
Protokół Nr XLIV/2022 

z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 kwietnia 2022 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

w godz. od 16.00 do 16:54 

Do pkt. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady i 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 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - Ewelina Kaczmarzyk 

- Dyrektor PCPR w Kielcach - Anna Florczyk-Bielna 

- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Izabela Dziewięcka 

- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Dominika Kąsek 

- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Artur Dudzic 

- Dyrektor Wydziału Budownictwa - Marcin Pabjan 

- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Paweł Kowalczyk 

- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku - Grzegorz Piwko 

- Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Marta Rojek 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Koordynator Zespołu Radców Prawnych - Iwona Kolasa 

oraz przybyli goście: 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii - Jarosław Sułek 

- Radny Gminy Raków oraz Sołtys Woli Wąkopnej - Sikora Andrzej 
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Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia po sprawdzeniu liczby radnych biorących udział 
w sesji stwierdził prawomocność obrad. 

Kworum w dniu 28 kwietnia 2022r. wynosiło 28 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował radnych o różnicy jaka nastąpiła 
pomiędzy projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy 
Daleszyce, a uchwałą przygotowaną na sesję w sprawie pomocy finansowej dla Miasta 
i Gminy Daleszyce. Różnica dotyczyła kwoty udzielenia pomocy finansowej, która 
w projekcie wynosiła 2000 zł, natomiast w uchwale przygotowanej na sesję kwota udzielenia 
pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce zapisana została kwota 5000zł. Różnica 
ta wynikła z powodu zadeklarowania przez Miasto i Gminę Daleszyce zwiększenia kwoty 
dofinansowania do wysokości 5000zł. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z zapytaniem do radnych czy wyrażają zgodę 
na tę zmianę oraz poinformował jednocześnie, iż w razie choć jednego głosu sprzeciwu będzie 
podejmowana uchwała z kwotą udzielenia pomocy finansowej, która była zapisana w projekcie 
uchwały. 

Radni nie zgłosili sprzeciwu do zamiany jaka nastąpiła. 

Do pkt 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski 
dotyczące zmian w porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu z XLII uroczystej sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 
2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022 r. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021. 

8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

z działalności Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej i pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy 

sytuacji społecznej i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego. 

9. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 

zdrowotnej za 2021 rok. 

10. Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2021 roku 

na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale 
budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego 
państwa, 

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

3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

6) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły, 

8) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja 
tej szkoły, 
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9) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 
i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia 
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, 

10) przekazania Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk 
prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego 
utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników, 

11) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 

12) rozpatrzenia skargi. 

12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 1  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Do pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XLII uroczystej sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie, poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku, przyjęcie protokołu z Nr XLII uroczystej sesji Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 30 marca 2022r. 

Głosowanie: 

Z a - 2 7  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 
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W wyniku głosowania Protokół Nr XLII z sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 
został przyjęty. 

Do pkt. 4 

Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie, przez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku, przyjęcie protokołu Nr XLIII z sesji Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 30 marca 2022r. 

Ze względu na problemy techniczne radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 7  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania Protokół Nr XLIII z sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 
został przyjęty. 

Do pkt. 5 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych przez tych radnych, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku. 

Przewodniczący przekazał ponadto informację od Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki o organizowanych imprezach: 

W dniu 8 maja br. na rynku w Daleszycach odbędzie się XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych. Prezentacje zaplanowane są od godziny 14:00. 

W dniu 22 maja br. na Błoniach Świętego Krzyża odbędzie się „XV Jarmark Świętokrzyski" 
pn. „Folklor łączy pokolenia". Impreza rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11:30. 

Do pkt. 6 

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

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania. 
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Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 
między sesjami, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Do pkt. 7 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-
weterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021. 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do informacji. 

Rada przyjęła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

Do pkt. 8 

Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności 
Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy sytuacji społecznej i 
demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego. 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

Rada przyjęła sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 
z działalności Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i 
pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy sytuacji społecznej 
i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Do pkt.9 

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za 2021 rok. 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

str. 6 



Rada przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów 
opieki zdrowotnej za 2021 rok, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Do pkt. 10 

Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2021 roku na nieruchomościach 
będących w zasobie Powiatu Kieleckiego. 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do informacji. 

Rada przyjęła informację o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2021 roku 
na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego, która stanowi zał. nr 6 
do protokołu. 

Do pkt. 11 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale 
budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego 
państwa, 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z zapytaniem do radnych odnoście uwag do projektu 
uchwały. 

Głos zabrał radny Józef Szczepańczyk. 

