
Protokół nr 42/2022 

z posiedzenia  Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa  

w dniu 17 październik 2022 roku 

godzina  12.00  

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i trwało do godziny 13.10 

 

W posiedzeniu wzięło  udział 8 członków  Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady Powiatu                             

w Kielcach. Nieobecna  była  radna Anna Kosmala. 

Ponadto   uczestniczyli: 

- Członek Zarządu Mariusz Ściana 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

-  Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel 

-  radny Andrzej Borowski 

 

Komisja  przystąpiła 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 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w 

Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji): 

 

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. 

Radna Małgorzata Popiel zapytała do jakich zadań zabezpieczamy środki na projektowanie, skoro 

ustaliliśmy, że realizacja projektów jest po stronie gmin. Poprosiła o informację w jakich gminach. Ponadto 

zapytała czy na Bobrzy są problemy i będzie zrealizowana w terminie oraz o sytuację - Ćmińsk Wykień. 

Radna zwróciła także uwagę, że nie wykonano w Miedzianej Górze w ogóle drugiego koszenia (zarośnięte 

pobocza, brak odpływów). Zepsuły się podobno maszyny. 

Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel poinformował , że projekty były robione dla gm. Górno i Morawica. Bobrza 

nie jest zagrożona. Maszyny do koszenia są ogromnie przeciążone i zdarzają się niestety awarie. 

 

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, 

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. 

Radny Andrzej Michalski zapytał czy tam gdzie jest robiony chodnik w Bęczkowie i naprawa drogi jest 

możliwość w pasie drogowym usunięcia krzaków a w Krajnie Parcelach gałęzi. 

Radna Małgorzata Popiel  poprosiła   o informację  w  sprawie  zepsutej maszyny do koszenia. Jeden miesiąc 

nic się nie dzieje w tym temacie.    

Radny Zbigniew Zagdański  zapytał o wykonany przez gminę projekt  techniczny. Jak on jest rozliczany 

jeżeli jest robiony przez powiat. 

Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel powiedział, że projekt wspólnie się wlicza do inwestycji. Nie ma takich 

inwestycji, które powiat realizuje sam. 

 

Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił uwagę, że nie ma wójtów, którzy nie chcą współpracować. 

 

Radny Paweł Gratka wystąpił z wnioskiem formalnym do przewodniczącego komisji o ustalenie: kto  

informuje o uroczystych  odbiorach dróg i udzielenie odpowiedzi na sesji rady powiatu.   

 

Radny Łukasz Woźniak   zwrócił uwagę na przebudowę drogi Ruda Strawczyńska, Hucisko, Promnik , 

Chełmce. Inwestycja  odebrana i zakończona, jednakże  są ogromne problemy z rowami, które się obsunęły                 

i zatapiają posesje. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała : 

K. Toporska  

 

        Przewodniczący  Komisji 

               Krzysztof Soboń    



 


