
PROTOKÓŁ NR III/2014  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.10
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 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i lata następne:  

− wystąpienie Skarbnika Powiatu, 

− opinia Komisji BudŜetu i Finansów, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

5. Uchwalenie budŜetu powiatu na 2015 rok: 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,  

− opinia Komisji BudŜetu i Finansów, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

6. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin oraz 

przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w róŜnym 

wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski, 

− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyŜurów całodobowych aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2015 roku, 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne, 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 



8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

9. 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 obecni są 

wszyscy radni, 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 porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.4.   

 W punkcie tym Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Annę RóŜycką 

– Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na rok 2015 i lata następne. Pani Skarbnik dodała, Ŝe projekt uchwały został 

analizowany na wszystkich Komisjach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 4). 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 16 głosach „za”  

           1 głosie „wstrzymuję się”.  

Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 głos zabrała Pani Anna RóŜycka - Skarbnik Powiatu, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2015 rok. 



Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe projekt uchwały był analizowany na wszystkich Komisjach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Pani Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 2335/2014 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budŜetowej Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok (załącznik nr 6).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 7). 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi.  

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który powiedział, Ŝe projekt budŜetu go martwi,  

nie widać w nim moŜliwości rozwoju. Radny powiedział, Ŝe widać dysproporcję  

w traktowaniu róŜnych podmiotów, np. szkolnictwo jest bardzo waŜną dziedziną, opieka 

zdrowotna jest dobrą opieką ale to, Ŝe dzisiaj jest dobrze nie znaczy, Ŝe jutro będzie tak samo, 

jeŜeli wszystkie podmioty lecznicze hcą liczyć się na rynku usług medycznych muszą 

inwestować. Zarząd Powiatu musi zagwarantować dodatkowe środki na lecznictwo, dyrektor 

ZOZ bardzo się stara, ale dodatkowe środki corocznie przeznaczane na lecznictwo dały by 

dyrektorowi pewne narzędzie do planowania budŜetu. Radny podał przykład szpitali, gdzie 

wszędzie są robione remonty, inwestycje nie z środków własnych, a w budŜecie powiatu 

pińczowskiego tego nie ma. Radny zaapelował, aby przyszłoroczny budŜet był 

skonstruowany tak aby wszystkie dziedziny działalności były równo podzielone finansami.  

Głos zabrał Pan Starosta, który powiedział, Ŝe projekt budŜetu powiatu nie jest budŜetem 

marzeń, ale zawsze tak było. Odnośnie zdrowia powiat jest na takim etapie, Ŝe trzeba będzie 

podjąć strategiczne decyzje. MoŜna zagwarantować w budŜecie pewną pulę pieniędzy, ale 

trzeba wiedzieć na co.  Co do przyszłości szpitala to jest propozycja ze strony INTERCARD-

u odnośnie wspólnego działania i teraz powiat musi się zastanowić czy podjąć tą współpracę, 

czy własnymi siłami próbować doposaŜyć szpital. Starosta stwierdził, Ŝe powiat nie jest  

w stanie wyasygnować w budŜecie takie środki, Ŝeby nastąpił znaczący postęp trzeba szukać 

środków z zewnątrz. Decyzja odnośnie współpracy będzie decyzją całej Rady. Pan Starosta 

dodał, Ŝe dotychczasowa współpraca z INTERCARDEM jest bardzo dobra. Odnośnie oświaty 

Pan Starosta powiedział, Ŝe w styczniu powołany zespół pod kierownictwem Wicestarosty 

zajmie się optymalizacją kosztów w oświacie, poniewaŜ dzieci ubywa, infrastruktura się 

starzeje, a zadaniem powiatu jest Ŝeby szkoły były o jak najwyŜszym poziomie przy jak 

najniŜszych kosztach. Pan Starosta wypowiedział, się jeszcze na temat dróg. Odniósł się do 

„schetynówek” gdzie wniosek zakwalifikowany jest na 7 miejscu i najprawdopodobniej 

będzie zrealizowany. Do 7 stycznia 2015 roku powiat jest zobligowany zgłosić propozycje 



dróg na usuwanie skutków powodziowych. Planuje się zgłosić 5 dróg, których koszt to ponad 

2,5 mln zł., udział powiatu to 20%. Wracając do zdrowia i oświaty powiat nie ma jeszcze 

moŜliwości sięgać po środki z zewnątrz, ale juŜ wiadomo, Ŝe 120 mln euro jest u Ministra 

Oświaty na szkolnictwo zawodowe i negocjowane są kwoty na ten cel. W momencie kiedy po 

te środki będzie moŜna sięgnąć powiat z pewnością to zrobi.      

 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 16 głosach „za”  

           1 głosie „wstrzymuję się”.  

Ad. 6. 

 Podjęcie uchwał:  

− w sprawie zmiany Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

28 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin oraz 

przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i nauczycieli przedmiotów w 

róŜnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Pińczowski, 

Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  zmiany 

Uchwały Nr L/258/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 października 2014 roku  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniŜek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku 

ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) i 

nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Pińczowski (załącznik nr 8). Przewodniczący zapytał czy są 

uwagi do projektu uchwały. Uwag nie było.  

Opinie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Turystyki 

i Sportu Pan Jacek Kapałka (załącznik nr 9). 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”. 

 

 

 



− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyŜurów całodobowych aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2015 roku, 

Przewodniczy Rady o zabranie głosu poprosił Panią Teresę Gładysz – Kierownik Wydziału 

Spraw Społecznych. Pani Kierownik przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin 

pracy oraz planu dyŜurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Pińczowskiego w 2015 roku (załącznik nr 10).  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Zbigniew Koniusz (załącznik nr 11).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 

− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 i lata następne, 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie RóŜyckiej – Skarbnik Powiatu, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 

2014 i lata następne (załącznik nr 12).   

