
Protokół Nr L/2022 

z L sesji Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 19 października 2022 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

w godz. od 16.00 do 17.50. 

Do pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady oraz przywitał 

uczestników sesji. 

W obradach wzięli udział: 

- Starosta Kielecki Mirosław Gębski 

- Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban 

- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk 

- Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher 

- Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- P. Grzegorz Wnuk Sekretarz Powiatu 

- P. Ewelina Kaczmarzyk Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego 

- P. Izabela Dziewięcka Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

- P . Anna Florczyk Bielna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

- P. Artur Dudzic Dyr. Wydz. Komunikacji i Transportu 

- P. Paweł Kowalczyk Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

- P. Marcin Pabjan Dyrektor Wydziału Budownictwa 

- P. Zbigniew Wróbel Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

- P. Grzegorz Piwko Dyr. Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

- P. Marta Rojek Z-ca Dyrektora PUP w Kielcach 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Koordynator Zespołu Radców Prawnych -Iwona Kolasa 



Zaproszeni goście: 

Poseł RP Mariusz Gosek 

Kworum w dniu 19 października 2022 r. wyniosło 29 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Do pkt 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi lub wnioski 
dotyczące zmian w porządku obrad. 

Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek i poddał go pod głosowanie. 

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, 

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 o 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. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie: 

za -29 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 



Do pkt 3 

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

Głosowanie: 

za - 26 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 3 

W wyniku głosowania protokół z XLVIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 

2022 r. został przyjęty. 

Do pkt 4 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił na: 

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar  Przewodniczącego Rady Powiatu  w Kielcach w dniu  

22 października  2022r .  do  hal i  spor towej  w Zagnańsku ul .  Turys tyczna 59,  od  godziny 9 .00 oraz  

Powiatowy Turnie j  Halowej  Pi łk i  Nożnej  Szkół  Podstawowych o  Puchar  Staros ty  Kieleckiego 

w dniu  5  l i s topada 2022r .  do  hal i  spor towej  przy SP w Mniowie  ul .  Centra lna  11,  od  godziny 

9 .00.  

Do pkt 5 

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

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 

między sesjami, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Do pkt 6 

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

Rada przyjęła informację o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych, 

która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 



Do pkt 7 

Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji o wynikach analizy oświadczeń 
majątkowych. 

Rada przyjęła informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Do pkt 8 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 

2021/2022. • 

Radny Robert Kaszuba zgłosił pytania w sprawie informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 2021/2022: 

czy dane za rok 2022 to dane za czerwiec czy są to dane przewidywane do końca 2022 roku? 

kto przygotowywał w/w informację i w oparciu o jakie dane, czy to są dane z jednostek czy 
ze Starostwa? 

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban poinformował, iż od 01.09.2017r. zgodnie z art. 11 
ustawy prawo oświatowe organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 
do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 
szkolny. 
Wicestarosta udzielił odpowiedzi na drugie pytanie informując, iż informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 2021/2022 została przygotowana przez 
wydział merytoryczny Starostwa na podstawie danych pochodzących z jednostek oraz danych 
będących w zasobach Starostwa. 

Rada przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok 

szkolny 2021/2022, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Do pkt 9 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

Skarbnik Powiatu Kieleckiego wprowadziła autopoprawkę w związku ze złożonym wnioskiem 

przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 



w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

Radny Robert Kaszuba zabrał głos w sprawie przesunięć niektórych inwestycji na rok przyszły. 

Radny poprosił, aby zostało opracowane uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz zwrócił się 

z zapytaniem czy są firmy wykonawcze, które wystąpiły o zwiększenie kwot za wykonanie, 

jeżeli tak to ile i na jaką kwotę. 

Radny Zbigniew Zagdański zwrócił się z pytaniem w sprawie informacji zawartych 

w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczących prac 

projektowych, z których przesuwane są środki finansowe poprzez ich zmniejszenie gdzie 

podaje się za przyczynę wydłużanie okresu realizacji zadania do 2023 roku czy w tym zakresie 

są prace, których nie wykonali wykonawcy nie dotrzymując terminów czy są przypadki 

w których nie doszło do zawarcia umowy? 

Wicestarosta Kielecki odniósł się do wypowiedzi swoich przedmówców na temat zmian 

w terminach realizacji niektórych zadań. Zadania inwestycyjne są realizowane w sytuacji 

związanej ze wzrostem cen energii, cen paliwa, inflacją oraz wojną na Ukrainie, wszystko 

to przekłada się na wzrost kosztów utrzymania jednostek podległych Starostwu oraz wzrost 

wydatków bieżących. Wicestarosta odniósł się do inwestycji w Łopusznie przekazując, 

iż pozyskane zostały środki na zakup działki, a także rozpoczęcie budowy. Wicestarosta 

podkreślił, iż nie jest to proces, który można przeprowadzić w rok. 

