Protokół Nr XXXIV/2021
z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 października 2021 roku,
w godz. od 16.00 do 17.30.
Sesja odbyła się w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia.
Radni otrzymali następujący porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września 2021 r.
4) Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
5) Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
6) Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych.
7) Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny

2020/2021.
9) 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 Miasta i Gminy Nowa Słupia,
4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach
administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2022 roku",
6) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w
Kielcach na lata 2021-2022,
7) zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023,
8) upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych
mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do
złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego
za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok,
9) rozpatrzenia skargi.
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10. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób
wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej".
11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:
Do pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia otworzył obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Kielcach.
Następnie powitał radnych oraz przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Po załogowaniu się radnych oraz na podstawie listy obecności ustalono, że w posiedzeniu
uczestniczyło 26 radnych, tym samym zachowane było kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.
Radni nieobecni usprawiedliwieni Kasprzyk Sylwester, Zagdański Zbigniew.
Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Do pkt 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia poinformował, że radni otrzymali wraz z zaproszeniem na
dzisiejszą sesję porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad.
W związku z brakiem uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia
postanowił poddać pod głosowanie porządek obrad poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września 2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych.
7. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
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8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny

2020/2021.
9. 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 Miasta i Gminy Nowa Słupia,
4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych
Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2022 roku",
6) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych w
Kielcach na lata 2021-2022,
7) zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023,
8) upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych
mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do
złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego
za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok,
9) rozpatrzenia skargi.
10. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec
prób wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej".
11. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
W głosowania jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w Kielcach
jednogłośnie tj. 26 głosami „za" i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do pkt 3
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września 2021 r.
Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu.
W głosowania jawnym protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 września
2021 r. został przyjęty przez Radę Powiatu w Kielcach 25 głosami „za" i stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
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Do pkt 4.
Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia odczytał pismo Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa
Narodowego w Kielcach z prośbą o pomoc w propagowaniu 29. kwesty na cmentarzach
kieleckich.
Treść pisma stanowi załącznik nr 3 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 Powiatu w Kielcach przyjęła ww. sprawozdanie do wiadomości - które stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Do pkt 6.
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych.
Przewodniczącego Rady Powiatu Jacek Kuzia odczytał ww. informację.
Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji.
Rada Powiatu w Kielcach przyjęła ww. informację do wiadomości - które stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

Do pkt 7.
Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji.
Rada Powiatu w Kielcach przyjęła ww. informację do wiadomości - które stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

Do pkt 8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny
2020/2021.
Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji.
Rada Powiatu w Kielcach przyjęła ww. informację do wiadomości - które stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
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Do pkt 9.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego
na lata 2020-2028.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za"

podjęła Uchwałę

Nr XXXIV/ 93 /2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 94 /2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 95 /2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia , która
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych
Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 96 /2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach
administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku".
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Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
Z powodu problemów technicznych radny Stefan Pacak zgłosił głos „ za" do protokołu.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 97 /2021 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2022 roku", która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

6) zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych
w Kielcach na lata 2021-2022.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 98 /2021 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług
Medycznych w Kielcach na lata 2021-2022, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

7) zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
Z powodu problemów technicznych radny Tomasz Gruszczyński zgłosił głos „ za" do
protokołu.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 99 /2021 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki
i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023, która stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.

8) upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych
mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do
złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za
2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
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W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 100 /2021 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności
technicznych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego
do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za
2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

9) rozpatrzenia skargi.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt
uchwały.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę Nr XXXIV
/ 101/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Do pkt 10.
Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób
wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej".
Radny Józef Szczepańczyk w swojej wypowiedzi podkreślił, że Rada Powiatu powinna być
miejscem

