
Protokół nr 37 / 2022 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 22 września 2022 r. w godz. od 12.00-13.00, 

w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji Powiatu, Łukasz Woźniak. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 12.00 przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Wicestarosta Kielecki 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Izabela Dziewięcka, 

Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła 
obrady wg poniższego harmonogramu. 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

2. Sprawy różne. 

Przewodniczący komisji poinformował o terminie sesji oraz przedstawił porządek obrad 
zbliżającej się sesji Rady Powiatu w Kielcach: 

W dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego 

w Kielcach (s.268, p. II) odbędzie XLVIII sesja Rady Powiatu w Kielcach. 

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

sesjami. 

Rani nie zgłosili pytań ani uwag do wyżej wymienionych punktów. 

6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkół 
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych czy są pytania do w/w punktu. 

Radny Zenon Janus poprosił, aby Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji o przedstawiła informacje na temat przygotowania do roku szkolnego 
2022/2023 szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Izabela Dziewięcka 
przekazała informacje na temat stanu organizacyjnego i przygotowania do roku szkolnego 
2022/2023 szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 
Dyrektor poinformowała o dokonanym naborze do szkół powiatowych, sytuacji uczniów 
z Ukrainy oraz zmian na stanowiskach dyrektorskich w szkołach ponadpodstawowych 
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. 

Skarbnik Powiatu przekazała, iż informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 r oraz informacja o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r zostały przygotowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz przekazana do Rady Powiatu jak i do zaopiniowania 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie. Skarbnik Powiatu poinformowała, iż dochody 
zostały wykonane na poziomie 43%, wydatki są wykonane na poziomie 29 %. 

10. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

w Kielcach: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania. 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do w/w wniosku. 

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, 
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Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik Powiatu udzieliła informacji na temat zmian 
w budżecie Powiatu Kieleckiego. 
Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawki do w/w projektów uchwał. 

Skarbnik Powiatu omówiła zmiany jakie nastąpiły w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz w budżecie Powiatu Kieleckiego 
na 2022 rok. Skarbnik poinformowała o wprowadzonych przedsięwzięciach: 
- „Cyfrowy Powiat" 

- „Szkolenie i doradztwo do kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
w województwie świętokrzyskim", 
-„Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w 
postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu 
danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500", 
- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się 
w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych 
dokumentów". 

Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż wprowadzone zostały dochody ogółem 
w kwocie 1 690 338zł, wydatki ogółem 1 671 599zł, co powoduje wzrost deficytu o kwotę 
62 261 zł. 

Przewodniczący Komisji przeszedł do omawiania kolejnych punktów zgodnie z porządkiem 
obrad sesji. 

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

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektów uchwał. 

12. Stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 
dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II 
wojny światowej. 

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban poinformował, iż wniosek w sprawie Stanowiska Rady 
Powiatu w Kielcach, z którym wystąpił Klub Prawa i Sprawiedliwości jest wyrazem poparcia 
samorządowców dla działań rządu w zakresie dochodzenia reparacji za szkody spowodowane 
przez Niemcy w czasie II wojny światowej. 

13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 
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Radni nie zgłosili uwag do w/w omawianych projektów uchwał. 

Ad. 2 

Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 13.00 zamknął posiedzenie 
Komisji. 

Protokół sporządziła: 

Prowadzący ob " 

Łukasz Woźni 


