
Protokół Nr 37/2022 

z posiedzenia Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17.10.2022 r. w sali nr 335 Starostwa Powiatowego 

w Kielcach o godz. 15.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego 

i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu w Kielcach. (lista obecności w załączeniu). 

Ponadto na obrady przybyli również; 

- Wicestarosta Tomasz Pleban 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
- Dyrektor PUP w Kielcach - Magdalena Karwat-Kasińska 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi 

do porządku obrad przekazanego wraz z zaproszeniem na posiedzenie. 

Komisja przystąpiła do obrad według poniższego porządku: 

1. Omówienie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

2. Sprawy różne. 

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt 1 

Omówienie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 
powiatu kieleckiego za rok szkolny 2021/2022. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału i zaopiniowali je pozytywnie. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa omówiła projekty 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, 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał w sprawie: 

4) przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027", 

5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2023 roku", 

6) przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania 

nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości 

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej 

zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0020 

Rembów gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

numer 736 o pow. 0,9700 ha, 

8) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 

9) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PZD 

w Kielcach. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektów uchwał i stanowiska zaopiniowali je pozytywnie. 

Protokół sporządziła: 

zimowej, 

Przev ' ' " nisji 