dyskusji o sprawach ważnych dla mieszkańców powiatu, ale i tych które leżą

w kompetencji samorządu powiatowego. W celu uniknięcia wszelkiego rodzaju sporów, które
niczego nie wnoszą do działalności samorządowej, w imieniu Klubu PSL zaproponował
Zarządowi oraz Klubom Radnych oraz radnym niezrzeszonym w Klubach, złożenie na piśmie
zobowiązania, że do końca obecnej kadencji nie będą wnosić projektów uchwał, apeli, rezolucji,
które z swym tematycznym zasięgiem będą wykraczać poza ustawę ustrojową i poza
uregulowania ustawowe.
Rafał Kasprzyk, lider struktur Polska 2050 Świętokrzyskie, odczytał list Posłanki na Sejm RP
Joanny Muchy, apelujący o uchylenie stanowiska Rady Powiatu w Kielcach w sprawie antyLGBT.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba uznał, że Rada Powiatu ma szansę na uchylenie
podjętego stanowiska sprzecznego z Konstytucją RP czy traktatami unijnymi. Stwierdził, że
nie można dopuścić, aby samorządy gminne miały problemy przy ubieganiu się o fundusze
unijne czy realizacji różnych programów. Zaapelował o rozwagę w podejmowaniu decyzji,
podkreślając, że zgodnie z nauką kościoła katolickiego każdego człowieka należy traktować
równo, bez względu na przekonania społeczne czy polityczne.
Wiceprzewodniczący Rady Kamil Piasecki uważa projekt tego stanowiska za sztuczne
kreowanie nie istniejącego problemu. W Imieniu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
przypomniał kilka zapisów, wartości jakie przyjęto w stanowisku w 2019 r. Stwierdził też, że
nie słyszał, aby osoby LGBT były dyskryminowane w szkołach, urzędach, miejscach pracy
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albo na ulicach. Zaproponował by wskazania Klubu Polska 2050 do uchylenia stanowiska
z 2019 roku wynikające z naruszeń konstytucyjnych, ograniczyć do uchylenia zapisów które
w jego opinii są niezgodne. Zapowiedział głosowanie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
przeciw proponowanemu projektowi stanowiska.
Wiceprzewodniczący Kaszuba Robert
Zauważył niekonsekwencję w respektowaniu prawa odnośnie wprowadzania wniosków do
porządku obrad. Przypomniał, że stanowisko w 2019 r. również wprowadzono do porządku
przed sesją. Odniósł się do wypowiedzi przedmówcy w kwestii wartości konstytucyjnych,
z których wynika rodzina, i zapytał o przypadki czy analizę okrucieństwa, wyzysku bądź
demoralizacji osób LGBT w stosunku do kogokolwiek na terenie Powiatu Kieleckiego. Jego
zdaniem następstwem nie uchylenia stanowiska „przeciw LGBT" mogłoby być przeszkodą
w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. Zwrócił też uwagę, że z podobnej uchwały wycofali się
radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia
Przypomniał że powodem nie wyrażenia zgody na umiejscowienie w porządku obrad
poprzedniej sesji wniosku Klubu Polska 2050 było dopełnienie wymogów formalnych tj.
nie doręczono listy Klubu składającego wniosek. Podkreślił, że jednie pilne sprawy są
wprowadzane do porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba
Zaproponował zapoznać radnych z korespondencją jaką przeprowadził Przewodniczący Rady
z Klubem Polska 2050. Podkreślił, że dokumenty rejestracyjne Klubu były od początku jego
powstania i przez trzy lata funkcjonował do momentu zmiany nazwy.
Radny Józef Szczepańczyk złożył wniosek formalny o zakończeniu dyskusji. Poinformował
także o przedłożeniu w dniu dzisiejszym do Przewodniczącego Rady propozycji zmian
w Statucie określający maksymalny czas wystąpień radnych, zapobiegając sytuacjom jakie
wystąpiły na poprzednim posiedzeniu sesji.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Józefa
Szczepańczyk o zakończeniu dyskusji poprzez podniesienie ręki.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przegłosowała wniosek o zakończeniu dyskusji.
Następnie Przewodniczący Rady Jacek Kuzia poddał pod głosowanie stanowisko Rady
Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii
„LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej".
W głosowaniu jawnym w ww. sprawie Rada Powiatu w Kielcach 3 głosami „za", 16 „przeciw"
odrzuciła stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec
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prób wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej" - które stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

Imienny wykaz głosowań stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Do pkt 11.
Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Informacja o interpelacjach stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Do pkt 12.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował o wystąpieniu na terenie Powiatu Kieleckiego
ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz podjęciu działań zabezpieczających okolicę
ogniska wirusa poprzez zastosowanie odpowiednich mat oraz środków dezynfekujących.
Ponadto w kwestii zabezpieczenia przed wirusem ASF w ciągu kilku następnych dni będą
prowadzone na terenie gminy Chmielnik kontrole w gospodarstwach które posiadają trzodę
chlewną.
Radny Michał Godowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprzecznych informacji
zakomunikowanych

podczas

konferencji

prasowej

parlamentarzystów

Województwa

Świętokrzyskiego z PiS o przyznaniu Powiatowi Kieleckiemu środków finansowych w ramach
Rządowego Programu Polski Ład na dwie inwestycje drogowe w powiecie, m.in. w gminie
Masłów.
Wicestarosta Tomasz Pleban wyjaśnił, że w ramach Programu Rządowego Polski Ład,
w pierwszym rozdaniu Powiatowi przyznano kwotę szesnastu milionów stu pięćdziesięciu
tysięcy na inwestycję drogową przebiegającą przez gminy: Chmielnik, Pierzchnica i Raków.
Podkreślił, że Powiat złożył trzy wnioski w ramach Polskiego Ładu, w tym na drogę w gminie
Masłów, jak również na rozbudowę zespołu sportowego w Łopusznie. Zapewnił także
o staraniach Zarządu Powiatu w kwestii pozyskania kolejnych dofinansowań w ramach tego
programu.
Wiceprzewodniczący Rady Kamil Piasecki zacytował radnemu Michałowi Godowskiemu
krótką informację z portalu Gminy Masłów o przyznaniu środków finansowych z Rządowego
Programu Polski Ład na dwie inwestycje gminne.
Radna Małgorzata Popiel w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-l 9 skierowała wniosek
do Przewodniczącego Rady o rozważenie organizacji najbliższych posiedzeń sesji Rady
Powiatu w formie online.
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Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba skierował do radnych zaproszenie na przejazd
niepodległościowy

organizowany przez

Zagdańskie Stowarzyszenie

Rowerowe

"Pod

Bartkiem" upamiętniając miejsce mogił poległych, oddając tym samym hołd tym którzy za
walczyli za wolność.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia poinformował radnych o terminie kolejnej sesji Rady
Powiatu wyznaczony na dzień 29 listopada br.

Do pkt 13.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXIV sesję Rady
Powiatu w Kielcach o godzinie 17.30.

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/transmisia/l 9759/xxxiv-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-28102021 r.htm
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