Protokół Nr XXVIII/2020
z sesji Rady Powiatu w Kielcach odbytej 18 marca 2021 r. od godz. 16.00. do 17.35.
- posiedzenie w systemie zdalnym.

Do pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich

uczestników sesji.

W obradach udział wzięli:
- Wicestarosta Kielecki-Tomasz Pleban
- członek Zarządu Powiatu - Cezary Majcher,

- członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana,
- członek Zarządu Powiatu - Stefan Bąk,
- Skarbnik Powiatu - Maria Klusek,

Kworum w dniu 18 marca 2021 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.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad
projektów uchwały w sprawie :
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1)

likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu
oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej

Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Podzamczu,

2) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz

wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

W związku z brakiem dodatkowych uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia

postanowił poddać pod głosowanie wnioski:

1) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej
Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym w Podzamczu,

2) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz

wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum
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Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

Głosowanie:

zo-25
przeciw -1

wstrzymało się - 3
nie głosował - 0

W wyniku głosowania z porządku zostały zdjęte pkt 1 i 2.

Radny Józef Szczepańczyk poprosił by przed podjęciem uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Powiatu przedstawić kandydatkę na to stanowisko.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował Radnego Józefa Szczepańczyka, że
na pewno kandydatka na stanowisko Skarbnika Powiatu zostanie przedstawiona.

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 XXVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
6. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu

kieleckiego w 2020 roku.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego

w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych

prowadzonych przez Powiat Kielecki za 2020 r.

8. Informacja o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31

grudnia 2020 r.
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9. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze
środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji

lokalnych dla powiatu kieleckiego za 2020 r.

10. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

11. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2020 roku.
12. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego na lata 2021-2028,

4) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,
5) odwołania Skarbnika Powiatu,
6) powołania Skarbnika Powiatu,
7) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu

oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum

Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu w
Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Branżowej

Szkoły

I

Stopnia

Specjalnej

w

Podzamczu

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

8) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie
oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w

Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum
Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,
9) przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
Powiatu Kieleckiego",

10) określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
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21) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach
przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751
ha,

22) pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej Nr
728 na terenie Gminy Łopuszno,

23) pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta i
Gminy Chmielnik,
24) pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy i

Miasta Chęciny,
25) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o

charakterze

użyteczności

publicznej

w

zakresie

publicznego

transportu

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
14. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

za-27

przeciw - 0
wstrzymało się - 0
nie głosował - 2

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty.

Do pkt 3

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu

z XXVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 r.

Głosowanie:
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11) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik,
Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów,, Miedziana Góra, Mniów, Morawica,

Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na
zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu

kieleckiego,

12) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra,
Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na konserwację urządzeń melioracji wodnych

szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin,

13) złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie
oddziału

przygotowania

wojskowego

w

Powiatowym

Zespole

Szkół

w Bodzentynie,

14) określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

15) przyjęcia

„Powiatowego

Programu

Działań

na

Rzecz

Osób

z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 2021-2023",

16) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
17) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia

rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

18) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.,

19) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
20) przyjęcia: „Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób

niepełnosprawnych",
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za-26

przeciw - O

wstrzymało się - O

nie głosował - 3
W wyniku głosowania protokół XXVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 r.

został przyjęty.

Do pkt 4

Informacje i komunikaty Przewodniczącego
Przewodniczący nie przekazał żadnych informacji oraz komunikatów.

Do pkt 5
Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.
Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres

między sesjami - które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt 6

Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu
kieleckiego w 2020 roku.

Rada przyjęła informację o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na

terenie powiatu kieleckiego w 2020 roku - która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Do pkt 7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przez Powiat Kielecki za 2020 r.

Rada przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego

w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych

prowadzonych przez Powiat Kielecki za 2020 r. - które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do pkt 8
Informacja o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31 grudnia

2020 r.

Rada przyjęła informacja o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na
dzień 31 grudnia 2020 r. - która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do pkt 9
Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków
funduszu przeciwdziałania CCMD-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla

powiatu kieleckiego za 2020 r.

