
Protokół nr 43/2022 

z posiedzenia  Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa  

w dniu 25 listopada 2022 roku 

godzina  15.00  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 i trwało do godziny 15.30 

 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków  Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady 

Powiatu   w Kielcach. Nieobecna  była  radna Anna Kosmala. 

Ponadto   uczestniczyli : 

-  Członek Zarządu Cezary Majcher 

-  Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

-  Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel 

-  Z-ca  Dyrektora PZD Wojciech Żebrowski 

-  Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic 

-  radna  Danuta Żebrowska 

 

Komisja  przystąpiła do obrad  według poniższego porządku: 

 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą 

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

2. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

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 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, 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic przedstawił i omówił projekty  

uchwał nr 6 i 7. 

Radni nie zgłosili uwag do projektów ww. uchwał. 

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. 

 

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały  i projekty uchwał      

skierowane na sesję Rady Powiatu. 

 

 



 Ad. 2 

Sprawy różne. 

Radny Paweł Gratka zapytał o przeniesienie dwóch zadań : drogi powiatowej w Bilczy                        

i przebudowę drogi powiatowej Jaworznia - Łaziska 

Członek Zarządu Cezary Majcher wyjaśnił, że są to zadania wieloletnie. Umowy są podpisane 

na dłuższy okres czasu – rok 2023 i 2024. 

 

Radna Małgorzata Popiel zapytała czy jest możliwość zwiększenia środków na bieżące 

utrzymanie w PZD w Kielcach, ponieważ są problemy z parkiem maszynowym (ulegają 

awariom). Ponadto późno zrealizowane zostało koszenie traw. Radna zapytała także o powód 

nie przeniesienia słupów na przejściu dla pieszych na ul. Tumlińskiej. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa stwierdziła, że zadania PZD są odpowiednio zabezpieczone. 

Radny Andrzej Michalski zgłosił problem na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i Komorniki              

w miejscowości  Bęczków - zapadła się jezdnia.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała : 

K. Toporska  

 

        Przewodniczący  Komisji 

               Krzysztof Soboń   


