
PROTOKÓŁ NR IV/2015  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 3 lutego 2015 roku 

 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

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. System Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – wystąpienie Pana Jacka 

Chylińskiego. 

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:  

− wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

− dyskusja. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok. 

7. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2015 rok: 

− Komisji Rewizyjnej, 

− Komisji BudŜetu i Finansów, 

− Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  

− Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu. 

8. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,  

Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy”, 



− w sprawie zmiany Uchwały NR XII/77/2011 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Pińczowie, 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 stycznia  

1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich, 

− w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

10.Informacja z pracy Zarządu Powiatu. 

11.Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

13. 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 15 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.  

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Pan Zbigniew Kierkowski, który zawnioskował 

o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 dwóch projektów uchwał: w sprawie zmian  

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

w budŜecie powiatu na 2015 rok.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy: 14 głosach „za”  

          1 głosie „wstrzymuje się”.  

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad porządkiem obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przy: 14 głosach „za” 

            1 głosie „wstrzymuję się”.  

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. 



Na obrady sesji przybył radny Piotr Zachariasz oraz radny Zbigniew Szczepański – godz. 910. 

Stan radnych – 17 radnych.  

 

Ad.4.   

 W punkcie tym Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jackowi Chylińskiemi – 

przedstawiciel z Ministerstwa Pracy, który przedstawił System nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego (załącznik nr 3). 

Przewodniczący zapytał czy radni chcą zabrać głos. 

Głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który powiedział, Ŝe poradnictwo to ma dwa oblicza: 

tzw. lobby prawnicze, które chce sobie załatwić pieniądze budŜetowe, a jednocześnie trzeba 

pomóc ludziom, którzy chcą pomocy i poradnictwo prawne naleŜy wprowadzić. Radny dodał, 

Ŝe trzeba się skupić na opinii Związku Powiatów Polskich, która jednoznacznie mówi,  

Ŝe powiat ma dołoŜyć do tego 2/3 pieniędzy. Radny wyraził swój sprzeciw jeśli w tym 

kształcie miała by być ustawa dotycząca poradnictwa. 

 Pan Jacek Chyliński powiedział, Ŝe on i organizacje pozarządowe reprezentuje inny 

projekt ustawy, a projekt o którym wspomniał Pan radny, to stary projekt z października-

listopada zeszłego roku. 

 Radny Ireneusz Gołuszka powiedział, Ŝe naleŜałoby przedstawić obecne ustalenia.  

 Pan Jacek Chyliński powiedział, Ŝe jeŜeli prace w tym temacie zostaną zakończone na 

pewno zostaną one przedstawione.  

 

Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku Pan Zbigniew Kierkowski, który poinformował, Ŝe sprawozdanie z pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 4).  

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą zabrać głos.  

Nikt nie zabrał głosu.   

 

Ad. 6. 

 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali w materiałach na sesję 

projekt planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok wraz z uchwałą. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa (załącznik 5). 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.  



Ad.7.  

 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali w materiałach na sesję 

projekty planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu wraz z uchwałą.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa (załącznik 6). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.   

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad.8.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali w materiałach na sesję 

projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z uchwałą.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.   

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa (załącznik 7). 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.9. 

 Podjęcie uchwał:  

− w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,  

Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy”, 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Panią Joannę Słoninę – Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyraŜenia zgody na przedłuŜenie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: 

Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy” (załącznik nr 8).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Pan Zbigniew Koniusz  (załącznik nr 9). 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa.  

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



− w sprawie zmiany Uchwały NR XII/77/2011 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Pińczowie, 

Przewodniczy Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały NR XII/77/2011 Rady Powiatu w Pińczowie  

z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Pińczowie (załącznik nr 10).  

Przewodniczący Radyzapytał 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).  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Irena Moskwa.  

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

 

− w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 stycznia  

1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich, 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Starostę Pińczowskiego Pana 

Zbigniewa Kierkowskiego, który przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IV/22/99 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 stycznia  1999 roku w sprawie 

przystąpienia do Związku Powiatów Polskich (załącznik nr 12).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa.  

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

 

− w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Starostę Pińczowskiego Pana 

Zbigniewa Kierkowskiego, który przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (załącznik nr 13).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Irena Moskwa.  

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

 

 

 



− w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2015 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 

2015 i lata następne (załącznik nr 14).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. 

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który powiedział, Ŝe juŜ któryś raz próbuje się 

wprowadzać to co było niedobre w poprzednich kadencjach, tzn. przynoszenie materiałów tuŜ 

przed sesją.     

Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe była na urlopie. 

Radny Zbigniew Koniusz stwierdził, Ŝe ten schemat jest powtarzany juŜ kolejny raz.  

Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe juŜ się to nie powtórzy, poniewaŜ wszystko zostało juŜ 

zapisane w następne lata.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 15).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 15 głosach „za” 

             2 głosach „wstrzymuję się”.  

 

− 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 16).   

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

Pan Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 17).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy: 15 głosach „za”  

             2 głosach „wstrzymuję się”.   

 

Ad.10.  

  Zabierając głos Przewodniczący Zarządu Powiatu Zbigniew Kierkowski odniósł się 

do wypowiedzi radnego Zbigniewa Koniusza nt. późnego dostarczania materiałów. 

Powiedział, Ŝe Pani Skarbnik obiecała, Ŝe uchwały w sprawie zmian w budŜecie odnoście 

szpitala nie będą tak późno dostarczane, ale nie da się obiecać, Ŝe uchwały w innych sprawach 

nie będą dostarczane późno, poniewaŜ czasem inaczej się nie da, gdyŜ róŜne sytuacje się 

zdarzają.   