Rada przyjęła informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących
ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji

lokalnych dla powiatu kieleckiego za 2020 r.- która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do pkt 10
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
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Rada przyjęła informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu - która
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do pkt 11
Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2020 roku.

Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres

2020 roku - która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do pkt 12
Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2020 roku.

Rada przyjęła informację z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2020 roku
- która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Podjęcie uchwał w sprawie:

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego
na lata 2020-2028.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 i poddał go pod

głosowanie.
Głosowanie:

za-27

przeciw - 0

wstrzymało się - 0
9

nie głosował - 2

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/9/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028
która stanowi załqcznik nr 11 do protokołu.
Zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-28

przeciw - 0

wstrzymało się - 0
nie głosował -1

\N wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/10/2021 w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kieleckiego na 2020 rok - która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Odwołania Skarbnika Powiatu

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-23

przeciw - 0
wstrzymało się - 3

nie głosował - 3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/11/2021 w sprawie odwołania Skarbnika
Powiatu - która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Radni Powiatu Kieleckiego złożyli podziękowania pani Marii Klusek za długoletnią pracę na

rzecz Powiatu Kieleckiego.

Powołania Skarbnika Powiatu
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika

Powiatu, i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-27

przeciw - 0
wstrzymało się -1

nie głosował -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/12/2021 w sprawie powołania Skarbnika
Powiatu - która stanowi załqcznik nr 14 do protokołu.

Radni Powiatu Kieleckiego poprosili kandydatkę na stanowisko Skarbnika Powiatu Annę

Moskwę o zaprezentowanie swojej osoby oraz dotychczasowej ścieżki zawodowej.

Przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Powiatu

Kieleckiego"

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Powiatu Kieleckiego", i poddał go pod

głosowanie.

Głosowanie:
za - 25
przeciw - 0

wstrzymało się - 0

nie głosował-4
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/13/2021 w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Powiatu Kieleckiego"- która stanowi

załącznik nr 15 do protokołu.

Określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej

ewidencji zabytków i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-28
przeciw - 0

wstrzymało się - 0

nie głosował -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/14/2021 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej

ewidencji zabytków - która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce,
Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów,, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia,

Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, no zakup drzew i krzewów
miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego.
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Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów,

Łopuszno, Masłów,, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów,
Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na zakup drzew i krzewów miododajnych w celu

ich nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-27
przeciw - 0

wstrzymało się nie głosował - 2

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/15/2021 w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów,
Łopuszno, Masłów,, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów,
Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na zakup drzew i krzewów miododajnych w celu

ich nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego - która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góro, Gminy Łagów

i Gminy Daleszyce, na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów), na

terenie ww. Gmin.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra, Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na

konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin
i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-25
przeciw - 0

wstrzymało się - 2
nie głosował - 2
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/16/2020 w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra, Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na

konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie złożenia do Ministra

Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-28
przeciw - 0

wstrzymało się - 0
nie głosował -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/17/2021 w sprawie złożenia do Ministra
Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania

wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie - która stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.

Określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych i poddał go pod głosowanie.
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Głosowanie:
za-28

przeciw - O

wstrzymało się - O
nie głosował -1

\N wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/18/2021 w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych , która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
w Powiecie Kieleckim na lata 2021-2023".

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego

Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 20212023" i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za -26
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

nie głosował - 3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/19/2021 w sprawie przyjęcia „Powiatowego

Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 20212023", która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia i poddał go pod głosowanie.
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Głosowanie:
za - 25

przeciw - O
wstrzymało się - O

brak głosu - 4

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/20/2021 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję 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 funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla osób

prowadzących rodzinne domy dziecka i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-26

przeciw - 0
wstrzymało się -1
brak głosu - 2

\N wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/21/2021 w sprawie ustalenia wysokości

opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz

ich przechowywanie, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.,
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Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu

Kieleckiego w 2021 r. i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

nie głosowało - 4

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVIII/22/2021 w sprawie zmiany Załącznika Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu

Kieleckiego w 2021 r., która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku

Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu

kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie określenia

szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-26
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przeciw - O

wstrzymało się - O
nie głosował - 3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/23/2021 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego

w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Przyjęcia: „Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych".

