
Protokół nr 28/2021 
z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Powiatu oraz 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 26 listopada 2021 r. w godz. od 14.00-15.55, 
w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Łukasz Woźniak oraz Przewodnicząca Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach, Irena Gmyr. 

Prowadzący obrady, Łukasz Woźniak, po stwierdzeniu kworum o godz. 14.00 otworzył 
wspólne posiedzenie Komisji. 

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

Lista obecności radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Kielcach stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, 
- Wicestarosta Tomasz Pleban, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek. 

Komisje jednogłośnie zaaprobowali porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęli 
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. 

Ad.l 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 
{zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Prowadzący obrady, Łukasz Woźniak, na podstawie listy obecności stwierdził, że wspólne 
posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał, rozstrzygnięć. 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty: 
1. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 
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2. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz przygotowaniach do sezonu 
zimowego 2021/2022. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie. 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpiono do omawiania projektów uchwał 
w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na 
lata 2021-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zarekomendowała radnym powyższe projekty uchwał. 
Zapowiedziała także uaktualnienie dochodów w ww. projektach uchwał w związku 
z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej. 

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

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 
4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn, 
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022 r., 
6) uchylenia Uchwały Nr XXXlI/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie, 
7) wyrażenia zgody na umorzenia należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 

udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 
Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r., 

8) wyrażenia zgody na umorzenia należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 
udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą 
Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r., 

9) przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Góry Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie", 

10) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich, 

11) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 
12) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 
13) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego, 

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

2 



14) zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Powiatu w Kielcach, 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba zasugerował zmodyfikowanie punktu odnośnie 
potwierdzenia udziału radnych w sesjach zdalnych. Zwrócił uwagę na techniczną stronę 
ewentualnych posiedzeń sesji zdalnych i ujęcie potwierdzenie udziału radnych w posiedzeniu 
sesji zdalnej przez Przewodniczącego Rady na liście obecności. 

W związku z brakiem innych głosów, Prowadzący obrady, Łukasz Woźniak, poddał pod 
głosowanie ww. projekt uchwały. 

Z kolei Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba zapytał o powód głosowania nad 
ww. projektem uchwały, gdy dużo ważniejszymi uchwałami są np. zmiany w budżecie powiatu 
czy WPF. 

Prowadzący obrady Łukasz Woźniak, uznał, że wywiązana dyskusja nad przedmiotowym 
projektem uchwały jest uzasadnieniem do poddania pod głosowanie omawianego dokumentu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania: 3 głosami „za", 0 głosów - „przeciw", projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje. 

15) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego. 

Na wspólne posiedzenie Komisji przybył Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, Jacek 
Kuzia. 

Radny Michał Godowski, zapytał o wysokość wynagrodzenia brutto Starosty Kieleckiego po 
proponowanej podwyżce oraz podanie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia ze wszystkimi 
dodatkami. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała, że dotychczasowe wynagrodzenie Starosty 
wynosi 10 tys. 870 zł, zaś w przedstawionej propozycji, wraz ze wszystkimi dodatkami 
wynagrodzenie będzie wynosić 20 tys. 532 zł. Zaznaczyła jednocześnie, iż minimalne 
wynagrodzenie Starosty zostało zwiększone ustawowo i od listopada br. wynosić 16 tys. 512 
zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba, zapytał kto jest autorem propozycji 
wynagrodzenia Starosty Kieleckiego. 

Wicestarosta Tomasz Pleban odpowiedział, że z tego co mu jest wiadomo, to Zarząd Powiatu. 

W związku z uzyskaną odpowiedzią, Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba poprosił 
o Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu potwierdzający przygotowanie projektu uchwały 
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z przedstawioną propozycją wynagrodzenia Starosty Kieleckiego. Uzupełnił, że ze znanych mu 
propozycji przygotowywanych w ostaniem czasie, jeśli chodzi o ustalenie wynagrodzenia, nie 
znalazł przypadku, w której osoba zarządzająca jednostką sama sobie przygotowuje propozycje 
wynagrodzenia. Za przykład podał podwyższenie wynagrodzenia Marszałkowi Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Według Wicestarosty Tomasza Plebana, w Zarządzie Województwa jest inna sytuacja dlatego, 
że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego nie jest radnym. Podkreślił jednocześnie, że 
uważa za niestosowne zabieranie prawa głosu radnemu Mirosławowi Gębskiemu wynikające 
wprost z ustawy o samorządzie powiatowym. 
Następnie opuścił salę obrad. 

Po powrocie na salę obrad, Wicestarosta Tomasz Pleban przekazał, że Zarząd Powiatu nie 
przygotowywał omawianego projektu uchwały dodając, że kompetencje w tym zakresie ma 
Przewodniczący Rady. Brak precyzyjnej w tym temacie informacji usprawiedliwił absencją na 
ostatnim posiedzeniu Zarządu. 

Posiedzenie Komisji opuścił prowadzący obrady Łukasz Woźniak. 
Prowadzenie obrad przejęła Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Irena 
Gmyr. 
Posiedzenie Komisji opuściła radna także, Agata Sałata. 

Przewodniczący Rady Jacek Kuzia, potwierdził, że przedłożył projekty uchwał o wysokości 
dieta radnych oraz ustalenia wynagrodzenia Starosty. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba stwierdził natomiast, że Statut nie przewiduje 
jednoosobowej inicjatywy uchwałodawczej przewodniczącego rady. Przewodniczący Rady ma 
prerogatywę do umieszczania dokumentów w porządku obrad pod warunkiem podpisana 
projektu uchwały przez określoną liczbę osób czyli Klub Radnych, grupę 4 radnych bądź 
Komisje. Ponadto zauważył brak konsultacji nad propozycją wynagrodzenia Starosty 
w Klubach Radnych. 

Prowadząca obrady Irena Gmyr, zasugerowała odłożenie w czasie procedowania propozycji 
wynagrodzenia Starosty Kieleckiego i przeprowadzenie w Klubach Radnych konsultacji 
przedmiotowego projektu uchwały. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, że po zasięgnięciu opinii prawnej w związku 
z zaistniałymi wątpliwościami proceduralnymi przedmiotowego projektu uchwały, Zarząd 
Powiatu wycofa z porządku obrad najbliższej sesji projekty uchwały w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym Rady Powiatu w Kielcach, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 
Starosty Kieleckiego. 

Radni nie zgłosili innych uwag do powyższego projektu uchwały 
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Ad. 2 
Sprawy różne. 

Radny Bogdan Gierada, zwrócił uwagę, że członkowie Komisji Zdrowia... nie są informowani 
o finalnych zakończeniach inwestycji prowadzonych w powiatowych jednostkach służby 
zdrowia. Poprosił, by na przyszłość informować członków Komisji o oficjalnych 
zakończeniach inwestycji. 

Wobec wyczerpania porządku Prowadząca obrady Irena Gmyr o godz. 15.05. zamknęła 
wspólne posiedzenie Komisji. 

Protok iła: 
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