
Protokół nr 36 / 2022 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 23 sierpnia 2022 r. w godz. od 14.00-15.00, 

w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Sekretarz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji Powiatu, Józef Szczepańczyk. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 14.00 prowadzący obrady otworzył posiedzenie Komisji. 

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia, 
Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban, 
Członek Zarządu Stefan Bąk, 
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Izabela Dziewięcka, 
Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk, 
Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko. 

Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła 
obrady wg poniższego harmonogramu. 

1. Infonnacja na temat przygotowania powiatowych zespołów szkół do rozpoczęcia roku 
szkolnego. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

3. Sprawy różne. 

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji w zastępstwie obrady prowadził 
Sekretarz Komisji Józef Szczepańczyk. Prowadzący obrady na podstawie listy obecności 
stwierdził, że posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał. 



Ad. 1 

Prowadzący obrady Komisji zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji czy są pytania 
w sprawie Infonnacji na temat przygotowania powiatowych zespołów szkół do rozpoczęcia 
roku szkolnego stanowiącej zał. nr 1 do protokołu. 

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do w/w informacji. 

Sekretarz komisji Józef Szczepańczyk zapytał m.in. ilu uczniów przystąpiło do egzaminu 
maturalnego oraz ilu z nich nie zdało egzaminu maturalnego, czy Starostwo Powiatowe 
współpracuje z Domem Polskim w Winnicy w zakresie przyjmowania uczniów do Szkół 
Powiatowych oraz jak wygląda zabezpieczenie placówek w związku ze zbliżającym się 
sezonem grzewczym. 

Dyrektor Izabela Dziewięcka 

Poinformowała, iż informacje odnośnie zdawalności egzaminów przekaże na piśmie. 

Wicestarosta Kielecki odnosząc się do pytań poinformował, iż podejmowane były próby 
kontaktu z placówką w Winnicy oraz przekazał, iż prowadzone jest grupowe zamówienie 
energii przez Powiat. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad zbliżającej się sesji Rady Powiatu 
w Kielcach. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze półrocze 2022 roku. 

7. 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 Gminy Zagnańsk. 

4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla gmin: Bodzentyn, 
Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2021 r. 

6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 
2021 r. 

7) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych 
w Kielcach za 2021 r. 

8) przyjęcia Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej 

w Zgórsku. 

9) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2022 roku. 

10) zmieniająca uchwałę Nr XI/44/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 

roku 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, 

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

11) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej na terenie Miasta 

i Gminy Chmielnik. 

12) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kieleckiego, 

13) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 

14) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

15) wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do projektu finansowanego w ramach 

konkursu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 



odporności na zagrożenia-REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia, 

16) wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do realizacji projektu pod 

nazwą "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

w województwie świętokrzyskim" 

8. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ad.2 Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu {zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty: 

- Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami. 
- Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze półrocze 2022 roku. 
Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie. 

Ad. 7. 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. 

Skarbnik Powiatu Kieleckiego zgłosiła autopoprawki do projektów w/w uchwał. 

Radni nie mieli pytań ani uwag odnośnie w/w projektów uchwał. 

Wicestarosta Kielecki 

Przedstawił radnym informacje na temat dwóch projektów uchwał w sprawie: wyrażenia zgody 
na przystąpienie przez powiat kielecki do projektu finansowanego w ramach konkursu 
grantowego pn. „Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia, oraz wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do 
realizacji projektu pod nazwą "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego w województwie świętokrzyskim". 



Radny Józef Szczepańczyk 

Radny zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Powiatu odnośnie kar naliczonych za 
nieterminowe wydawanie decyzji przez Wydział Budownictwa. 

Skarbnik 

Poinformowała, iż na chwilę obecną nic nie uległo zmianie, a od każdego postanowienia 
złożone zostało odwołanie. 

Radni nie mieli pytań ani uwag do omówionych wyżej projektów uchwał. 

Ad. 3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

Radni nie mieli pytań odnośnie w/w projektu uchwały. 

Ad. 4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla gmin: Bodzentyn, 
Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

Radni nie mieli pytań odnośnie w/w projektu uchwały. 

Ad. 5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2021 r. 

Ad. 6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2021 
r. 

Ad. 7) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych 
w Kielcach za 2021 r. 

Radny Józef Szczepańczyk zwrócił się z zapytaniem czy informacje, które stanowiły bazę 
do formułowania stanowisk Rady były zatwierdzane przez Rady Społeczne bądź przekazane 
do akceptacji? 

Radny Józef Szczepańczyk zgłosił uwagi co do sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego 
w Chmielniku? Radny zapytał czy w związku z tym została rozpoczęta procedura 
przygotowania programu naprawczego na najbliższe 3 lata. 

Wicestarosta Kielecki 

Wicestarosta poinformował, iż odbyła się Rada Społeczna w PCUM, informując, iż nie ma 
konieczności zatwierdzenia przez Radę Społeczną. 

Członek Zarządu Stefan Bąk 

Członek Zarządu odniósł się do sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku, 
poinformował także, iż jeżeli będzie taka konieczność program naprawczy będzie 
przygotowany w najbliższym czasie , będzie on obejmował cały zakres prac mających na celu 
polepszenie sytuacji finansowej szpitala. Program naprawczy zostanie przedstawiony do 
zaakceptowania. 



Radni dyskutowali na temat przeprowadzonej analizy SWOT w Szpitalu Powiatowym 
w Chmielniku w dyskusji brali udział: radny Zenon Janus, radna Agata Sałata oraz Członek 
Zarządu Stefan Bąk. 

Członek Zarządu omówił planowaną rozbudową Świętokrzyskiego Centrum Matki 
i Noworodka w Kielcach oraz Szpitala Powiatowego w Chmielnika. 

8) przyjęcia Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej 

w Zgórsku. 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

9) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 
na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2022 roku. 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

10) zmieniająca uchwałę Nr XI/44/l 2 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 roku 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla 
nauczycieli szkól zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od 
obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne 
funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

11) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej na terenie Miasta 
i Gminy Chmielnik. 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

12) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kieleckiego, 

Radny Józef Szczepańczyk zwrócił się z zapytaniem czy jest ustalona kwota odszkodowania 
za służebność. 

Wicestarosta Kielecki udzielił informacji, iż kwota będzie ustalona nadmieniając, że 
udostępnienie terenu leży jak najbardziej w interesie Powiatu. Wicestarosta poinformował, iż 
umowa znajduje się w Wydziale Geodezji. 

13) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

14) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

Radni nie mieli pytań ani nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 



Ad. Sprawy różne. 

Kierownik Wojciech Kołodziejczyk przedstawił informacje na temat dwóch inwestycji: 
budowa kompleksu sportowego przy szkole powiatowej w Łopusznie oraz budowa internatu. 
Radni zostali poinformowani o uzyskaniu przez Powiat Kielecki wstępnej promesy na ten cel 
z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Kierownik Wojciech Kołodziejczyk nadmienił, iż biuro projektowe przedstawiło dwie 
koncepcje projektu oraz zwrócił się do zebranych z propozycją zapoznania się z koncepcją 
projektu rozbudowy, ewentualnie po poprawkach naniesionych przez projektanta. 

Radny Józef Szczepańczyk odnosząc się do propozycji poinformował, iż radni zapoznają się 
z koncepcją projektu po naniesieniu przez projektanta poprawek. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Prowadzący obrady o godz. 15.00 zamknął posiedzenie 
Komisji. 

Protokół sporządziła: 

Przewodniczący Komisji 

Łukasz Woźniak 




