
Protokół Nr LII/2022 

z sesji Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 28 października 2022 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

w godz. od 16.00 do 18.45. 

Do pkt 1. 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady oraz przywitał 

uczestników sesji. 

W obradach wzięli udział: 

- Starosta Kielecki Mirosław Gębski 

- Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban 

- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk 

- Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher 

- Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana 

-Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- P. Grzegorz Wnuk Sekretarz Powiatu 

- P. Ewelina Kaczmarzyk Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego 

- P. Artur Dudzic Dyr. Wydz. Komunikacji i Transportu 

- P. Paweł Kowalczyk Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

- P. Marcin Pabjan Dyrektor Wydziału Budownictwa 

- P. Grzegorz Piwko Dyr. Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

- P. Dyrektora PUP w Kielcach 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Koordynator Zespołu Radców Prawnych -Iwona Kolasa 

Kworum w dniu 28 października 2022 r. wyniosło 28 radnych. 
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Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Do pkt 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi lub wnioski 

dotyczące zmian w porządku obrad. 

Radny Józef Szczepańczyk w imieniu Klubu PSL zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Kieleckiego. 

Radny Robert Kaszuba w imieniu Klubu Polska 2050 zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Kieleckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod glosowanie wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Kieleckiego. 

Głosowanie: 

za-12 

przeciw -15 

wstrzymało się -1 

W wyniku głosowania wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego został odrzucony . 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek i poddał go pod głosowanie. 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

7. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami. 

8. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu 

zimowego 2022/2023. 

9. 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, 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na 

lata 2022- 2024, 

6) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 

7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

8) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 
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Głosowanie: 

za -17 

przeciw -1 

wstrzymało się -10 

Ze względu na problemy techniczne Radny Krzysztof Smolarczyk zgłosił do protokołu 
głos - wstrzymuję się. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Do pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Głosowanie: 

za- 25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 3 

Ze względu na problemy techniczne Radna Małgorzata Popiel zgłosiła do protokołu 
głos - za. 

W wyniku głosowania protokół z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 

r. został przyjęty. 

Do pkt 4 

Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Głosowanie: 

za - 26 

przeciw-0 

wstrzymało się - 2 
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W wyniku głosowania protokół z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r. 

został przyjęty. 

Do pkt 5 

Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Głosowanie: 

za-26 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania protokół z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r. 

został przyjęty. 

Do pkt 5 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Jacek Kuzia nie ogłosił żadnych komunikatów. 

Do pkt 6 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi 
lub pytania do sprawozdania Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 
między sesjami. 

Radny Józef Szczepańczyk zadał pytanie związane z obchodami 80 - lecia pacyfikacji 
Michniowa sprawozdanie nie zawiera takiej informacji. 

Odpowiedzi na pytanie udzielił : Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Wicestarosta Kielecki 
Tomasz Pleban 

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 
między sesjami, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Do pkt 7 

Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 

2022/2023. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi 

lub pytania do informacji o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do 

sezonu zimowego 2022/2023. 

Rada przyjęła informacje o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do 
sezonu zimowego 2022/2023 które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Do pkt 9 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2022-2028, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał go pod 

głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za-17 

przeciw -11 

wstrzymało się - 0 

Ze względu na problemy techniczne Radny Tomasz Pleban zgłosił do protokołu 
głos - Za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /101/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022rok, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok 

Pytanie do przedstawionego projektu uchwały zadał Radny Zbigniew Zagnański - zapytał o 

inwestycje drogowe: Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Bilcza" - „Rozbudowa 

drogi powiatowej Jaworznia - Łaziska . Czy mamy do czynienia ze zwrotem środków 

finansowych czy to jest przesuniecie miedzy latami?. 

Członek Zarządu Cezary Majcher udzielił odpowiedzi, że jest to przesuniecie miedzy latami. 

Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za-17 

przeciw - 11 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /102/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie 

ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /103/2022 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie 

ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /104/2022 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na lata 

2022- 2024, 

Pełne wypowiedzi osób uczestniczących w dyskusji są udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie samorządu powiatowego na nagraniu z przebiegu obrad. 

