
Protokół Nr 38/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 25 listopada 2022roku 

godzina  10.00 

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 i trwały do godziny 11.15 

 

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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Kieleckiego  na lata 

2023-2028, 

 uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r.             

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r. 



6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

8. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu 

zimowego 2022/2023. 

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 przedstawiła zmiany do budżetu na 2022r.  

Przewodniczący Komisji Emil Machul zgłosił uwagę w sprawie przejść dla pieszych, które są 

oświetlone lampami wpiętymi do sieci energetycznej. W związku z tym, że samorządy będą 

oszczędzać, będą wyłączać też oświetlenie na tych przejściach. Poprosił o uzupełnienie                       

gmin w urządzenia, które pozwolą doświetlić te przejścia. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na 

lata 2022- 2024, 

Radny Michał Godowski i radny Paweł Gratka poprosili o udział Dyrektora Szpitala                         

w Chmielniku  na sesji Rady Powiatu.  

6) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 

7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

8) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r., 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

Radny Paweł Gratka zapytał co się obecnie dzieje z projektem Statutu przygotowanym przez 

K. Statutową i dlaczego teraz taka zmiana musi być przyjęta. 

Wicestarosta Tomasz Pleban odpowiedział, że obecnie Pani prawnik pracuje nad statutem a 

jest to wniosek Zarządu wynikający z oszczędności i zmian organizacyjnych. 



 

 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały  i projekty uchwał      

skierowane na sesję Rady Powiatu. 

 

Ad. 2 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Kieleckiego  na lata 

2023-2028, 

 uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r.      

Przewodniczący Komisji  poinformował radnych członków komisji, ze zgodnie z trybem prac 

nad projektem uchwały budżetowej powiatu, komisje rady opiniują projekt, składają 

ewentualne wnioski w sprawie zmian do projektu i przekazują Zarządowi w terminie do                        

26 listopada ( Uchwała Nr XXXI/69/2021 z dn. 24.06.2021r.) 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa przedstawiła projekt budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r.                                                                                                                                       

Planowany jest deficyt – 36 420 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką 

budżetową z lat ubiegłych. Konstrukcja budżetu na 2023 rok była bardzo trudna. Deficyt 

bieżący wynosi 42 000 000 zł., czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi. Nadwyżka budżetowa w latach poprzednich poszła na pokrycie wydatków 

bieżących i jest to zły sygnał. Powinniśmy podjąć działania długofalowe, aby ograniczyć 

wydatki bieżące abyśmy na 2024 rok byli w stanie skonstruować budżet. Obecnie nadwyżka 

uratowała sytuację ale w roku 2024  nadwyżki nie będzie, ponieważ spożytkujemy ją              

w tym roku. 

 Radny Michał Godowski zapytał o relacje udziału w podatkach w stosunku do roku 

poprzedniego. Ponadto stwierdził iż jest pełen obaw o przyszły rok.  



Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała, że możemy powiedzieć, że jest więcej , 

niestety jest więcej po stronie dochodowej, ale automatycznie jest dwa razy więcej po stronie 

wydatkowej. Ta różnica na plus niewiele nam daje. 

Radny Andrzej Borowski zapytał o realizację zadania - chodnik w Rykoszynie gm. 

Piekoszów. W obecnym budżecie nie ma tego zadania.  

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa powiedziała, że ww. zadanie będzie ukończone w tym roku. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Kieleckiego  na lata 2023-

2028, 

 uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r.      

Głosowanie : 

Za – 1 

Przeciw – 3 

Wstrzymało się – 1 

Radni wyrazili negatywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2023 r (opinia komisji 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Wicestarosta Tomasz Pleban stwierdził, że sytuacja jest trudna. Początek kadencji był bardzo 

dobry, jeżeli chodzi o możliwości finansowania. Przez 20 lat istnienia samorządu nie było 

jeszcze takiej inflacji i takich zagrożeń. Mieliśmy ogromny natłok spraw w wydziale 

budownictwa. Piszemy pisma do ministerstw i wojewody, aby rozwiązać kwestię kar. 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

Radni nie wyrazili chęci zabrania głosu. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 
K. Toporska  

  

                                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                 Emil Machul 

                                                       



                                                                                                                                 

 

 

 

 

 


