
Protokół Nr XXXII/2021

z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 26 sierpnia 2021 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

w godz. od 16.00 do 17.20

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 - Cezary Majcher

- Członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana

- Skarbnik Powiatu - Anna Moskwa

- Sekretarz Powiatu - Grzegorz Wnuk

- Dyrektor Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej - Dominika Kąsek

- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Artur Dudzic

- Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Magdalena Karwat-Kasińska

- Główna Księgowa - Szpital Powiatowy w Chmielniku - Edyta Wesołowska

- Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach - Rafał Szpak

- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach - Jarosław Wrzoskiewicz

- Wojskowy Komendant Uzupełnień - Ppłk Mirosław Smerdzyński

- Kierownik Ref. Edukacji - Sabina Kaczmarczyk

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko

- Podinspektor z Zespołu Informacji i Promocji - Agata Lisowska

- Kierownik Referatu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR - Sylwia Piotrowska

- Radca Prawny - Iwona Kolasa

- Radio Kielce- Monika Miller



Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia po sprawdzeniu liczby biorących w sesji radnych 

stwierdził prawomocność obrad.

Kworum w dniu 26 sierpnia 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 i przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie 

rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 

IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania.

Radny Józef Szczepańczyk zauważył, że z daty umieszczonej na projekcie uchwały wynika, 

że został przygotowany wczoraj, a przecież zmiana organu prowadzącego Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze nastąpiła znacznie wcześniej. Był na to czas, aby przygotować projekt 

uchwały znacznie wcześniej i przedstawić go na komisjach.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban wyjaśnił, że MOW-y nie zmieniły organu 

prowadzącego, nadal jest to powiat kielecki. Przedwczoraj zostały złożone wnioski przez 

podmioty, które będą prowadzić niepubliczne MOW-y. Starosta wydał w tej sprawie stosowną 

decyzję i dopiero wtedy można było wprowadzić zmiany do tej uchwały dot. finansowania 

ośrodków. W związku z tym przygotowano stosowną uchwałę, która wprowadza możliwość 

finansowania tych jednostek.



W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Powiatu 

Jacek Kuzia postanowił poddać pod głosowanie, poprzez naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku, wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę 

(nr 12 w porządku obrad sesji) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania.

Głosowanie: 

za - 26 

przeciw - 1 

wstrzymało się - 2 

brak głosu - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Andrzej Borowski zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radna Agata Sałata zgłosiła do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Do porządku obrad w pkt. 8 wprowadzona 

została dodatkowo uchwała nr 12.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek po zmianach i poddał go pod 

głosowanie poprzez naciśnięcie stosownego przycisku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyj ęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

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

sesjami.



6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za I półrocze 2021 roku.

7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

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

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie,

4) 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 

2021,

5) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2021 roku,

6) tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel 

Powiatu Kieleckiego”,

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Łagów na 

rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 

0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 

działki 23 o pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność Gminy Łagów,

8) rozpatrzenia skargi

9) rozpatrzenia skargi

10) rozpatrzenia skargi

11) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/81/2019 Rady Powiatu w 

Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Starosty Kieleckiego,

12) zmiany załącznika do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

23 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych 

szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z 

budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.



9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Głosowanie: 

za - 25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 4 

brak głosu - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Andrzej Borowski zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radna Irena Gmyr zgłosiła do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania porządek obrad po zmianach został przyjęty.

Następnie głos zabrał Wojskowy Komendant Uzupełnień Ppłk Mirosław Smerdzyński, który 

poinformował, że 31 sierpnia 2021 r. dobiega końca służba pełniona przez niego na stanowisku 

Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Jednocześnie w dniu 31 stycznia 2022r. po 38 latach 

zakończy zawodową służbę wojskową i pożegna się z mundurem. Podziękował za 

wieloletnią, merytoryczną i owocną współpracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pan Komendant złożył na ręce Pana Przewodniczącego Rady i Starosty list z podziękowaniami.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban podziękował w imieniu Zarządu i Rady Powiatu za 

bardzo dobrą i owocną współpracę z panem Komendantem.

Do pkt 3

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r.

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie, poprzez naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku, przyjęcie protokołu Nr XXX1/2O21 z sesji Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 24 czerwca 2021 r.



Głosowanie:

za — 29

przeciw - O

wstrzymało się - O

brak głosu - O

Ze względu na problemy techniczne Radny Mirosław Gębski zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Tomasz Pleban zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania Protokół Nr XXXI/2021 z sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

24 czerwca 2021 r. został przyjęty.

Do pkt 4

Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował radnych , że zgodnie z terminem 
wynikającym z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r poz. 624 z późn. 
zm.) do Biura Obsługi Rady wpłynęły sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego z działań 
podejmowanych na terenie powiatu.

W lipcu 202Ir. sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego umieszczono w systemie 
Rada 24, celem zapoznania się .