Pytania do przedstawionego projektu uchwały zadawali radni: Robert Kaszuba, Józef 

Szczepańczyk, Zbigniew Zagdański, Sylwester Kasprzyk. 

Do pytań radnych odniósł się dyrektor jednostki Grzegorz Piwko oraz nadzorujący szpitale 
powiatowe członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w zatwierdzenia programu 

naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na lata 2022- 2024 i poddał go pod 

głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
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Głosowanie: 

za-17 

przeciw-3 

wstrzymało się - 8 

Ze względu na problemy techniczne Radny Sylwester Kasprzyk zgłosił do protokołu 

głos - Za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /105/2022 w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na lata 2022- 2024, która stanowi 

załgcznik nr 8 do protokołu. 

6) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

0 powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 

1 poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za - 27 

przeciw 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /106/2022 w sprawie, zawarcia porozumienia o 

powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich która stanowi 

załgcznik nr 9 do protokołu. 
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7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych 

Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz 

ich przechowywanie i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /107/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich 

przechowywanie, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

8) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 

r. 

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się -0 

Ze względu na problemy techniczne Radny Krzysztof Smolarczyk zgłosił do protokołu 

głos - Za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /109/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 
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położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2023 r., która stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego zapytał czy będą pytania, wnioski. 

Radny Robert Kaszuba złożył wniosek: 

Wniosek w sprawie zmiany w par. 1 projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu o następującym brzmieniu:" pkt. 2 zmienia się na pkt 3 a pkt 2 otrzymuje 

brzmienie : W skład zarządu wchodzi starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i jeden 

członek zarządu, wnioskodawca radny Robert Kaszuba Klub Polska 2050. 

Radny Józef Szczepańczyk złożył wniosek: 

Wniosek w sprawie zmiany w Statucie w par. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie :" rada wybiera 
ze swojego grona przewodniczącego rady i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących rady w 
trybie określonym ustawą ustrojową. Liczbę wiceprzewodniczących ustala rada. " -
wnioskodawca radny Józef Szczepańczyk w imieniu klubu PSL. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Roberta 

Kaszubę Klub Polska 2050. 

Głosowanie: 

za - 8 

przeciw -15 

wstrzymało się -1 

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Józef 

Szczepańczyk Klub PSL. 
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Głosowanie: 

za-10 

przeciw - 13 

wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego i poddał go pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za -14 

przeciw - 9 

wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr LII /110/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

W okresie od sesji w dniu 17 października 2022 r. do dnia dzisiejszego radni złożyli 14 

interpelacji. Interpelacje zgłoszone przez radnych dotyczyły poprawy funkcjonowania 

infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kieleckiego a 

przede wszystkim : wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej, poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drodze, udrożnienia rowów 

melioracyjnych, wstawienia znaku ostrzegawczego, remontu nawierzchni drogi, błędów 

wykonawczych i nieprzestrzegania sztuki budowlanej przy realizacji inwestycji na drodze 

powiatowej, zatrzymania procesu zamulania z sąsiedniej drogi o charakterze wewnętrznym, 

oczyszczenia chodnika w pasie drogowym. 
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Interpelacje i zapytania złożyli radni: 

1. P. Anna Kosmala - 1 interpelacja 

2. P. Łukasz Woźniak - 9 interpelacji 

3. P. Małgorzata Popiel - 2 interpelacje 

4. P. Kamil Piasecki - 2 interpelacje 

Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi dostępna na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Robert Kaszuba zabrał głos w sprawie zakupu samochodu elektrycznego przez 

Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz w sprawie dyspozycji Starosty Kieleckiego w sprawie 

zużycia energii elektrycznej w Starostwie Powiatowym. 

Odpowiedzi na pytanie udzielił Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban. 

Do pkt. 10 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknął LII sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 18:00. 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi osób uczestniczących w sesji 

Rady Powiatu w Kielcach wraz z ich transkrypcją jest udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie samorządu powiatowego pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisja/31724/lii-sesja-rady-powiatu-w-kielcach-28112022.htm 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Przewodniczący Rady 
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