Radny zaproponował wprowadzenie dodatkowego zapisu w projekcie w/w uchwały o treści: 

Po § 1 dodać § 2 w brzmieniu: 

„ § 2. Zarząd Powiatu po dokonaniu czynności, o których mowa w § 1 informuje na najbliższej 
sesji Radę Powiatu o ich dokonaniu i zakresie." 

§ 2 i 3 otrzymałby odpowiednio numery 3 i 4. 

Radny zgłoszoną poprawkę uzasadnił troską o transparentność podejmowanych działań przez 
Zarząd Powiatu. Radny wyraził opinię, iż wskazane było by, aby Zarząd na najbliższej sesji 
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poinformował Radę Powiatu o zakresie dokonanych zmian, udzielonych upoważnień 
i realizacji tych wydatków, które na podstawie tego upoważnienia były dokonane. Radny 
wyraził wsparcie dla działań mających na celu pomoc finansową uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu o wyrażenie stanowiska 
na temat zgłoszonej poprawki. 

Stanowisko w sprawie w imieniu Zarządu Powiatu wyraził Starosta Kielecki nie zgłaszając 
sprzeciwu do zgłoszonej poprawki w w/w uchwale. 

Wicestarosta Kielecki zgłosił uwagę, aby poprawkę przed głosowaniem skonsultować 
z prawnikiem. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby pani mecenas podczas ogłoszonej przerwy zapoznała się 
ze zgłoszoną poprawką. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 5 minut. 

Obrady Rady Powiatu wznowiono o godz. 16:28 po zakończonej przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu w związku ze zgłoszonym wnioskiem radnego Józefa 
Szczepańczyka poddał pod głosowanie wniosek w sprawie poprawki w projekcie w/w uchwały 
o następującej treści: „ § 2. Zarząd Powiatu po dokonaniu czynności, o których mowa w § 1 
informuje na najbliższej sesji Radę Powiatu o ich dokonaniu i zakresie." 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

za:26 

przeciw :0 

wstrzymało się. l 

W wyniku głosowania za przyjęciem poprawki głosowało 26 radnych. 

W wyniku głosowania przyjęto wniosek w sprawie poprawki do projektu w/w uchwały 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale 
budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa. 
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W związku z przyjętymi poprawkami w projekcie uchwały Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie projekt uchwały ze zmianami w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 
w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozy 
finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa i poddał go pod głosowanie poprzez 
podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się.O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLI Y/3 6/2022 w sprawie upoważnienia Zarządu 
Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozy 
finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojonym na terytorium tego państwa, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał go pod 
głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Ze względu na problemy techniczne radny Sylwester Kasprzyk zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się. O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/37/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
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3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kieleckiego na 2022 rok i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki 
i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się.O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/38/2022 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki 
i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się. O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/39/2022 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Zagnańsk i poddał go pod glosowanie poprzez podniesienie ręki 
i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
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Głosowanie: 

za:28 

przeciw: O 

wstrzymało się: O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/40/2022 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Zagnańsk, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

6) 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.O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/41/2022 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół 
w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości 
stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły i poddał go pod 
glosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
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Głosowanie: 

za: 18 

przeciw:9 

wstrzymało się: 1 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/42/2022 w sprawie odrzucenia w całości 
stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

8) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja 
tej szkoły, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły i poddał go pod 
głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za: 16 

przeciw:9 

wstrzymało się: 3 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/43/2022 w sprawie wyłączenia Technikum z 
Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły, która stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 

9) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 
i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia 
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły 
Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, 
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi 
do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie i poddał go pod głosowanie poprzez 
podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
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Głosowanie: 

za: 18 

przeciw: 9 

wstrzymało się: 1 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/44/2022 w sprawie wyłączenia Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły 
Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, 
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi 
do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

10) przekazania Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk 
prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego 
utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie 
Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk prowadzenia zadania 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego 
na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników i poddał go pod głosowanie poprzez 
podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się. O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/45/2022 w sprawie przekazania Gminie 
Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk prowadzenia zadania 
zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego 
na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

1 1 )  u s t a l e n i a  r o z k ł a d u  g o d z i n  p r a c y  o r a z  d y ż u r ó w  a p t e k  o g ó l n o d o s t ę p n y c h  n a  t e r e n i e  
Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 
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Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie 
od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i poddał go pod głosowanie poprzez 
podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się.O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/46/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 
1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

12) rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za:28 

przeciw :0 

wstrzymało się.O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLIV/47/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi, która 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Do pkt. 12 

Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że w okresie od 30.03.2022r. 

do dnia dzisiejszego radni złożyli 10 interpelacji i jedno zapytanie. Osiem interpelacji 
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dotyczyło poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na terenie powiatu kieleckiego a przede wszystkim : budowy lub naprawy 

chodników, wykonania remontów dróg powiatowych, odświeżenia oznakowania poziomego 

przy szkole podstawowej. 

