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Protokół Nr LX/18 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Staszowie, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2018 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7. 
 

Ad.1 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Damian Sierant, który powitał radnych oraz 

zaproszonych gości. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10
00

. 

 

Ad. 2 
Pan Przewodniczący przekazał, że na sali obrad obecnych jest 18 radnych i wobec tego Rada Powiatu 

w Staszowie władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

/Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/ 

/Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu/ 

 

Ad.3 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Porządek obrad sesji. 

4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie: 

a) zmiany Uchwały nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 roku – projekt 66/18; 

b) zasad i trybu nadawania tytułu honorowego ,,Ambasador Powiatu Staszowskiego” – projekt 67/18; 

c) zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 68/18. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 18 radnych. 

W wyniku głosowania przy wszystkich głosach ,,za” porządek został przyjęty 

 

Ad. 4 

A 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt nr 66/18 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany 

Uchwały nr LIV/8/18 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

W przedstawionym projekcie uchwały nastąpiło zwiększenie środków w zadaniu: dofinansowanie do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o kwotę 1,00 złotych. 

Jednocześnie zwiększa się środki w zadaniu: zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu.  

 

Radny Andrzej Kruzel - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej 

przekazał, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 66/18. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 66/18. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 18 radnych. 

W wyniku głosowania przy 18 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę w przedstawionej sprawie. 

/Uchwała Nr LX/65/18 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/8/18 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 3 do protokołu/ 
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B 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt nr 67/18 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zasad 

i trybu nadawania tytułu honorowego ,,Ambasador Powiatu Staszowskiego”. 

 

Pan Przewodniczący przekazał, że Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do przedstawionego projektu 

uchwały poprzez wykreślenie w §1 dwóch wyrazów: ,,samorządowej” i ,,politycznej”. Następnie odczytał §1 

po wprowadzonych zmianach: ,,Ustanawia się tytuł honorowy ,,Ambasador Powiatu Staszowskiego” jako 

wyraz uznania za wybitne zasługi w działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej, 

edukacyjnej, stanowiącej istotny wkład w rozwój samorządu terytorialnego, rozwój i promocję Powiatu 

Staszowskiego oraz wzbogacającej dorobek Powiatu Staszowskiego w różnych dziedzinach działalności.  

 

Radny Adam Kowal - Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu przekazał, 

iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 67/18. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 67/18. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 18 radnych. 

W wyniku głosowania przy 18 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę w przedstawionej sprawie. 

/Uchwała Nr LX/66/18 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu honorowego 

,,Ambasador Powiatu Staszowskiego”, stanowi załącznik nr 4 do protokołu/ 

 

C 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt nr 68/18 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian 

w budżecie na 2018 rok. 

 

Pani Skarbnik poinformowała, że niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie 

powiatu na 2018 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej o kwotę 10.767,09 zł. 

Wprowadzone zmiany dotyczą: 

1. Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 14.08.2018 r. celem dostosowania 

planu do ponoszonych wydatków. 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących 

o kwotę 2.165,09 zł na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie z dnia 14.07.2018 r. celem 

dostosowania planu do wypracowanych dochodów i ponoszonych wydatków. Ponadto dokonuje się zmian 

w planie dochodów poprzez przesunięcie z dochodów majątkowych kwoty 2.386,50 zł na dochody bieżące 

celem doprowadzenia do zgodności strony dochodowej ze stroną wydatkową planu na realizację projektu 

realizowanego przez CKP w Staszowie. Jednocześnie doprowadza się do zgodności z rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych treść brzmienia rozdziału 80152. 

3. Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł na 

podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. celem dostosowania planu dotacji 

celowych na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

4. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 32.602,00 

zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.08.2018 r. celem dostosowania do 

rozliczenia przyznanej dotacji za okres maj-lipiec 2018 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 13.08.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej. 

5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków 

bieżących o kwotę 5.274,50 zł na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie z dnia 

02.08.2018 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. Jednocześnie doprowadza się do 

zgodności z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych treść brzmienia 

paragrafu 2690. 

6. Dział 855 Rodzina zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.274,50 zł oraz dokonuje się zmian 

w planie wydatków celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. 
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Radny Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przekazał, iż komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt 6/18. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 68/18. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 18 radnych. 

W wyniku głosowania przy 18 głosach „za”, Rada podjęła uchwałę w przedstawionej sprawie. 

/Uchwała Nr LX/67/18 Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu/ 

 

Pan Starosta zaprosił wszystkich radnych i obecnych na posiedzeniu, na ,,Dożynki Powiatu Staszowskiego”, 

które odbędą się w niedzielę 26 sierpnia w Bogorii. 

Następnie podczas dyskusji poruszono sprawy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w staszowskim 

szpitalu.  

 

Pan Przewodniczący przed zamknięciem obrad przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych, w związku z kończącą się kadencją.  

 

Ad. 5 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 

obrady o godzinie 10
30

. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała: 

Bożena Winiarczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


