
Protokół Nr XLIX/2022 

uroczystej XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach 

w dniu 17 października 2022 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

w godz. od 16:00 do 17:40 

Do pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady i przywitał uczestników sesji. 

W obradach wzięli udział: 

- Starosta Kielecki - Mirosław Gębski 

- Wicestarosta Kielecki - Tomasz Pleban 

- Członek Zarządu Powiatu - Stefan Bąk 

- Członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana 

- Skarbnik Powiatu - Anna Moskwa 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego - Ewelina Kaczmarzyk 

-Dyrektor - Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Magdalena Karwat - Kasińska 

-Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

-Radca Prawny - Iwona Kolasa 

Zaproszeni goście: 

- Senator RP - Krzysztof Marek Słoń 

- wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 

Do pkt 2 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia po sprawdzeniu liczby radnych biorących udział 

w sesji stwierdził prawomocność obrad. 
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Kworum w dniu 17 października 2022 r. wyniosło 26 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. 

4. Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego". 

5. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego". 

6. Wystąpienia zaproszonych gości. 

7. Zamknięcie sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Głosowanie: 

Za-26 

Przeciw - 0 

Wstrzymuję się - 0 

Porządek obrad został przyjęty. Wyniki głosowania stanowią zał. nr 2 do protokołu. 

Do pkt 3 

Wprowadzono poczet Sztandarowy. 

Odśpiewano hymn państwowy. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił do wysłuchania występu chóru Con Passione. 

Występ chóru Con Passione. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia powitał przybyłych na Uroczystą Sesję Rady 

Powiatu: panią Józefę Bucką oraz JE KS. BP Mariana Florczyka, senatora RP Krzysztofa Słonia, 

wójtów oraz burmistrzów z terenu powiatu kieleckiego oraz Zarząd Powiatu Kieleckiego, 

a także wszystkich zebranych. 
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Wyprowadzono poczet sztandarowy. 

Do pkt 4,5,6 

Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego". 

Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego". 

Wystąpienia zaproszonych gości. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Szanowni Państwo. Decyzją kapituły Statuetki : „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

oraz „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" w tegorocznej edycji przyznane zostały JE KS. BP 

Marianowi Florczykowi oraz Pani Józefie Buckiej, mieszkance gminy Miedziana Góra. 

Przewodniczący Rady Powiatu wygłosił laudację połączoną z prezentacją materiału filmowego 

o uhonorowanym ks. BP Marianie Florczyku. 

„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" 

Marian Florczyk, biskup pomocniczy, doktor nauk społecznych, biskup tytularny Limata. 

Urodził się 25 października 1954 r. w Kielcach. W 1975 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i 

wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w którym do 1981 r. odbywał 

studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1981 r. z rąk nowo 

mianowanego biskupa diecezjalnego Stanisława Szymeckiego. Przez trzy lata był wikariuszem 

w parafii Chrystusa Króla w Kielcach. W 1984 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale 

Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. W 1987 

r. uzyskał stopień licencjata, a trzy lata później doktora nauk społecznych. 

Po obronie pracy doktorskiej, w 1991 r. powrócił do kraju, wtedy też Marian Florczyk rozpoczął 

wykłady z nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a trzy lata później 

-zostałjego rektorem. 

W lutym 1998 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej, a sakrę biskupią 

przyjął w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach z rąk kard. Franciszka Macharskiego oraz 

biskupów kieleckich: diecezjalnego Kazimierza Ryczana i pomocniczego Mieczysława 

Jaworskiego. Był wtedy najmłodszym biskupem w kraju. 
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Bp Marian Florczyk to człowiek niezwykle zatroskany o Kielce i region, o budowanie wspólnoty 

społecznej. Wspiera środowisko sportowców, osób niepełnosprawnych, pracowników, 

zaangażowany w pomoc bezdomnym, chorym, inicjator wielu wydarzeń nie tylko o 

charakterze rekreacyjnym, ale też religijnym i kulturalnym. 

Ksiądz biskup zainicjował w diecezji kieleckiej i powiecie kieleckim wydarzenia o charakterze 

cyklicznym angażujące całe rodziny i społeczności. Są to: 

- Rodzinna Majówka Rowerowa z Kielc do Kaczyna i Borkowa, 

- spotkania Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z województwa świętokrzyskiego 

w Masłowie w kolejne rocznice pobytu św. Jana Pawła II, 

- orszak Trzech Króli w Kielcach, 

- droga krzyżowa ulicami Kielc, 

- pielgrzymka rowerowa na Święty Krzyż, 

- rajdy piesze po mieście „Kielce znane i nieznane", 

- spływy kajakowe po rzece Nidzie, 

- coroczne upamiętnienie „Westerplatczyków" z Ziemi Świętokrzyskiej, 

- spotkania opłatkowe i świąteczne z niepełnosprawnymi w WDK w Kielcach, 

- śniadania dla bezdomnych w WDK w Kielcach, 

- wielkanocne poświęcenie pokarmów w Centrum Kultury „Szklany Dom" w Ciekotach. 

