
Protokół Nr 36/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 22 września 2022roku 

godzina 10.30 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.30 i trwały do godziny 11.30 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Emil Machul. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Finansów. Nieobecny był radny 

Sylwester Kasprzyk (lista obecności M' załączeniu). 

Ponadto na obrady przybyli również : 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- Członek Zarządu Cezary Majcher 

Przewodniczący Komisji przywitał zebranych i przystąpił do obrad według poniższego 

porządku: 

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
za I półrocze 2022 r. 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję 

Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

4. Sprawy różne. 

Ad.l 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I 
półrocze 2022 r. 
Radni nie zgłosili uwag. 

Ad. 2 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 

Radni nie zgłosili uwag. 



Ad. 3 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady 

Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 

6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkół 
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
za I półrocze 2022 r. 

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 

10. Glosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

w Kielcach: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
Deficyt wzrośnie o kwotę 62 261 zł. i będzie pokryty wolnymi środkami. 
Dochody ogółem wykonanie na poziomie 43,31% . 
AUTOPOPRAWKA - wprowadzane zostaną środki z funduszu przeciwdziałania Covid dla 
Domów Pomocy Społecznej - 81 572 zł. 

3) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, 
Przewodniczący Komisji Emil Machul zwrócił uwagę, iż uchwala nie zawiera zapisu na kogo 
jest ta skarga a kolejne uchwały taki wpis posiadają. 

4) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego, 
5) rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach. 



12. Stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 

dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II 

wojny światowej. 

Radny Michał Godowski zapytał jaki jest spodziewany efekt podjęcia tej uchwały, co to wniesie 

do sprawy. Dlaczego rada powiatu ma się tym zajmować. 

Radny Paweł Gratka stwierdził, że kwestii światopoglądowych nie powinniśmy opiniować na 

radzie. 

Członek Zarządu Cezary Majcher podkreślił, że warto jest walczyć o te środki, np. przeznaczyć 

je na drogi, które nam zniszczyli, odnowić zamki itp. 

13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały 

i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu. 

Ad. 4 

Sprawy różne. 

Radny Michał Godowski zapytał o kwestie kar, czy są nowe decyzje oraz o ile wzrośnie prąd. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała, że wystąpiono do Wojewody o umorzenie 
należności z tytułu nałożonych kar do Wojewody. Wojewoda wystąpił do Ministerstwa o 
interpretację przepisów. Sprawy w toku są w postępowaniu odwoławczym Prąd ( po 
przetargach) ze stawki 0,83 zł. wzrośnie do 2,15 zł. 

Radny Andrzej Borowski zapytał o inwestycje drogowe a mianowicie zjazdy z drogi 
powiatowej - Szczukowice, Brynica . Dlaczego nie są wykonywane. 

Członek Zarządu Cezary Majcher stwierdził, że każdy zjazd, który istniał jest wykonany, jeżeli 
go nie było muszą mieszkańcy wykonać na własny koszt. Jedynie w sytuacji gdy powiat 
znajdzie dodatkowe środki może je wykonać. Nie istniejące zjazdy trzeba zaprojektować. 
Trzeba będzie tym mieszkańcom pomóc aby ponieśli niewielkie koszty. Będą prowadzone 
rozmowy z Wójtem gminy w tej sprawie. 



Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
K. Toporska 

Przewodniczący Komisj 

Emil Machul 


