
PROTOKÓŁ NR II/2014  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 11 grudnia 2014 roku 

 

 

Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12
00

. 

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. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza  

i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu,  

− w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie upowaŜnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

7. 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 14 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. Uwag 

nie było. Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

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 z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4.   

 Podjęcie uchwał:  

 

− w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza  

i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie, 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 3). Następnie zapytał czy są uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.  

 

− w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu,  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

powołania i ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu (załącznik nr 4). 

Następnie zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.    

 

− w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie, 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 5). 

Następnie zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.   

 



− w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie, 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 6). Następnie 

zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

 

− w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie, 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 7). Następnie 

zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

 

− w sprawie upowaŜnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie, 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

upowaŜnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 7). Następnie 

zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty przy: 13 głosach „za” 

             1 głosie „wstrzymuję się”. 

 

Na obrady sesji przybył radny Jerzy Kułaga. 

Stan radnych – 15 radnych. 

 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie RóŜyckiej Skarbnik Powiatu, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok (załącznik  

nr 8). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  

Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”. 



Ad.5. 

W punkcie tym głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który powiedział, Ŝe ma 

pewnego rodzaju sugestię, prośbę, aby przejść na elektronikę i zakupić radnym tablety. 

Radny Jacek Kapałka powiedział, Ŝe ORANGE funduje za darmo tablety jeŜeli przez 

okres całej kadencji będzie się korzystać z sieci. 

 

Ad.6. 

W punkcie tym głos zabrał radny Bogusław Chałuda, który zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą, aby przejechać się po terenie, a  szczególnie na rogatki powiatu i przyjrzeć 

się tablicom witającym powiat pińczowski, które są praktycznie niewidoczne. NaleŜałoby  

je odnowić, a nawet wymienić.  

Radny Zbigniew Koniusz wniósł o zmianę miejsca odbywania sesji, zaproponował 

aby sesje odbywały się na hali widowiskowo-sportowej. Ponadto radny wniósł o rozwiązanie 

lub skrócenie kadencji Komisji konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora medycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, poniewaŜ mandat części radnych wygasł, a nadal są 

oni członkami tej Komisji. Radny poprosił Pana Starostę o przedstawienie na najbliŜej sesji  

w następnym roku planu drogowego na obecną kadencję.  

Radny Zbigniew Koniusz zaznaczył, Ŝe rozwój powiatu „leŜy wszystkim na sercu”. NaleŜy 

skupić się na konkretnych planach. Jednym z waŜnych tematów jest słuŜba zdrowia i nie 

naleŜy jej pozostawić samej sobie. Na koniec poprzedniej kadencji Komisja Zdrowia wniosła 

o rezerwację dodatkowych środków na szpital w Pińczowie i temat ten zostanie ponownie 

poruszony na Komisji obecnej kadencji.  

 

Na obrady sesji przybył radny Piotr Zachariasz.  

Stan radnych – 16 radnych.  

 

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe przypomina sobie kampanię wyborczą Pana 

Starosty i podobał mu się pomysł zalewu jako tzw. oceanu. Radny stwierdził, Ŝe naleŜałoby 

pójść w tym kierunku rozwijając przez to turystykę.  

 Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, Ŝe będzie sporo pieniędzy na innowacje  

i wspólnie z Zarządem moŜna by zrobić debatę o przedsiębiorczości.         

 Głos zabrał Pan Starosta, który odnosząc się do sprawy odbywania sesji na hali 

powiedział, Ŝe na razie na hali ciągle się oszczędza. Ośrodek powołany przez poprzednią 

kadencję ruszy od 1 stycznia 2015 roku. Potrzeba jest zrobić na hali jeszcze kilka prac,  



m.in. drzwi oddzielające salę konferencyjną. Odnośnie Komisji konkursowej to ulega ona 

samorozwiązaniu poniewaŜ wyczerpane zostały wszystkie moŜliwości powołania nowego 

dyrektora i teraz rola naleŜy do Zarządu Powiatu i najprawdopodobniej obowiązki dyrektora 

medycznego zostaną powierzone doktorowi Włudydze. Kontynuując swoją wypowiedź  

Pan Starosta powiedział, Ŝe plan drogowy, o sporządzenie którego wnioskował radny 

Zbigniew Koniusz zostanie zrobiony. Odnosząc się do kwestii zalewu to największy problem 

nie leŜy w środkach finansowych, ale problemem będzie przekonać ekologów  

i przyrodników. Na początku stycznia przyjadą do Pińczowa Konsultant Krajowy NATURA 

2000 Rektor Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, nieistniejąca fundacja Bóbr,  

Dr hab. Tadeusz Zając, który, pisał prace doktorskie w oparciu o zlew. Pan Starosta dodał, 

 Ŝe nie jest sztuką zamówić ekspertyzę i zapłacić, chodzi o to aby zrobić konkretne badania, 

Ŝeby mieć pewność, Ŝe będzie to prawidłowo funkcjonować.   

  

Ad.7.    

Obrady sesji zakończyły się o godz. 12
50

. 

Protokołowała: M. Budera  

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Marek Omasta 


