
Protokół Nr 37/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 17 październik 2022roku 

godzina  11.00 

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 i trwały do godziny 11.30 

 

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 

- Wicestarosta Tomasz Pleban 

 

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. 

 

Ad.1 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych radnych. 

7. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 2021/2022. 

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, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa  

Dochody bieżące zwiększamy o kwotę 6 475 000 zł, dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 4 706 000 zł. 

Wydatki bieżące aktualizujemy o kwotę dochodów czyli 6 475 000 zł i zdejmujemy wydatki majątkowe na 

kwotę 22 266 000 zł. Autopoprawka to jest zabezpieczenie środków w wysokości 20 000 zł do realizacji 

zadania – dostawa samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

4) przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                             

w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027", 

5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku", 

6) przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni 

dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, 

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0020 Rembów gm. Raków, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 736 0 pow. 0,9700 ha, 

Radny Paweł Gratka zapytał o celowość wydzierżawienia tego podmiotu. Kto tam będzie realizował zadania 

? 

Wicestarosta Tomasz Pleban powiedział, że celowość jest zawarta w uzasadnieniu do uchwały, wskazano to 

na co zgodziła się gm. Raków i rozszerzono poprzedni  zapis o  zadania z zakresu pomocy społecznej, 

mieszkań wspieranych dla seniorów i z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób                                                    

z niepełnosprawnościami. Jeżeli rada wyrazi zgodę na wydzierżawienie będziemy dalej procedować. 

Uchwała daje zarządowi  możliwość działań czyli przygotowanie do przetargu. 

Radny Michał Godowski podkreślił, że budynek cały czas przynosi ogromne koszty i popada w degradację. 

Jednakże jeżeli są takie przepisy i gmina się na to zgadza, to oczywiście należy tak postąpić. 

 

8) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Kielcach, 

9) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PZD w Kielcach. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach 

radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 



Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały  i projekty uchwał     

skierowane na sesję Rady Powiatu. 

 

 Ad. 2 

 Sprawy różne. 

Radni nie wyrazili chęci zabrania głosu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 
K. Toporska  

  

                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                 Emil Machul 

                                                      



 

 


