
Protokół Nr 31/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 29 marca 2022roku 

godzina 13.00 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 i trwały do godziny 14.00 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Emil Machul. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Finansów. Nieobecny był radny 

Sylwester Kasprzyk (lista obecności w załączeniu). 

Ponadto na obrady przybyli również : 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- Członek Zarządu Mariusz Ściana 

- Z-ca Dyr. Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami P. Sylwia Wojciechowska- Borek 

- Główna Księgowa PZD Anna Szczęśniak 

Przewodniczący Komisji przywitał zebranych i przystąpił 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 

Na początku na prośbę Przewodniczącego Komisji głos zabrała Z-ca Dyr. Wydz. Geodezji 
i Gospodarki Gruntami P. Sylwia Wojciechowska- Borek, która przedstawiła trzy propozycje 
w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości po zlikwidowanym Powiatowym 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

Nieruchomość w Rembowie została przekazana Powiatowi Kieleckiemu przez gm. Raków 
w 2006 r. darowizną na wskazany cel publiczny : na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego (tak jest wskazane w akcie notarialnym). W sytuacji zmiany celu 
prowadzenia tego ośrodka, musielibyśmy wystąpić do gminy o podjęcie uchwały zmieniającej 
cel. Określenie celu jest bardzo ważne. Wpłynęły trzy oferty, pierwsza wydaje się najbardziej 
adekwatna Jest to Akademia Innowacji Społecznych. Propozycje ze strony radnych byłyby 
mile widziane. 



Radny Paweł Gratka zapytał czy kwestie formalno-prawne z gminą zostały wyjaśnione. 

Z-ca Dyr. Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami P. Sylwia Wojciechowska- Borek 
wyjaśniła, że pisano do gminy czy będzie zainteresowana przejęciem tego obiektu. Do dnia 
dzisiejszego nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi. 

Ad.l 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję 

Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 lutego 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2022 r. 

6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 marca 2022 r. 

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

9. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Kieleckiego 
w 2021 roku. 

10. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie 
bezpieczeństwa ochrony PPOZ za 2021 rok. 

11. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2021 
roku. 

12. Informacja o stanie organizacyjnym PUP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
13. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku. 
14. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2021 rok. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

W wyniku zmian: 



-plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 
3.962.522,09zl (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan 
dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 586.316,47zł), 
-plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 
4.585.983,09zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan 
wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.209.777,47zł), 
-plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 623.461,00zł 
(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 

Radny Michał Godowski zapytał dlaczego Zarząd chce wydać 400 000 zł na ogrzewanie 
budynku - pustostanu w Łopusznie. Sytuacja jest trudna i trzeba w tej sprawie podjąć 
odpowiednie działania. Może zwiększyć moc istniejącej kotłowni. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana wyjaśnił, iż jesteśmy cały czas właścicielami tego obiektu, 
który jest wpisany do rejestru zabytków i Konserwator Zabytków przymusza nas do wykonania 
instalacji w tym budynku. To jest zadanie doraźne wynikające z interwencji Konserwatora 
Zabytków. 

Radny Andrzej Borowski zapytał o rozbudowę drogi w Brynicy, zwiększamy o kwotę 
350 tys. zł. , czym to jest spowodowane? 

Główna Księgowa PZD Anna Szczęśniak wyjaśniła , że w projekcie był ujęty przepust o 
mniejszej średnicy a powinien być większy. W związku z tym będą potrzebne większe środki 
finansowe. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

6) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, 

Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, 

Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na 

zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu 

kieleckiego. 

8) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej Nr 74 , oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 

0,7751 ha. 



9) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXXII/78/2021 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od 

Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności nieruchomości 

położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze gruntów 

numerem działki 23 0 pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność Gminy Łagów, 

10) przyjęcia "Sprawozdania z realizacji zadań w 2021r. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych", 

11) określenia zadań, na które przeznacza się 2022 roku środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

12) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz 
likwidacji tej szkoły, 

13) 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, 

Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował, że dwa projekty uchwał nr 12 i 13 zostaną 
wycofane z porządku obrad sesji, nie otrzymano jeszcze opinii ze wszystkich związków 
zawodowych. 

14) w sprawie zmiany uchwały nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 
czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc 
noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, 

15) wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Kieleckiego. 

Przew. Komisji Emil Machul zapytał kto był inicjatorem projektu ww. uchwały. 

Radny Paweł Gratka stwierdził, że obecnie trwają prace Komisje Statutowej nad statutem. 
W związku z powyższym skąd się wziął taki pomysł na zmiany w statucie. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana wyjaśnił, że są sytuacje wyjątkowe w których to uprawnienie 
Przewodniczącego Rady do inicjatywy uchwałodawczej jest konieczne. 

16) zmiany Uchwały Nr 11/13/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018r. 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Kielcach oraz wyboru jej przewodniczącego. 

17) uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Kielcach na 2022rok. 
18) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Kielcach. 



Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały 

i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu. 

Ad 2 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Emil Machuł poinformował radnych, że 3 lutego br. wpłynęło pismo 

z UMiG Daleszyce do Przew. Komisji Budżetu i Finansów, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. Potrzeba realizacji wymienionych w piśmie inwestycji jest ogromna, 

jednak takie pisma powinny wpływać w momencie tworzenia budżetu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

K. Toporska 

Przewodniczący Komisji 

Emil Machuł 