Wszystkie inicjatywy biskupa wynikają z niezwykłej troski o człowieka, żyjącego w konkretnej 

społeczności, która powinna być zintegrowana, by ludzie czuli się w niej dobrze. 

Sport jest mu bardzo bliski, choć organizując wydarzenia sportowo-turystyczne stara się, aby 

przyświecała im idea wspólnoty a nie rywalizacji sportowej. 

Biskup Marian Florczyk w strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem ds. 

Duszpasterstwa Sportowców oraz członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Rady ds. 

Społecznych. Towarzyszył polskim zawodnikom podczas olimpiady w Pjongczangu. Pełnił 

również posługę duszpasterską w polskiej ekipie na zimowych igrzyskach w Turynie i 

Vancouver oraz na letniej olimpiadzie w Pekinie. Był także członkiem polskiej misji olimpijskiej 

podczas igrzysk w Londynie i w Soczi. 

Jest też Ambasadorem Regionu, rozumie ludzi sportu i otacza ich życzliwością. Taką 

życzliwością i troską otacza też kibiców i cały nasz powiat. „Chciałbym, aby Świętokrzyskie to 

była ziemia, gdzie ludzie rozumieją się wzajemnie. Tak jak rozumie się sportowca, gdy ma 
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słabszy dzień i wtedy trzeba pomóc i być razem. Natomiast w chwilach powodzeń i sukcesów 

trzeba się wspólnie cieszyć, a nie zazdrościć". 

Warto dodać, że biskup Florczyk przewodniczy pracom kapituły prestiżowej nagrody 

papieskiej Per Artem Ad Deum, która podczas kieleckich targów Sacroexpo przyznawana jest 

wybitnym artystom. Doceniony przez Stolicę Apostolską w 2018 wziął udział w sesji Synodu 

Biskupów o młodzieży, a w 2019 został członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia wraz ze Starostą Kieleckim Mirosławem Gębskim 
wręczył tytuł Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego Biskupowi Marianowi Florczykowi. 

Przewodniczący Rady Powiaty wygłosił laudację połączoną z prezentacją materiału filmowego 

o uhonorowanej Józefie Buckiej. 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" 

Józefa Bucka 

Pani Józefa Bucka to prawdziwa mistrzyni w wiciu wieńców dożynkowych, palm 

wielkanocnych, pająków i bibułkowych kwiatów. Jej dzieła zdobią domy i biura w całym województwie 

świętokrzyskim i poza nim, a nawet w Niemczech, Brukseli i USA. Miłośniczka gwary świętokrzyskiej. 

Wieńce dożynkowe autorstwa Pani Buckiej zwyciężały wielokrotnie na konkursach 

powiatowych, wojewódzkich. W 2011 r. jej wieniec reprezentował województwo świętokrzyskie na 

dożynkach prezydenckich w Spale, gdzie zajął II miejsce. Trzy lata później jej wieniec zdobył pierwszą 

nagrodę w Spale. W kolejnych latach Józefa Bucka obecnością swoją i swoich wieńców uświetniała 

kolejne uroczystości dożynkowe, zawsze zajmując miejsca na podium. W roku 2021 jej wieniec 

zdobywa wyróżnienie na dożynkach prezydenckich w Warszawie. 

Pani Józefa od kilku lat regularnie uczestniczy w kiermaszach sztuki ludowej, imprezach 

targowych i promocyjnych skutecznie promując nasz region. Warto dodać, że Pani Józefa prowadzi 

warsztaty dla dzieci i osób starszych, przekazując swe nieocenione umiejętności kolejnym pokoleniom. 

Talent i zasługi dla rozwoju kultury, folkloru i dziedzictwa zostały docenione już przez powiat 

kielecki w 2013 r. przyznając Pani Józefie Doroczną Nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. Również LGD „Dorzecze Bobrzy" doceniało działalność Pani Józefy, 

dwukrotnie wręczając jej statuetki „Bobra". Dużym wyróżnieniem było przyznanie w 2014 roku 

głównej nagrody "Jawor-u źródeł kultury" w kategorii rękodzieło i rzemiosło ludowe. 

Samorząd gminy Miedziana Góra w roku 2017 na wniosek radnych i sołtysów przyznał Pani 

Józefie statuetkę „Miedziara" za całokształt pracy artystycznej na rzecz promocji 
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i utrwalania dziedzictwa kulturowego. W październiku 2018 roku otrzymała Świętokrzyską Nagrodę 

Kultury. 

Pani Józefa może pochwalić się również lekkością pióra. Napisała już kilkaset wierszy o różnej 

tematyce. Przez swą skromność Pani Józefa nie prezentuje swej poezji szeroko, natomiast chętnie 

udostępnia napisane przez siebie teksty piosenek i przyśpiewek ludowych, często pisanych gwarą. 

Twórczością pani Józefy Buckiej zainteresował się żywo WDK w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w 

Kielcach, dla których pani Józia wykonywała ozdoby ludowe. W 2014 roku Wojewódzki Dom Kultury w 

Kielcach wybrał i zaprosił panią Józefę do współpracy przy produkcji filmu o trudnej sztuce tworzenia 

wzorcowego wieńca dożynkowego, typowego dla naszego regionu. Powstał film „Wieniec musi 

mówić...". Do tej pory obejrzało go prawie 56 tysięcy osób. 