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia:
„Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób

niepełnosprawnych" i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-24

przeciw - 0

wstrzymało się - 0
nie głosował-5

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/24/2021 w sprawie przyjęcia:
„Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób

niepełnosprawnych", która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
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Wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul.
Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751 ha.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej
jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751 ha i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-26
przeciw - 0

wstrzymało się - 0

nie głosował-3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/25/2021 w sprawie wyrażenia zgody na

rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74 o
powierzchni 0,7751 ha, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 728 na

terenie Gminy Łopuszno.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii

drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 728 na terenie Gminy Łopuszno i
poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:

za-225

przeciw - 0
wstrzymało się - 0

nie głosował-4
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/26/2021 w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 728 na terenie Gminy Łopuszno
która stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy

Chmielnik.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik i poddał go pod

głosowanie.

Głosowanie:

za-25
przeciw - 0

wstrzymało się - 0
nie głosował-4

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/27/2021 w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, która stanowi

załącznik nr 28 do protokołu.

Pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta

Chęciny.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny i poddał go pod
głosowanie.

Głosowanie:

za-25
przeciw - 0
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wstrzymało się - O
nie głosował-4

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/28/2021 w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Chęciny, która stanowi
załącznik nr 29 do protokołu.

Zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych

przewozach pasażerskich

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia

o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

i poddał go pod głosowanie.

Głosowanie:
za-26

przeciw - 0

wstrzymało się - 0
nie głosował - 3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI11/29/2021 w sprawie zawarcia porozumienia
o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, która
stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Do pkt 11
Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.

W okresie od sesji w dniu 28 stycznia 2021 r. do dnia dzisiejszego radni złożyli
9 interpelacji, 6 zapytań i 2 wnioski.

8 interpelacji złożono w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu
kieleckiego.
1 interpelacja dotyczyła informacji na temat działania LPIK w Daleszycach.
Interpelacje przekazali radni: Krzysztof Smolarczyk, Łukasz Woźniak, Anna Kosmala, Sylwester
Kasprzyk, Andrzej Michalski.

Zapytania które złożyli radni do Przewodniczącego Rady dotyczyły :
nagród i premii przyznanych kadrze kierowniczej Starostwa w 2020 roku (radny Robert
Kaszuba),

ochrony złóż wód gruntowych (radny Sylwester Kasprzyk)
kłusownictwa w latach 2018-2020 na terenie powiatu kieleckiego (radny Sylwester
Kasprzyk),

Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie (radny Paweł
Gratka),
ratowania Pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim (radny Andrzej Borowski),
informacji Dyrektora PUP w Kielcach o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach na dzień 31.12.2020 rok (radny J. Szczepańczyk)

Dnia 26.02.2021r. Radny Krzysztof Soboń wystąpił z wnioskiem o ograniczenie zatrudniania
nauczycieli w więcej niż jednej placówce, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii
koronawirusa.
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Do pkt 12

Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Józef Szczepańczyk
- zawnioskował o powołanie komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

w celu omówienia opinii związków zawodowych w sprawie likwidacji Powiatowych

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie. Ponadto poprosił
o podanie terminu składania oświadczeń majątkowych oraz przesłanie wzoru oświadczeń
Radnym Powiatu Kieleckiego.

Radny Robert Kaszuba
- poruszył kwestię braku dostępności doraźnej pomocy stomatologicznej w godzinach
wieczornych oraz w weekendy i święta. Radny zaproponował spotkanie z przedstawicielami

Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zorganizowania pomocy w powyższej kwestii
mieszkańcom Powiatu Kieleckiego.