Następnie Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację z pracy Zarządu 

Powiatu (załącznik nr 18). 

 

Ad.11. 

W punkcie tym głos zabrał radny Ireneusz Gołuszka, który poruszył następujące 

tematy:  

- poinformował, Ŝe 20 lutego 2015 roku odbędzie się debata – forum przedsiębiorczości. 

Debata została zorganizowania przez Starostę, Komisję BudŜetu i Finansów oraz Komisję 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji,    

- stwierdził, Ŝe jest sposób na zbyt późne dostarczanie materiałów - jest to tablet. Radny 

poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu i Finansów wystosowała w tym temacie wniosek, 

- oglądając telewizję TVP Kielce radny zaobserwował na mapie pogody brak Pińczowa,  

- na terenie powiatu pińczowskiego nie są robione odwierty geotermalne,         

- została wykonana część drogi wojewódzkiej pod Zakładami Kamionki w taki sposób,  

Ŝe mieszkańcy Brześcia ni mają jak przejść do Pińczowa,  

- są szanse na duŜe pieniądze na zrobienie targowiska, Ŝeby handlarze nie musieli stać na 

ulicy,  

- radny poparł wcześniejszy wniosek radnego Zbigniewa Koniusza, aby sesję organizować 

na hali widowiskowo-sportowej.  

Jako kolejny głos zabrał radny Jacek Kapałka, który powiedział, Ŝe w następnych 

budŜetach naleŜy zwiększyć finansowanie Wydziału Promocji, wniosek w tej sprawie został 

wystosowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji. 

Radny Jacek Kapałka zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu i Pana Starosty  

o zdyscyplinowanie części pracowników Starostwa wypowiadających negatywne opinie nie 

mające prawnego uzasadnienia i niezgodne z prawdą na temat pracy Komisji Oświaty  

i Komisji BudŜetu. Radny zaznaczył, Ŝe jeŜeli uzna, iŜ jego straty moralne są duŜe wystąpi na 

drogę sądową.    

 

 Głos zabrał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski odnosząc się do powyŜszych 

wypowiedzi:  

- odnośnie odwiertów geotermalnych – były przeprowadzone rozmowy z właścicielem 

trzech odwiertów z Buska Zdroju i padło pytanie ile trzeba mieć pieniędzy, Ŝeby 

przeprowadzić jeden odwiert. Kwota jaka padła to 4 mln 400 tys. zł. Padło teŜ pytanie czy 

odwierty, które są w Busku mają na tyle duŜą wydajność. Odpowiedź brzmiała, Ŝe tak,  



Ŝe zasoby wystarczą na 300 lat. Trzeba ponadto zadać pytanie, Ŝe gdy będą odwierty 

geotermalne i woda siarczkowa to co dalej. Nie jest to łatwy temat, trzeba się zastanowić 

czy powiat pińczowski na turystyce moŜe w taki sposób korzystać, Ŝeby to była powaŜana 

gałąź gospodarki, 

- targowisko – temat jest ruszony. Problem jest w tym, Ŝe Burmistrz ma projekt na 6 mln.  

i za kaŜdym razem odpada w walce o ośrodki, zawsze brakuje kilku punktów, Ŝeby po  

te środki sięgnąć, ale obecnie były przeprowadzane rozmowy w Burmistrzami i Wójtami  

z terenu powiatu i projekt zostanie złoŜony jako jeden i wtedy być moŜe nie braknie 

punktów,  

- zwiększenie budŜetu powiatu na Wydział Promocji – budŜet powiatu opiera się głównie na 

subwencji, która jest w stosunku do roku ubiegłego o 200 tys. zł niŜsza, na opłatach  

z podatku od osób fizycznych, na dotacjach. Powiat ponadto ma masę róŜnych wydatków 

 i na razie nie ma innej moŜliwości rozdysponowania środków.   

- odnośnie zachowania się pracowników Starostwa – Starosta jest zaskoczony tą 

wypowiedzią. Starosta skład Rady i prace Komisji ocena wysoko, prace w komisjach są 

merytoryczne i twórcze.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, Ŝe komentarze radnych uznaje jako zwykłe 

komentarze do pracy, radnemu chodzi o komentarze pracowników urzędu, którzy wydają 

nieprawdziwe opinie. Radny dodał, Ŝe wystąpi na drogę sądową z przyczyn start moralnych 

jeŜeli ktoś będzie wypowiadał takie opinie.  

Pan Starosta przeprosił, za te zachowania, powiedział, Ŝe jeŜeli dojdą do niego takie 

sygnały, konkretne nazwiska to na pewno będzie przeprowadzał rozmowę, poniewaŜ tak być 

nie moŜe.   

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który odniósł się do remontowanej drogi 

wojewódzkiej na której nie świecą lampy i są one poniszczone. Radny odnosząc się do tematu 

targowicy zaproponował, aby wprowadzić trzeci pas zjazdowy, co wyeliminuje kolejki.   

 

Ad.12.  

 Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie  

Pan Sławomir Spaczyński zwrócił się z prośbą, aby przekazać radnym informację  

o nauczyciele Gimnazjum, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i boryka się z groźbą 

niepełnosprawności. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum zwracają się z prośbą  

o pomoc finansową. Zebranie fundusze zostaną przekazane na rehabilitację i trudny okres 

powrotu do normalności.  



Ad.13.    

 

Obrady sesji zakończyły się o godz. 1100. 

Protokołowała: M. Budera  

 

 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Marek Omasta 

 