Powstało też rozchwytywane wydawnictwo, w którym krok po kroku autorka przedstawia 

tworzenie wieńca. Szybko praca ta stała się niemalże podręcznikiem dla wielu Kół Gospodyń Wiejskich 

i zespołów ludowych z naszego, i nie tylko, regionu zajmujących się szeroko rozumianą kulturą ludową 

i folklorem. 

Niezwykle aktywna społecznie. Przez lata była członkiem gminnej i wojewódzkiej Rady 

Seniorów, aktywizując i animując działania pro senioralne na terenie gminy Miedziana Góra 

i województwa świętokrzyskiego. W 2017 roku współzałożyła stowarzyszenie Klub Seniora „Złote 

lata", w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącej. W ramach tej działalności prowadzi amatorski teatr 

i wspólnie z innymi seniorami wystawiają przedstawienia według własnych scenariuszy i pomysłów, a 

wszystkie teksty i dialogi zapisane są w gwarze świętokrzyskiej, w której pani Józefa czuje się najlepiej. 

Przy klubie seniora powstał teatr „Złote Lata", który już odniósł wiele znaczących sukcesów na scenach 

wojewódzkich. 

Ogromnym sukcesem Pani Józefy było zajęcie drugiego miejsca w kraju w konkursie „Godek" 

w Bukowinie Tatrzańskiej. Naszą świętokrzyską gwarę prezentowała bardzo szerokiemu gremium 

specjalistów i publiczności. 

Wieloletnia działalność artystyczna, kulturalna i społeczna Pani Józefy Buckiej, pomimo że na 

początku była skupiona głównie na terenie gminy Miedziana Góra, z biegiem lat i ciągłym wzrostem 

świadomości artystycznej, stopniowo rozszerzała się na cały powiat kielecki i województwo 

świętokrzyskie, a za sprawą jej sukcesów na szczeblu ogólnopolskim, na cały kraj. Nie ma obecnie 

wśród zespołów ludowych naszego województwa osób, które nie znałyby marki folklorystycznej 

„Józefa Bucka". Niewiele osób, tak jak ona przyczyniło się do rozwoju folkloru i kultury ludowej. Jej 

rękodzieło, a zwłaszcza palmy wielkanocne i wieńce dożynkowe to ciągle w wielu wypadkach wzór dla 

osób zajmujących się tego typu twórczością. Podobnie z gwarą świętokrzyską, którą Pani Józefa 

promuje przy każdej możliwej sytuacji, a za sprawą jej wierszy, piosenek, przyśpiewek i przedstawień 

teatralnych poznają ją ludzie z całego kraju. 
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Bez wątpienia całokształt działalności Pani Józefy przyczynia się do promowania 

Powiatu Kieleckiego, jego kultury i zwyczajów poza jego granicami. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia wraz ze Starostą Kieleckim Mirosławem Gębskim 

wręczył tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" pani Józefie Buckiej. 

Wystąpienie Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego 

Starosta Kielecki odnosząc się do sylwetek laureatów podkreślił znaczenie ich działalności dla 

kultywowania tradycji. Starosta Kielecki wspomniał także postać Jeremiego Wiśniowieckiego 

znakomitego obrońcy wiary chrześcijańskiej oraz polskości. Starosta Kielecki nawiązując do 

słów Ks. Biskupa Mariana Florczyka podkreślił, iż ziemia świętokrzyska, powiat kielecki to Bóg, 

Honor, Ojczyzna. 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu panią Józefę Bucką. 

Pani Maria Bucka wygłosiła podziękowanie kapitule za otrzymany tytuł „Zasłużony dla Powiatu 

Kieleckiego" . 

Biskup Pomocniczy Marian Florczyk wygłosił podziękowanie kapitule za otrzymanie tytułu 

„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego 

Wystgpienia zaproszonych gości. 

Gratulacje i słowa uznania dla odznaczonych złożył m.in. senator RP Krzysztof Słoń, dziękując 

jednocześnie kapitule za przedstawienie laureatów stawiając ich jako wzór do naśladowania. 

Senator RP Krzysztof Słoń podkreślił, iż dzisiejsze uhonorowania to nie tylko docenienie ich 

działalności, ale także element wskazania drogi którą powinniśmy kroczyć. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje nagrodzonym. Zwieńczeniem naszej dzisiejszej 

uroczystości będzie występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Wierna Rzeka z Piekoszowa. 

Występ Zespołu Wierna Rzeka. 
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Do pkt 7 

Zamknięcie sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLIX uroczystą sesję Rady 

Powiatu w Kielcach o godzinie 17:40. 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi osób uczestniczących w sesji 

Rady Powiatu w Kielcach wraz z ich transkrypcją jest udostępnione w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie samorządu powiatowego pod linkiem: 

https://esesia.tv/transniisia/30368/xlix-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-17102022.htm 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Agnieszka Małkiewicz Prze 1 ' Rady 
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