
PROTOKÓŁ NR VI/2015  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 31 marca 2015 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.9
05

. 

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

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpoŜarowego na terenie 

powiatu: 

− wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie,  

− wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja.    

5. Roczna informacja o stanie zagroŜenia  przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu    

     pińczowskiego w 2014 roku. 

− wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Pińczowie,  

− dyskusja.    

6.  Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie za 2014 rok.  

− wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu 

Pińczowskiego,  

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja.    

7. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów:  

−  wystąpienie  Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,  

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

8. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne,  

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok, 

9.Interpelacje i zapytania radnych. 



10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Pan Marek Omasta otworzył obrady sesji. Powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe na stan 17 radnych obecnych 

jest 16 radnych, zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania uchwał. 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe proponowany porządek obrad sesji Radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Przewodniczący Rady zaproponował aby zmienić kolejność omawianych punktów. 

Mianowicie najpierw omówić punkt 5 z uwagi na pilne obowiązki słuŜbowe referującego 

punkt, reszta punktów pozostałaby bez zmian.  

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad wraz z zaproponowaną 

zmianą. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 16 głosów „za”.  

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został wyłoŜony 

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 – 16 głosów „za”. 

Ad.5.   

 W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Jolancie Doroz – Prokurator 

Rejonowy w Pińczowie, która przedstawiła Roczną informację o stanie zagroŜenia 

przestępczością i jej zwalczaniu na terenie powiatu pińczowskiego w 2014 roku (załącznik  

nr 3). 

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.  

Ad.4.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 głos zabrał Pan Piotr Węgliński Komendant 

Powiatowy Policji w Pińczowie, który przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa 

publicznego na terenie powiatu (załącznik nr 4).  

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zabrał głosu.   



 Realizując dalszą część punktu głos zabrał Pan Władysław Węgrzynowicz Komendant 

Powiatowy PSP w Pińczowie, który przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego na terenie powiatu (załącznik nr 5). 

 Komendant dodał, Ŝe brak jest drugiego dojazdu do straŜy. Poprosił aby spowodować, 

Ŝeby straŜ miała drugi wjazd ze względów bezpieczeństwa. Obecna droga dojazdowa 

wymaga remontu. Podjęta jest uchwała Rady Gminy o budowę tej drogi, ale nic  

w tej sprawie nie jest robione. 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos.  Nikt nie zabrał głosu. 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz  (załącznik nr 6). 

PowyŜsze informacje zostały przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 6. 

 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju 

Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego Pana Romana Szczygła, który 

przedstawił sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pińczowie 

(załącznik 6a). 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz  (załącznik nr 7). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.   

Informacja została przyjęta. 

Ad.7.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Grzegorzowi Jakubowskiemu Rzecznikowi 

Praw Konsumentów, który przedstawił Informację z działalności Powiatowego Rzecznika 

Praw Konsumentów (załącznik nr 8).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.   

Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 9). 

PowyŜsza informacja została przyjęta.  

Ad.8. 

 Podjęcie uchwał:  

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 i lata następne 

 



Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Annę RóŜycką Skarbnik 

Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na rok 2015 i lata następne (załącznik nr 10).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi.  

Głos zabrał radny Jacek Kapałka, który zapytał czy w projekcie uchwały ujęte jest 

zwiększenie na Wydziale Promocji o 20 tys. zł.  

Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe jest to ujęte, ale nie jest to zwiększenie na wydatki tego roku, 

w załączniku nr 2 do projektu uchwały nie ma tego rozdziału poniewaŜ jest to zwrot środków 

z ubiegłego roku.   

Opinię do projektu uchwały przedstawił członek Komisji BudŜetu i Finansów radny 

Bogusław Chałuda (załącznik nr 11). 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok,  

Głos zabrała Pan Anna RóŜycka – Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2015 rok (załącznik nr 12).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił członek Komisji BudŜetu i Finansów  

radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 13).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Ad.9.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który poruszył sprawę dworca PKS  

w Pińczowie, powiedział, Ŝe trzeba coś w tym kierunku zrobić. Ponadto radny zaproponował 

aby „autobus czerwony” jeździł z Kielc przez Kije, Pińczów do Działoszyc, poniewaŜ 

autobus ten jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto mógłby on teŜ 

dowozić dzieci do szkół.  

 Głos Zabrał Pan Starosta Zbigniew Kierkowski, podziękował Panom Komendantom  

i Pani Prokurator za całoroczną pracę. Pan Starosta zaznaczył, Ŝe bierze udział w naradach 

rocznych obu Komend jak teŜ Komendy wojewódzkiej, gdzie słuŜby powiatu pińczowskiego 

są wysoko oceniane. Pan Starosta podziękował takŜe Prezesowi Stowarzyszenia Kulturalno-

Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, poniewaŜ zajmuje się on tematem delikatnym osób 

wykluczonych. Pan Starosta dodał, Ŝe powiat będzie cały czas wspierać tę działalność.  

Pan Starosta złoŜył takŜe podziękowania Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumentów.  



Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jerzego Kułagi Pan Starosta poprosił  

o udzielenie odpowiedzi Sekretarza Powiatu Panią Wiolettę Usnarską.  

Pani Sekretarz powiedziała, Ŝe powołany jest likwidator, który przekazał sprawę do sądu 

poniewaŜ chodzi tu o upadłość spółki. Budynek wystawiony jest na sprzedaŜ ale nie jest 

jeszcze wyceniony. Budynek nie nadaje się do uŜytku poniewaŜ stanowi on zagroŜenie dla 

uŜytkowników.  

Pan Starosta powiedział, Ŝe rozmawiał w tym temacie z Burmistrzem Pińczowa, któremu teŜ 

zaleŜy na wizerunku Pińczoway, ale cięŜko jest ruszyć własność prywatną i trzeba czekać na 

rozwinięcie się sytuacji. Odnośnie „czerwonego autobusu” to nie mógłby on jechać do 

Działoszyc bo MPK moŜe swój autobus wysłać najdalej do 55 km. Temat ten nie jest prosty. 

 Pan Starosta poinformował, Ŝe został rozstrzygnięty przetarg na schetynówki, powiat 

otrzymał równieŜ transze na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. Ponadto Starosta 

rozmawiał ze Starostami ościennych powiatów i niektóre drogi, o których była mowa na 

poprzednich sesjach będą zrobione.    

 Pan Starosta odniósł się do sprawy szpitala, gdzie zadłuŜenie maleje, bilans jest na 

plusie. WaŜną informacją jest to, Ŝe zdarzyła się sytuacja braku dopływu energii elektrycznej  

i trzeba było zakupić nowe baterie, co pochłonęło duŜe koszty.  

 Kończąc swoją wypowiedź Pan Starosta złoŜył wszystkim zebranym Ŝyczenia 

świąteczne.  

 Zabierając głos Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie osobom, które 

wystąpiły na dzisiejszej sesji. ZłoŜył ponadto Ŝyczenia świąteczne.  

Ad.10.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.   

 

Obrady sesji zakończyły się o godz. 11
00

. 

Protokołowała: M. Budera  

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
/-/ Marek Omasta 


