Protokół Nr XLV/2022
z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 30 maja 2022 roku,
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, 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
- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego -Ewelina Kaczmarzyk
- Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju - Ewa Kiniorska
- Dyrektor Wydziału Budownictwa - Marcin Pabjan
- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Paweł Kowalczyk
- Z-ca Dyrektora PUP w Kielcach - Marta Rojek
- Sekretarz Powiatu - Grzegorz Wnuk
- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko
- Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego- Krzysztof Janicki
- Koordynator Zespołu Radców Prawnych -Iwona Kolasa
oraz zaproszeni goście :
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach - Grażyna Majewska
- Instytut Badawczy IPC - Jarosław Sawicki
- Fundacja Kultury - Grzegorz Romańczuk

Kworum w dniu 30 maja 2022 r. wyniosło 28 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 cło protokołu.
Radna nieobecna Małgorzata Popiel.
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.

Radny Józef Szczepańczyk złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji ppkt 9 w pkt 8 tj.
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego,
ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, położonej w obrębie 0020
Rembów gmina Raków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą Nr KII L/00018048/4.
W umowie zawartej między powiatem kieleckim a gminą Raków był zgłoszony warunek, że
gm. Raków przekazuje nieruchomość powiatowi z przeznaczeniem na Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy. Do dnia dzisiejszego nie został sporządzony aneks i umowa nie została
zmieniona. Termin na składanie ofert nie został przedłużony i konkurs nie został zakończony.
Oferta złożona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej została złożona z naruszeniem terminu
zawartego w ogłoszeniu. W związku z tym rozstrzyganie na dzisiejszej sesji wydzierżawienia
tej nieruchomości jest przedwczesne.
Głos w sprawie zabrali :
- Członek Zarządu Stefan Bąk, który przedstawił propozycje zagospodarowania obiektu przez
poszczególne podmioty,
- Wicestarosta Tomasz Pleban, poparł wniosek radnego Józefa Szczepańczyka i zwrócił uwagę
na koszty utrzymania obiektu,
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Kaszuba, zaapelował do radnych i stwierdził, że
przeciąganie tej sprawy jest dla powiatu niekorzystne.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie wniosek radnego Józefa
Szczepańczyka.

Głosowanie:
za -25
przeciw -1
wstrzymało się - 2
Ze względu na problemy techniczne Radny Zbigniew Zagdański zgłosił do protokołu głos Za.
Ze względu na problemy techniczne Radna Irena Gmyr zgłosiła do protokołu głos - Za.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek po zmianach i poddał go pod
głosowanie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2021 r."
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r.
8. 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 Chmielnik,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów,
5) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku
2022,
6) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030",
7) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia
rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

8) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
9) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,
10) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
9. Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które
otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:
za -28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Ze względu na problemy techniczne Radny Zbigniew Zagdański zgłosił do protokołu głos Za.
W wyniku głosowania porządek obrad po zmianach został przyjęty.
Do pkt 3
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie, przyjęcie protokołu z XLIV
sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Ze względu na problemy techniczne Radny Zbigniew Zagdański zgłosił do protokołu głos Za.
W wyniku głosowania protokół z XLIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022
r. został przyjęty.

Do pkt 4
Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował radnych, że w dniu 25.05.2022r.
wpłynął do biura obsługi rady wniosek o udostępnienie informacji publicznej i pismo od
Akademii Innowacji Społecznych Międzyborów, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu. Ww. pisma przekazano wg. właściwości do Starosty Kieleckiego.

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 3 do protokołu.

Do pkt 6
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2021 r."

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do Sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r."

Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 r.", które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do pkt 7

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do Informacji o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r.

Rada przyjęła Itiformację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do pkt 8
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego na lata 2022-2028,
Radny Paweł Gratka zwrócił uwagę na kary za nieterminowane wydawanie decyzji w Wydz.
Budownictwa, które wprowadzono do budżetu. Wysokość tych kar może wynosić 27 min zł.
Ponowił pytanie do pani Skarbnik na jakiej podstawie ta kwota została wyliczona. Zapytał
również Zarząd czy na kolejnych sesjach będziemy zabezpieczać środki finansowe na kolejne
kary.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa nie potwierdziła , że kwota jaką zapłaci powiat to 27 min zł.,
ponieważ wnioski są procedowane a ta kwota została wyszacowana przez Wydz. Budownictwa
na podstawie decyzji wydanych po terminie.
Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana przedstawił prezentację przedstawiającą problemy
w Wydziale Budownictwa w roku 2020 i 2021, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Głos w dyskusji w sprawie kar za nieterminowane wydawanie decyzji w Wydz. Budownictwa
zabrali:
- Radny Paweł Gratka, który zapytał o zgłaszanie problemu na poziomie krajowym.
- Radny Michał Godowski zwrócił uwagę, że Zarząd naraził powiat na ogromne straty
finansowe oraz zadał pytania w sprawie sytuacji kadrowej na początku kadencji w Wydz.
Budownictwa.
- Radny Józef Szczepańczyk wystąpił z prośbą o otrzymanie prezentacji w formie
elektronicznej.
- Wiceprzewodniczący Robert Kaszuba zwrócił uwagę na brak informacji o wcześniejszych
karach - 159 000 zł., w sytuacji gdy Zarząd przedstawiał sprawozdania na każdą sesję
Ponadto zaznaczył, że Zarząd odpowiada kolegialnie za podejmowane decyzje.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał
głosowanie.

pod

Głosowanie:
za -16
przeciw - O
wstrzymało się -12
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/48/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, która stanowi
załącznik nr 7 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.