Dyrektor Zbigniew Wróbel Powiatowego Zarządu Dróg udzielił odpowiedzi na pytanie zadane 

przez radnego Zbigniewa Zagdańskiego na temat realizacji zadań projektowych wyjaśniając, 

iż przesunięcia środków finansowych związane są z terminem zakończenia realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

Radny Robert Kaszuba zapytał co jest powodem przesunięcia w czasie realizacji inwestycji 

w Łopusznie? 

Wicestarosta Kielecki przekazał, iż inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj 

i wybuduj'" dlatego konieczne jest przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dopiero 

po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego może zostać ogłoszony przetarg. Tak jak 

w każdym procesie inwestycyjnym konieczne jest przejście kolejnych etapów procedur. 

Radny Paweł Gratka zapytał na które z wymienionych zadań zamieszczonych w zał. nr 2 do 

projektu uchwały w sprawie WPF nie było ogłoszone postępowania przetargowe? 



Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel w odpowiedzi wymienił poszczególne zadania na które był 

ogłoszony przetarg m.in. inwestycja Drochów, Bęczków oraz te na które jest konieczne 

ogłoszenie przetargów. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o skierowanie pozostałych pytań na piśmie. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał pod 

głosowanie. 

Głosowanie: 

za - 17 

przeciw - 9 

wstrzymało się - 3 

brak głosu -0 

Ze względu na problemy techniczne radny Krzysztof Soboń zgłosił do protokołu głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos - przeciw. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/90/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, która stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok i poddał go pod głosowanie. 

Radny Robert Kaszuba zwrócił się z zapytaniem na co będą przeznaczone środki finansowe 

wspierające samorządy? 

Wicestarosta Kielecki poinformował, iż środki finansowe z rządowego wsparcia samorządów 

w 15% muszą być przeznaczone na inwestycje. Wicestarosta poinformował., iż podczas 

posiedzenia Zarządu padała propozycja ze strony Starosty Kieleckiego, aby część środków 

przeznaczyć na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Co do pozostałej części środków 

finansowych informacji udzieli Skarbnik Powiatu. 



Skarbnik Powiatu przekazała, iż pozostałe środki finansowe na zabezpieczenie energetyczne, 

rozdysponowane będą w roku przyszłym. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

Głosowanie: 

za - 17 

przeciw -10 

wstrzymało się - 2 

brak głosu- 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/91/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny i poddał go pod głosowanie, 

Głosowanie: 

z a - 2 9  

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/92/2022 w sprawie podtrzymania stanowiska 
w sprawie rozpatrzenia skargi, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

4) przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027", 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 
Kieleckim na lata 2023-2027", 



Głosowanie: 

z a - 2 9  

przeciw - O 

wstrzymało się - O 

brak głosu -O 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/93/2022 w sprawie przyjęcia „Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 
Kieleckim na lata 2023-2027", która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2023 roku", 

Radny Robert Kaszuba zabrał głos w sprawie wysokości kwot dofinansowywania organizacji 
pozarządowych. 
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku", 

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -1 

Ze względu na problemy techniczne radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos - za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/94/2022 w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku", która stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

6) przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania 
utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania 
śliskości zimowej, 



Przewodniczący Rady przedstawi! radnym projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie 
i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni dróg 
powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, 

Glosowanie: 
za - 28 
przeciw - 0 
wstrzymało się - 0 
brak głosu -1 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/95/2022 w sprawie przekazania Gminie i Miastu 
Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych 
w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, 
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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 o pow. 0,9700 ha, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie 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 o pow. 0,9700 ha. 

Radny Robert Kaszuba zapytał skąd wziął się pomysł zamkniętego katalogu możliwości 
wynajmu w/w nieruchomości, czy są jakieś oferty wynajmu? 

Członek Zarządu Mariusz Ściana udzielił informacji, iż stanowiskiem Zarządu wyznaczone 
były cele wynajmu uznane za najbardziej trafne, cele wynajmu zostały także rozbudowane 
przez samorząd gminy Raków i w takiej formie wróciły w postaci uchwały Rady Gminy 
w Rakowie, następnie zostały przeniesione do umowy darowizny, która została aneksowana 
przed notariuszem. 

