Protokół Nr XXXIX/2022
z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kielcach w dniu 15 lutego 2022 roku,
w godz. od 16.00 do 16.50.
(posiedzenie w systemie zdalnym)

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia.
Do pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przewodniczący Rady Jacek Kuzia otworzył obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Kielcach.
Następnie powitał radnych, członków Zarządu Powiatu oraz przedstawicieli komórek
i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Po załogowaniu się radnych oraz na podstawie listy obecności ustalono, że w posiedzeniu
uczestniczyło 29 radnych, tym samym zachowane było kworum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.
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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowej Słupi dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 w
Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju
Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi,
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2) przekazania do prowadzenia w drodze umowy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji,
Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi.
5. Zamknięcie obrad.
Radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos „za" do protokołu.
Radny Michał Godowski zgłosił głos „za" do protokołu.

W głosowania jawnym porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w Kielcach
27 głosami „za" , który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.

stopniach

Uwag i pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu w Kielcach przyjęła ww. sprawozdanie do wiadomości - które stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowej Słupi dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8
w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu
Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi,

W tym punkcie głos zabierali: radny Józef Szczepańczyk oraz radny Michał Godowski.
Odpowiedzi udzielili: Wicestarosta Tomasz Pleban oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka.
Radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos „za" do protokołu.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 18 głosami „za" podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/ 15 /2022 zmieniającą uchwałę w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Słupi dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu
Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu
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Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi, która stanowi załącznik nr
4 do protokołu.

2) przekazania do prowadzenia w drodze umowy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji,
Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi.

Radny Zbigniew Zagdański zgłosił głos „za" do protokołu.
W głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Kielcach 26 głosami „za" podjęła Uchwałę
Nr XXXIX/ 15 /2022 zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze
umowy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład
Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XXXIX
sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 16.50.
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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/23895/xxxix-sesia-radv-powiatu-w-kielcach-15022022r-czesc-l.htm
https://esesia.tv/transmisia/23896/xxxix-sesia-radv-powiatu-w-kielcach-15022022r-czesc-2.htm
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