Głosowanie:
za -16
przeciw - 0
wstrzymało się - 12

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/49/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Kieleckiego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Chmielnik i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw — 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/50/2022 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Chmielnik, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Mniów i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/51/2022 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Mniów, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
5) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku
2022,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji
celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2022 i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Ze względu na problemy techniczne Radny Michał Godowski zgłosił do protokołu głos - Za.
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/52/2022 w sprawie przyznania dotacji celowej
z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

lub znajdującym się

w gminnej ewidencji zabytków w roku 2022, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

6) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030",

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030" i poddał go pod głosowanie.
Głosowanie:

za - 27
przeciw - 0
wstrzymało się -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/53/2022 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030", która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
7) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia
rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podwyższenia
minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin
zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób
prowadzących rodzinne domy dziecka i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/54/2022 w sprawie podwyższenia minimalnej
wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych
zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne
domy dziecka, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
8) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian
w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwalę Nr XLV/55/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, która stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.

9) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,

Radny Józef Szczepańczyk zaapelował do radnych o rozsądne zachowanie i poparcie projektu
uchwały. Pracownik ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny. Urlopu bezpłatnego udziela się
na piśmie a o odmowie udzielenia urlopu bezpłatnego też informuje się na piśmie.
Z dokumentacji nam udostępnionej wynika, że rozwiązanie umowy nastąpiło bez zgody Rady
Powiatu.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia
zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 27
przeciw - 0
wstrzymało się -1
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/56/2022 w sprawie odmowy wyrażenia zgody
na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
10) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za —27
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLV/57/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Do pkt 9
Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały
promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Głos zabrali :
-Radna Anna Kosmala podkreśliła ogromną wagę ww. dokumentu i zaapelowała do radnych
0 podjęcie apelu. Wszyscy wiemy, że pomoc strażakom jest potrzebna, ponieważ borykają się
z problemami finansowymi. Nasze bezpieczeństwo i mieszkańców powinno być dla radnych
1 zarządu bardzo ważne,
- Wiceprzewodniczący Robert Kaszuba, który zwrócił uwagę na formę dokumentu
przygotowanego prze Klub Polska 2050, w celu możliwości wyszukania przez zarząd środków
finansowych na kolejną sesję rady.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP
z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczogaśniczego i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za - 28
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Ze względu na problemy techniczne Radny Łukasz Woźniak zgłosił do protokołu głos - Za.
W wyniku głosowania podjęto apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu
kieleckiego, które otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, który
stanowi załącznik nr 17 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 18 do protokołu.

Do pkt 11
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi radnych jest udostępnione
na stronie samorządu powiatowego oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej pod linkiem :
https://esesia.tv/transmisia/27Q27/xlv-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-30052022-czl.htm
https://esesia.tv/transmisia/27028/xlv-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-30052022-cz2.htm
https://esesia.tv/transmisia/27029/xlv-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-30052022-cz3.htm

Radny Krzysztof Soboń zadał pytanie w sprawie Świętego Krzyża.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł
Kowalczyk, który poinformował, że teren klasztoru był do tej pory w użytkowaniu wieczystym
Świętokrzyskiego Parku Narodowego a obecnie przeszedł w gospodarowanie Starosty
Kieleckiego, który może podejmować działania tylko za zgodą Wojewody. Odpowiedni
wniosek od podmiotu zainteresowanego musi wpłynąć, aby można było go procedować.

Radny Józef Szczepańczyk

poinformował, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rodziny

i Spraw Społecznych w dniu 26 maja 2022r. pani radna Małgorzata Popiel zgłosiła wniosek o
przeprowadzenie kontroli w Starostwie w zakresie kar za nieterminowe wydawanie pozwoleń
na budowę. Wniosek został przegłosowany. W związku z tym Klub radnych PSL przygotował
projekt uchwały w tej sprawie, który przedkłada na ręce Przewodniczącego Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba oznajmił, że Komisja Statutowa pracowała kilka
m-cy nad Statutem Powiatu Kieleckiego. Dokument został przygotowany i w najbliższym
czasie,

po

kolejnym

posiedzeniu

zostanie

przekazany

do

komisji

stałych

rady

i przewodniczących klubów.

Do pkt 12
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku
obrad zamknął XLV sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.50

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Toporska

Przewodniczący Rady