Radny Tomasz Gruszczyński

- zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego usunięcia
i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstałych po pożarze na dz. 46/8 obręb
Wola Murowana w msc. Nowiny. Mianowicie na jakim etapie jest postępowanie zgłoszone

15 grudnia ubiegłego roku na usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych.
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Członek Zarządu Stefan Bąk

- na terenie Powiatu Kieleckiego usługi stomatologiczne świadczone są w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej. Przez ostatnie lata nie było żadnych sygnałów, które
wskazywałyby na uruchomienie takiego pogotowia. W budżecie powiatu kieleckiego nie ma

wystarczających środków na tego typu usługi stomatologiczne. Środki z NFZ nie są
wystarczające by na terenie powiatu wykonywać tego typu usługi.

Radny Robert Kaszuba
- zwrócił uwagę, iż najważniejsze jest podjęcie rozmów w sprawie rozwiązania problemu

dotyczącego doraźnej opieki stomatologicznej, która należy się każdemu mieszkańcowi
Powiatu Kieleckiego w godzinach nocnych.

Członek Zarządu Mariusz Ściana
- złożył podziękowania za przekazanie 250 000 zł na zakup karetki pogotowia dla Szpitala
Powiatowego w Chmielniku.

Radny Sylwester Kasprzyk
-stwierdził, że utworzenie punktu doraźnej opieki stomatologicznej jest jak najbardziej

potrzebne i słuszne, ale czy Urząd Miasta będzie chciał taki punkt otworzyć i czy zabezpieczy

odpowiednią kwotę na ten cel.

Radna Danuta Żebrowska
- złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców msc. Cząstków, gm. Nowa Słupia za dobrze
odśnieżone drogi powiatowe oraz za udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Nowa

Słupia przeznaczonej dla pogorzelca z terenu ww. gminy.
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Wicestarosta Tomasz Pleban

-poinformował, że w sprawie uprzątnięcia pogorzeliska odpadów niebezpiecznych
w Nowinach został ogłoszony przetarg, na który ofertę zgłosiły 3 firmy. Niestety jedna z nich

pomimo, że spełniła warunki finansowe to nie spełniła warunków przetargu, ponieważ zbyt

późno wpłaciła wadium. Kwoty za uprzątnięcie pogorzeliska, które zaoferowały pozostałe

dwie firmy wynoszą 6-7 min zł. Zgodne z wymogami przetargu istotne znaczenie miał
również termin wykonalności tej usługi. Zgodnie z nimi okazało się, że firma, która

zaproponowała kwotę 7 min zł, zaproponowała najszybszy termin usunięcia tych odpadów tj.

75 dni. Zgodnie z prawem zamówień publicznych oferta złożona przez tą firmę okazała się
najbardziej korzystna.

Radny Stefan Bąk

- zauważył, że nie ma środków finansowych oraz miejsca na utworzenie punktu doraźnej

opieki stomatologicznej.

Radny Krzysztof Soboń
- zwrócił się z zapytaniem do Radnego Roberta Kaszuby czy ważne są dla niego sprawy

mieszkańców powiatu kieleckiego czy Kielc?

Radny Robert Kaszuba
- odpowiedział, że jak najbardziej dba o dobro mieszkańców Powiatu Kieleckiego, dlatego też

chciałby podjąć rozmowy w sprawie utworzenia punktu doraźnej opieki stomatologicznej.
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Radny Krzysztof Soboń

- zwrócił uwagę na to, że NFZ nie zapewnia prawidłowo podstawowej opieki medycznej, gdyż

ludzie chcący dostać się do lekarza niejednokrotnie muszą czekać pod drzwiami na wejście

do środka. Natomiast prywatne przychodnie przyjmują swoich pacjentów bez najmniejszych
problemów.

Członek Zarządu Stefan Bąk
- poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa NFZ płacił 1/12 kontraktu pomimo,

że nie zostały one wykonane i do końca czerwca ośrodki opieki zdrowotnej powinny sytuacje
tą poprawić.

Do pkt 13
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku

obrad zamknął XXVIII sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.35.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Przewodniczący Rady

Starszy^ specjalista
Jo

zaja
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