
PROTOKÓŁ NR XLI/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 4 lipca 2018 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.805. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. Zakończenie obrad. 

 
Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji. 

Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  

17 radnych obecnych jest 11 radnych, zatem Rada Powiatu władna jest do podejmowania 

uchwał. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady administratorem danych obecnych na sesji jest Starosta Pińczowski  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Sesja Rady w Pińczowie jest jawna,  

a obecność w czasie sesji Rady jest dobrowolna co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wizerunek, adres.  

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie 

było. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów „za”.  



Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi. Uwag nie było. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów „za”.  

 

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

 Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok (załącznik nr 3).  

Pani Skarbnik powiedziała, że uchwała dotyczy zmian w dochodach w Powiatowym 

Zarządzie Dróg, dotacji dla gminy Złota – na drogi oraz zabezpieczenia środków dla gminy 

Działoszyce - Dębiany 30 tys. zł.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było.      

 Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 4) 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 11 głosów „za”.  

 

Ad.5. 

W punkcie tym radny Jerzy Kułaga powiedział, że ostatnie materiały na sesje otrzymał 

drogą elektroniczną i jest to bardzo dobre rozwiązanie pozwalające na oszczędności.  

Przewodniczący Rady powiedział, że powiat „wszedł” w program 7.1, dzięki któremu 

będzie można uruchomić elektroniczny przepływ informacji dla radnych włącznie z zakupem 

dla radnych tabletów.  

 Radny Jerzy Kułaga przypomniał interpelacją jaką zgłosił na poprzedniej sesji - 

uporządkować zarośnięty chodnik w miejscowości Kije-Kokot, ponadto powiedział,  

że remontu wymaga droga Borczyn-Zagórze, jak i Żydówek-Gołuchów. Radny stwierdził,  

że w gminie Kije mało jest wykonywanych remontów dróg.  

 Przewodniczący Rady powiedział, że interpelacje z poprzedniej sesji zostały przekazane 

do Zarządu Powiatu.  

Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego odnośnie małej ilości remontów dróg na 

terenie gminy Kije. Powiedziała, że ma informacje o remoncie drogi w Umianowicach i do 

przetargu przygotowywana jest droga Czechów-Stawiany-Lipnik.   

  



Ad.6. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.   

Ad.7.  

Obrady zakończono o godz. 815.  

Protokołowała: M. Budera             

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Ireneusz Gołuszka 

 
 