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Pan 

Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 13).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 

− w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok,  

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

sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2014 rok (załącznik nr 14).   

Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Pan 

Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 15).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 

Ad.7. 

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

powiatu brak jest pulmonologa, powiedział ponadto, Ŝe są drogi poza terenem powiatu, które 

łączą się z drogami powiatowymi i są one w okropnym stanie. Radny zaapelował do Zarządu 

Powiatu o podjęcie działań polegających na wpłynięciu na zarządców sąsiednich dla powiatu 

dróg aby drogi te wyremontowali.  



Radny Bogusław Chałuda poruszył temat likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych, 

zapytał czy na terenie gminy Działoszyce będą realizowane drogi w ramach klęsk 

Ŝywiołowych. Radny poprosił aby Zarząd Powiatu wziął pod uwagę odcinek drogi Dębiany 

do granicy z powiatem kazimierzowskim i w miejscowości IŜykowice do granicy z powiatem 

miechowskim.  

Radny Jerzy Kułaga poruszył temat szpitala. Powiedział, Ŝe chodzi o wejście do 

szpitala od strony Izby Przyjęć, gdzie znajdują się teŜ poradnie. Miejsce to jest bardzo zimne, 

przydałyby się tam drzwi. Radny powiedział ponadto, Ŝe wymianie ulega okno  

w pomieszczeniu dla personelu poniewaŜ tam teŜ jest zimno.  

Radny Michał Leszczyński poprosił o zajęcie się sprawą rowów i przepustów 

zlokalizowanych na terenie gminy Działoszyce w miejscowościach Wolica, Dziewięczyce, 

Wola Knyszyńska.  

Radny Jacek Kapałka zawnioskował o zakup tabletów dla radnych co znacznie ułatwi 

pracę Rady.    

Radny Jerzy Kułaga powiedział, Ŝe ładnie została zrobiona droga do Kokota do 

Kliszowa, ale zapomniano ja odwodnić.  

Radny Andrzej Głogowiec odnosząc się do kwestii likwidacji klęsk Ŝywiołowych, 

powiedział, Ŝe jest teŜ sporo dróg w gminie Pińczów, które trzeba by zrobić w ramach 

likwidacji klęsk.  

Głos zabrał Pan Starosta udzielając odpowiedzi na powyŜsze. Pan Starosta powiedział, 

Ŝe jeŜeli chodzi o drogi to będą one priorytetem Zarządu i przekierowane zostaną pewne 

środki na ten cel (tzn. na przepusty, odwodnienia, pobocza, odgałęzianie). Są juŜ 

zagwarantowane środki na koparkę. Obserwowana jest praca urządzenia z przystawkami do 

wycinania krzaków i wybierania rowów, którą posiada Kazimierza i jeŜeli się sprawdzi to 

urządzenie takie zostanie zakupione. Odnośnie zakupu tabletów Pan Starosta powiedział,  

Ŝe informatycy rozpoznają się w temacie. Odpowiadając na temat dotyczący podjęcia działań 

polegających na wpłynięciu na zarządców sąsiednich dla powiatu dróg aby drogi te 

wyremontowali to Zarząd Powiatu takie rozmowy prowadzi i to ze skutkiem. Pan Starosta 

przedstawił ile odcinków dróg jest zakwalifikowane do likwidacji klęsk powodziowych:  

6 dróg z 2010 roku, 1 z 2011 r., i 2013 r.. Odcinki te to: Dalachowy-Imielno-Pińczów  

Bogucie-Gacki-Chroberz, Chwałowice-Szarbków-Chrabków,  Szarbków-Uników-Garłów, 

Stawiszyce-Wymysłów, Wola Chroberska-Lwowiec, Dziewięczyce-Ksawerów-Działoszyce, 

Chroberzz-Wola Chroberska, Zakamień-Bogucice-Chroberz, Niegosławice-Złota-Pełczyska-



Kostrzeszyn, Gaik-Sudół, Zagaje Dębiańskie, Sancygniów-Kozelów, Działoszyce-

Jakubowice-DzierąŜnia, Działoszyce-Bronocice.  

Głos zabrał Pan Bartosz Stemplewski - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Pińczowie, który odniósł się do wypowiedzi nt. pulmonologa i Izby Przyjęć. Pan Dyrektor 

powiedział, Ŝe kaŜdy moŜe otworzyć taką poradnię, ZOZ tego nie moŜe zrobić bo nie ma 

infrastruktury. JeŜeli chodzi o zimno na Izbie Przyjęć to sytuacja się nie zmieni, radni 

poprzedniej kadencji nie zgodzili się na remont bramy, która kosztuje ok. 8 tys. zł.   

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga odniósł się do sprawy zalewu, stwierdził, Ŝe trzeba by 

się tym tematem zająć, poniewaŜ wpłynęło by to na rozwój turystyki dając przez to 

wypoczynek, pracę oraz zadowolenie mieszkańców powiatu.  

Radny Bogusław Chałuda powiedział, Ŝe Pan Starosta w swojej wypowiedzi nie 

odniósł się do drogi IŜykowice na granicy powiatu miechowskiego.  

Głos zabrał Pan Tadeusz Bochniak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który 

powiedział, Ŝe w tym temacie udzieli odpowiedzi na piśmie.  

 

Ad.8. 

W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

  

Ad.9.    

Obrady sesji zakończyły się o godz. 11
30

. 

Protokołowała: M. Budera  

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Marek Omasta 

                                             
 