Radna przyjęła sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego , które stanowią załącznik nr 2 
do protokołu.

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

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za I półrocze 2021 roku.



Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji.

Rada przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji 

finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za I półrocze 2021 roku , która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.

Do pkt 7

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji.

Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku, 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 2021-2028,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028 i poddał go pod 

głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 29

przeciw — 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 



W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/72/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, która stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2021 rok i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i 

naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za — 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/73/2021 w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. Małopolskie i poddał go pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 



W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/74/2021 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. Małopolskie, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

4) 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 2021,

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 2021 i poddał go pod głosowanie 

poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/75/2021 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 2021, która stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

5) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na 

obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2021 roku,



Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu 

Kieleckiego od dnia 1 września 2021 roku i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie 

ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie: 

za - 29 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Zbigniew Zagdański zgłosił do protokołu głos - 
Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/76/2021 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu 

Kieleckiego od dnia 1 września 2021 roku, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

6) tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel 

Powiatu Kieleckiego”,

Radny Józef Szczepańczyk zapytał jak powyższe regulacje odnoszą się do inicjatywy 

uchwałodawczej, czyli art. 42a Ustawy o samorządzie powiatowym. Obywatele w określonej 

liczbie mogą zgłosić projekt uchwały. Jeżeli taki projekt uchwały trafi do Rady Powiatu, to jak 

będzie rozpatrywany? Ponadto we wnioskach mamy rubrykę, w której przewiduje się 

oświadczenie zainteresowanego, iż wyraża zgodę na nadanie tytułu. Chcemy też nadawać 

tytuły osobom zmarłym i kto będzie wyrażał zgodę w tej sytuacji ? To co napisano w §5 ust. 6 

jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Czym się kierował autor tego projektu próbując 

zamknąć radnym drogę dyskusji. Pozbawiacie Państwa Radnych możliwości zabierania głosu. 

Ponadto zaapelował, że dobrym obyczajem jest nienadawanie tytułów honorowych 

i odznaczeń czynnym politykom.



Radny Józef Szczepańczyk zgłosił wniosek ( w załączeniu) o wprowadzenie następujących 

poprawek do projektu ww. uchwały :

Poprawka 1,

§ 2 ust. 1 nadać brzmienie : Z wnioskiem o nadanie tytułów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 

mogą wystąpić:

1) Zarząd Powiatu;

2) radni Rady Powiatu w liczbie co najmniej 4;

3) stałe komisje Rady Powiatu;

4) organy statutowe stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego ;.

5) mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 100,

Poprawka 2.

w § 5 skreślić ust. 6 w brzmieniu : Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Powiatu Kieleckiego ” i „ Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego ” nie podlega 

publicznej dyskusji na sesji Rady Powiatu w Kielcach.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban odniósł się do sprawy dot. osób zmarłych. W tej sprawie 

obowiązuje klauzula RODO, w przypadku osób zmarłych te zapisy nie funkcjonują. Stwierdził, 

że radni mają prawo zgłaszać poprawki. To jest propozycja Zarządu. Te cenne uwagi należy 

przedyskutować.

Wyjaśnień do zadawanych pytań udzieliła również Pani Iwona Kolasa Radca Prawny. 

Poinformowała , że zapis § 5 ust. 6 jest istotny. Rada ma uhonorować zasłużonego a nie 

poddawać dyskusji. Taka dyskusja powinna odbyć się na komisji. Ten zapis chroni 

uhonorowanych przed nieprzyjemnościami. Natomiast do wprowadzenia dodatkowego 

podmiotu, który mógłby wystąpić z wnioskiem, pani mecenas nie widzi przeciwskazań.

Przewodniczący Rady o godz. 16.32 ogłosił 15 minut przerwy.

Po przerwie o godz. 16.50 Przewodniczący Rady wznowił obrady.



Do pkt 8. 6

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban poinformował, że zapis § 5 pkt. 4 umożliwia każdemu 

radnemu wypowiedzieć się w sprawie. Nie zgodził się ze stanowiskiem radnego 

J. Szczepańczyka , że zamykamy usta radnym. Jednakże po dyskusji klub PiS zaakceptował 

poprawki zgłoszone przez radnego J. Szczepańczyka.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba zaproponował, aby w § 2 ust. 1 pkt 2 wpisać : 

Kluby Rady Powiatu, radni w ilości 4. Natomiast w sprawie oświadczenia, we wniosku dopisać 

klauzule : „nie dot. osób zmarłych”.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban zaznaczył, że Klub może tworzyć 3 radnych. W związku 

z tym zaproponował wprowadzenie zapisu: „ radni Rady Powiatu w liczbie co najmniej 3 

radnych”

Przewodniczący Rady odczytał poprawki zgłoszone przez radnego Józefa Szczepańczyka wraz 

ze zmianami zaproponowanymi przez kluby radnych :

• § 2 ust. 1 nadać brzmienie : Z wnioskiem o nadanie tytułów, o których mowa 

w § 2 ust. 1 i 2 mogą wystąpić:

1) Zarząd Powiatu;

6) radni Rady Powiatu w liczbie co najmniej 3;

7) stałe komisje Rady Powiatu;

8) organy statutowe stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego ;

9) mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 100,

• W § 5 skreślić ust. 6 w brzmieniu : Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 

dla Powiatu Kieleckiego ” i „ Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego ” nie 

podlega publicznej dyskusji na sesji Rady Powiatu w Kielcach,

• we wnioskach o nadanie tytułu (Zał. nr 1 i 2 do Regulaminu) dopisać klauzule : 

„nie dot. osób zmarłych”.