Głosowanie: 

za - 25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 3 

brak głosu -1 

Ze względu na problemy techniczne Członek Zarządu Mariusz Ściana zgłosił głos - za. 



Ze względu na problemy techniczne radny Robert Kaszuba zgłosił głos - wstrzymał się. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/96/2022 w sprawie 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 o pow. 0,9700 ha , która stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 

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

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Kielcach. 

Głosowanie: 
z a - 2 7  
przeciw - 0 
wstrzymało się - 0 
brak głosu -2 

Ze względu na problemy techniczne Członek Zarządu Mariusz Ściana zgłosił głos - za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/97/2022 w podtrzymania stanowiska w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, która 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania dyrektora PZD w Kielcach. 

Głosowanie: 
za - 27 
przeciw - 0 
wstrzymało się - 0 
brak głosu -2 



W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr L/98/2022 w sprawie podtrzymania stanowiska 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PZD w Kielcach., która stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 

Do pkt 10 

Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym informację o interpelacjach i zapytaniach radnych, 
która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Do pkt 11 

Sprawy różne 

Radny Józef Szczepańczyk zapytał: kiedy Przewodniczący Rady Powiatu zamierza ująć 
w porządku obrad wybór Wiceprzewodniczącego Rady oraz głosowanie nad projektem statutu, 
radny zapytał również kto jest autorem schematu zajmowanych miejsc przez radnych na Sali 
Audytoryjnej. Radny poruszył również kwestie transmisji obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu odnosząc się do pytań radnego Józefa Szczepańczyka 
poinformował, iż na tą chwilę nie ma decyzji kiedy będzie powołany drugi 
wiceprzewodniczący oraz czy będzie powołany. W kwestii statutu Przewodniczący 
poinformował, iż na chwilę projekt statutu jest konsultowany z biurem radców prawnych. 
Odnosząc się do miejsc siedzących Przewodniczący poinformował, iż jest konieczne 
zarezerwowanie części miejsc dla gości przybywających na Sesje Rady Powiatu. 

W sprawach różnych głos zabrali radni: 

radny Paweł Gratka w sprawie informowania radnych o odbiorach dróg, w dyskusji 
uczestniczyli Członek Zarządu Cezary Majcher oraz Przewodniczący Rady Powiatu. 

radny Robert Kaszuba odniósł się w swojej wypowiedzi do kwestii planów instalacji ogniw 
fotowoltaicznych oraz do kwoty dofinansowania zawartej w „Programie Współpracy Powiatu 
Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2023 roku". 

Wicestarosta Kielecki odniósł się do wypowiedzi radnego Roberta Kaszuby podkreślając, 
iż budżet musi się być planowany racjonalnie zwracając jednocześnie uwagę, iż istnieje 
możliwość złożenia wniosku o zwiększenie wydatków na określony cel. 

radny Krzysztof Soboń w sprawie inwestycji w Łopusznie, 

radna Irena Gmyr w kwestii pracowników, 

radny Robert Kaszuba w sprawie budowy masztów telefonii komórkowej, radny zwrócił się 
z prośbą o informację jeżeli do Starostwa wpłynie wniosek w sprawie budowy masztów 
telefonii komórkowej, 



radny Sylwester Kasprzyk zwrócił się do Zarządu prośbą o informację na temat działań 
podejmowanych w celu wprowadzenia oszczędności energii. 

Wicestarosta Kielecki poinformował, iż wszystkie samorządy są zobligowane przez rząd 
do wprowadzenia działań mających na celu wprowadzenia oszczędności energii, takie działania 
są podejmowane zarówno w Starostwie jak i w jednostkach podległych.. Do jednostek 
podległych zostało wystosowane pismo, aby zgłosiły swoje propozycje ograniczania zużycia 
energii. Jeną z propozycji Zarządu jest inwestycja w montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Wicestarosta przekazał, iż możliwe jest przygotowanie takiej informacji i przekazanie jej 
radnym. 

Radny Sylwester Kasprzyk poprosił o przedłożenie radnym informacji na temat działań 
wprowadzających oszczędności energii przed kolejnym posiedzenia komisji. 

Pełne wypowiedzi radnych są udostępnione na stronie samorządu powiatowego oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknął L sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.50 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

A. Małkiewicz Przev, ' ' Rady 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi radnych jest udostępnione 
na stronie samorządu powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem : 

h t tns : / / e ses i a . tv / t r ansmis ia /30434 / l - ses i a - radv-powia tu -w-k ie lcach-19102022 .h tm 

Do pkt 12 




