
Protokół nr 39 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 28 grudnia 2022 r. w godz. od 14:00 do 15:30 , 

sala nr 230 Starostwo Powiatowe w Kielcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw 
Społecznych - Irena Gmyr. 

Po stwierdzeniu kworum Przewodnicząca o godz. 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia Dominika Kąsek, 
- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Sylwia Piotrowska. 

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

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023 - 2028, 
- zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. 

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

3. Sprawy różne. 

Ad. 1 
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023 - 2028, 
- zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. 
Omówiono w dalszej części obrad Komisji. 



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

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad zbliżającej się sesji. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28.11.2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

6. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Starosty Kieleckiego: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów. 

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) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028, 
4) uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o omówienie w/w projektów uchwał. 
Skarbnik Powiatu omówiła w/w projekty uchwał oraz wprowadzone autopoprawki. 

Skarbnik Powiatu poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
na lata 2023-2028 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego 
na 2023 rok. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028. 

Głosowanie: 
Z a - 2  
Przeciw- 3 



Wstrzymuje się - O 
W wyniku głosowania Komisja negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kieleckiego na 2023 rok. 

Głosowanie: 
Z a - 2  
Przeciw- 3 
Wstrzymuje się - 0 
W wyniku głosowania Komisja negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła kolejne projekty uchwał. 

5) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 
udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 
280/190/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 6 czerwca 2022 r., 

6) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 
udzielonej Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 
w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 248/8/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 
stycznia 2022 r., 

Radny Robert Kaszuba zgłosił uwagi co do projektu uchwały dotyczącej Szpitala Powiatowego 
w Chmielniku. 
Członek Zarządu poinformował, iż projekt uchwały został sprawdzony pod względem 
formalno-prawnym. 
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą o powtórną analizę projektu uchwały pod 
względem formalno-prawnym. 
Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektorów powiatowych jednostek służby zdrowia 
o zreferowanie obecnej sytuacji finansowej w jednostkach. 
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak poinformował o poprawie sytuacji finansowej zwracając jednocześnie uwagę na 
zbyt niską wycenę świadczeń. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
porównując sytuację do września 2022roku poinformował iż sytuacja uległa poprawie 
informując jednocześnie, iż NFZ przekazał środki finansowe za nadwykonania co m.in. 
wpłynęło na poprawę sytuacji. Dyrektor poinformował również o przeprowadzonych 
inwestycjach m.in. zakup tomografu, modernizacja pomieszczeń pod pracownię tomografu. 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko poinformował, iż Szpital 
oczekuje na zapłatę z NFZ za nadwykonania w kwocie około 1 min 600 tys. zł co wpłynie na 



poprawę sytuacji finansowej. Dyrektor zwrócił uwagę na braki kadrowe lekarzy internistów 
oraz przekazał, iż wkrótce uruchomiona zostanie poradnia psychiatryczna. 
Członek Zarządu przekazał informacje na temat planów zakupu tomografu komputerowego 
oraz rozbudowy Szpitala w Chmielniku. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła kolejne projekty uchwał. 

7) zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 
roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Kielecki, 

8) przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na 
lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029", 

9) przyjęcia Aktualizacji na lata 2023-2032 „Programu usuwania materiałów 
zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032", 

10) zmian w Załączniku do Uchwały Nr XLIII/30/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 
30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

11) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności, na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0022 Łopuszno gm. 
Łopuszno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 92/109 
o pow. 2, 1805 ha, 

12) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Kieleckiego w 2023 r., 

13) zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez 
Powiat Kielecki, 

14) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Młynek Brudzowski oraz 
ul. Starowiejskiej w Brudzowie, 

15) rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Niwy oraz 
Danków w gminie Daleszyce, ustawienia znaku D-42 „obszar zabudowany', 

16) rozpatrzenia petycji dotyczącej wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez 
media w publikatorach, 

17) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Kielcach, 

18) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach 
na 2023r. 

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do powyższych projektów uchwał. 



8. Stanowisko w sprawie sytuacji powiatowych placówek ochrony zdrowia w powiecie 

kieleckim. 

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów. 

Ad. 2 Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 15:30 
zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 