Przewodniczący Rady poddał wniosek o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały 

w sprawie tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel 

Powiatu Kieleckiego” pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku.

Głosowanie:

za - 28

przeciw - 0

wstrzymało się -1

względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za. 
Ze względu na problemy techniczne Radny Kamil Piasecki zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania przyjęto wniosek do projektu uchwały w sprawie tytułów honorowych: 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”, który 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały ( ze zmianami) w sprawie tytułów 

honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu 

Kieleckiego” i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 28

przeciw - 0

wstrzymało się -1

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.



W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/77/2021 w sprawie tytułów honorowych: 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”, która 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Łagów na rzecz 

Powiatu Kieleckiego, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Łagów 

gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 23 o po w. 

1,0816 ha, stanowiącej własność Gminy Łagów,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, 

prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej w 

rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 23 o pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność 

Gminy Łagów i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/78/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, 

prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej w 

rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 23 o pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność 

Gminy Łagów, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

8) rozpatrzenia skargi,



Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Glosowanie:

za - 29

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/79/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi, 

która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

9) rozpatrzenia skargi,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:

za - 29

przeciw — 0

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.
Ze względu na problemy techniczne Radny Stefan Pacak zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/80/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi, 

która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

10) rozpatrzenia skargi,



Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie: 

za - 29 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXI1/81/2O21 w sprawie rozpatrzenia skargi, 

która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

11) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/81/2019 Rady Powiatu w 

Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Starosty Kieleckiego,

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podtrzymania 

stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 

września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego i poddał go 

pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie: 

za - 29 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/82/2021 w sprawie podtrzymania 

stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 

września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego, 

która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.



12) zmiany załącznika do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 

sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych 

schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do 

Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania i poddał go pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie: 

za - 28 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -1

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos - Za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXII/83/2021 w sprawie zmiany załącznika do 

Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.



Wykazy imienne głosowań w systemie Rada 24 stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

Do pkt 9

Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w okresie od sesji w dniu 24 czerwca 2021 r. 

do dnia dzisiejszego radni złożyli dwanaście interpelacji i jedno zapytanie 

Interpelacje złożono w sprawie poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu kieleckiego a przede wszystkim : 

usunięcia krzaków przy drogach powiatowych, remontu lub budowy chodnika , prac 

porządkowych przy drodze powiatowej, wzmocnienia rowów i poboczy, zamontowania lustra 

drogowego na skrzyżowaniu, remontu drogi powiatowej i przeglądu stanu technicznego 

odwodnienia liniowego wykonanego wzdłuż drogi powiatowej.

Jedno zapytanie dotyczyło szczepień przeciw covid-19 w powiatowych zespołach szkół.

Interpelacje złożyli radni :

1. Łukasz Woźniak - 2 interpelacje

2. Zbigniew Zagdański - 1 interpelacja

3. Małgorzata Popiel - 1 interpelacja

4. Andrzej Michalski -1 interpelacja

5. Anna Kosmala - 5 interpelacji

6. Józef Szczepańczyk - 1 zapytanie

7. Sylwester Kasprzyk - 2 interpelacje

Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi dostępna na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

Do pkt 10

Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Józef Szczepańczyk zapytał czy zapowiadane środki ochrony przeciw 
COVID- 19 dotarły do szkół powiatowych. Ponadto poprosił Przewodniczącego Rady, aby 
protokoły z sesji były umieszczane razem z materiałami na sesję.



Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły z sesji są zawsze dostępne w Biurze Obsługi 
Rady, ale w związku z prośbą radnego będą również umieszczane w systemie Rada 24.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban poinformował, że zestawów do szkół jeszcze nie ma. 

Natomiast Powiat Kielecki jest największym beneficjentem w województwie jeżeli chodzi o 

program walki z COVID. Pozyskaliśmy ponad 7 min zł. W ramach tego programu do naszych 

jednostek ( również szkolnych) trafiło mnóstwo środków do walki z COVID. Szkoły nasze są 

przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.

Do pkt 11

Zamknięcie obrad.

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

obrad zamknął XXXII sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.20.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

K. Toporska

Przewodniczący Rady

Jacek Kuzia