Jedna interpelacja dotyczyła udzielenia pomocy finansowej pogorzelcom w gminie Daleszyce, 

którzy w pożarze stracili jedyne źródło dochodów. 

Kolejna interpelacja dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla jednostki OSP Daleszyce. 

Jedno zapytanie złożył radny prosząc o wykazanie powodów zwiększenia środków 

finansowych na modernizację drogi powiatowej. 

Interpelacje złożyli radni : 

1. Anna Kosmala - 2 interpelacje 

2. Zbigniew Zagdański - 1 interpelacja 

3. Łukasz Woźniak - 1 interpelacja 

4. Andrzej Michalski - 1 interpelacja 

5. Irena Gmyr - 2 interpelacje 

6. Andrzej Borowski - 3 interpelacje i 1 zapytanie 

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

Do pkt. 13 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Głos zabrał pan Andrzej Sikora radny Gminy Raków oraz sołtys miejscowości - Wola 
Wąkopna. Przedmiotem wypowiedzi była modernizacja drogi powiatowej nr 0338T 
na odcinku: Wola Wąkopna - Wólka Pokłonna. Pan Andrzej Sikora poinformował, iż w tej 
sprawie złożył pismo do Starosty Kieleckiego z prośbą o pomoc w modernizacji drogi 0338T. 
W odpowiedzi otrzymał pismo z informacją, iż został złożony wniosek o dofinansowanie 
w ramach Rządowego Funduszu Dróg. W sprawie remontu w/w drogi odbyło się także 
spotkanie z mieszkańcami oraz Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariuszem Ścianą. 
Radny Andrzej Sikora opisał stan drogi na chwilę obecną oraz zwrócił się z prośbą o informację 
na temat planów modernizacji drogi 0338 T. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do zebranych o chęć zabrania głosu 
w sprawie. 

Głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher poinformował, iż obecnie jest około 20 dróg 
zinwentaryzowanych wymagających remontu, a także złożony został wniosek i podjęte są 
starania o pozyskanie środków finansowych na ich modernizację m.in. także drogi 0338 T, 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Członek Zarządu Cezary Majcher 
zadeklarował, iż w najbliższym czasie przekaże informację radnemu gminy Raków Andrzejowi 
Sikorze na jakim etapie jest złożony wniosek oraz wyraził chęć pomocy w modernizacji drogi 
0338T. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do zebranych o chęć zabrania głosu. 

Radny Michał Godowski przekazał, iż w związku ze zmianami w budżecie zostało uchwalone 
m.in. zadanie zakupu aparatu do laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Radny 
w imieniu własnym oraz osób, które zabiegały o zakup aparatu do laparoskopii dla Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku podziękował radnym oraz Zarządowi Powiatu za zakup aparatu 
do laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

Głos zabrała radna Anna Kosmala 

Radna podziękowała za uchwałę dzięki, której pomoc uzyskały osoby pokrzywdzone w wyniku 
pożaru. Radna podziękowała, także pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach za 
sprawne działanie w tej sprawie. 

Radna nawiązała do złożonej interpelacji w sprawie dofinansowania, a także złożonego 
wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w 
Daleszycach. Poinformowała, iż jednostka otrzymała promesę na zakup samochodu w 
wysokości 500 tys. oraz 500 tys. przekaże gmina Daleszyce jako dofinansowanie do zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, jest to jednak kwota niewystarczająca. Radna zwróciła się 
do Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aby przychylili się do wniosku o dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Daleszycach. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący Robert Kaszuba. 

Wiceprzewodniczący przychylił się do wniosku radnej Anny Kosmali oraz zawnioskował, aby 
znaleźć rozwiązanie mające na celu wsparcie tych jednostek OSP, które otrzymały promesy 
i starają się o dofinansowanie do zakupu uzbrojenia i osprzętu. 

Przewodniczący zapytał radnych o chęć zabrania głosu. 

Radni nie zgłosili chęci zabrania głosu. 
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Do pkt. 14 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknął XLIV sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 16:54. 

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://esesia.tv/transmisia/26129/xliv-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-28042022.htm 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

A.Małkiewicz 

Prze 1 ' Rady 
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