Protokół Nr XXXV/2021
z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 29 listopada 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
- Dyrektor Wydz. Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - Ewelina Kaczmarzyk
- Dyrektor PCPR w Kielcach - Anna Florczyk-Bielna
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Izabela Dziewięcka
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Grzegorz Piwko
- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko
- Radca Prawny — Iwona Kolasa
- Podinspektor z Zespołu Informacji i Promocji - Agata Lisowska
oraz przybyli goście :
- Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" Paweł Walczyszyn
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie - Barbara Kubiec
- Radio Kielce- Monika Miller

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia po sprawdzeniu liczby biorących w sesji radnych
stwierdził prawomocność obrad.

Kworum w dniu 29 listopada 2021 r. wyniosło 25 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.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn.
Gmina zadeklarowała wpłatę 10 tys. zł. poszkodowanym. Starostwo oczekuje na wpłatę
środków finansowych.
W związku z wątpliwościami proceduralnymi, które wystąpiły na wspólnym posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu i Komisji Zdrowia,
Rodziny i Spraw Społecznych Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban wystąpił
z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie :
— zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Rady Powiatu w Kielcach,
— ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia postanowił poddać pod głosowanie wniosek o
zdjęcie z porządku obrad uchwałę (nr 7.4 w porządku obrad sesji) w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn.
Ze względu na problemy techniczne Radny Michał Godowski zgłosił do protokołu głos - Za.
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.

Głosowanie:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymało się - 5
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia postanowił poddać pod głosowanie wniosek o
zdjęcie z porządku obrad uchwałę (nr 7.14 w porządku obrad sesji) w sprawie zasad
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym Rady Powiatu w Kielcach.

Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos wstrzymuje się.

Głosowanie:
za - 16
przeciw - 0
wstrzymało się - 9
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia postanowił poddać pod głosowanie wniosek o
zdjęcie z porządku obrad uchwałę (nr 7.15 w porządku obrad sesji) w sprawie ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego.

Głosowanie:
za -16
przeciw - 0
wstrzymało się - 9
Ze względu na problemy techniczne Radny Bogdan Gierada zgłosił do protokołu głos wstrzymuje się.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek po zmianach i poddał go
pod głosowanie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 października
2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
6. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz przygotowaniach do sezonu
zimowego 2021/2022.
7. 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 usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu
kieleckiego w 2022r.,
5) uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia
2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj.
małopolskie,
6) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr
176/36/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.,
7) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z
Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.,
8) przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta w
Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie",
9) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
powiatowych przewozach pasażerskich,
10) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego",
11) nadania tytułu „Honorowy obywatel Powiatu Kieleckiego",
12) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego,
8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:
za - 17
przeciw - 0
wstrzymało się - 8

W wyniku głosowania porządek obrad po zmianach został przyjęty.

Do pkt 3

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 października 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 XXXIV/2021 z sesji Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 28 października 2021 r.

Głosowanie:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymało się - 2

W wyniku głosowania Protokół Nr XXXIV/2021 z sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia
28 października 2021 r. został przyjęty.

Do pkt 4

Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady nie miał w tym dniu informacji.
Do pkt 5
Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami.

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania.

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres
między sesjami, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do pkt 6
Informacja o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego
2021/2022.
Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do informacji.

Rada przyjęła informację o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz przygotowaniach do
sezonu zimowego 2021/2022, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt 7
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 - 25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/102/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, która stanowi
załącznik nr 4 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 - 25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/103/2021 w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3) 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 poprzez podniesienie
ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/104/2021 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022r.,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022r. i poddał go pod głosowanie
poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/105/2021 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022r., która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

5) uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia
2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj.
małopolskie,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku 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 - 24
przeciw - 0
wstrzymało się -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/106/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXII/74/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie, która stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

6) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr
176/36/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi
Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu z dnia
10 lutego 2021 r. i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymało się - 3

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/107/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi

Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10
lutego 2021 r., która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
7) wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą
Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu
Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu
z dnia 10 lutego 2021 r. i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymało się - 4

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/108/2021 w sprawie wyrażenia zgody na
umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu
Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu
z dnia 10 lutego 2021 r., która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

8)

przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu
Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie",

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu
Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz
wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry
Świętokrzyskie" i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku.
Ze względu na problemy techniczne Radna Małgorzata Popiel zgłosiła do protokołu głos - za.

Głosowanie:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymało się -1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/109/2021 w sprawie przystąpienia Powiatu
Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz
wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry
Świętokrzyskie", która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
9) 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 glosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Ze względu na problemy techniczne Radna Małgorzata Popiel zgłosiła do protokołu głos - za.

GłosoM>anie:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/110/2021 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 12 do protokołu.
10) nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego",
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i
naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Ze względu na problemy techniczne Radna Małgorzata Popiel zgłosiła do protokołu głos - za.

Głosowanie:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymało się - 1
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/111/2021 w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

11) nadania tytułu „Honorowy obywatel Powiatu Kieleckiego",

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
„Honorowy obywatel Powiatu Kieleckiego" i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie
ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
Ze względu na problemy techniczne Radna Małgorzata Popiel zgłosiła do protokołu głos - za.

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/112/2021 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy obywatel Powiatu Kieleckiego", która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
12) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego,

Radny Michał Godowski zapytał o informację odnośnie działań prokuratury w tej sprawie,
ponieważ skarżący informuje w skardze , iż powiadomi prokuraturę. Skargę uznano za
nieuzasadnioną a radni nie mają wiedzy, czy w prokuraturze nie toczy się postępowanie.
Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban oznajmił, iż kompetencją tej Komisji jest ocena tej skargi
na posiedzeniu. Jedynym podmiotem , który mógłby wnieść różnicę zdań jest wyrok sądu a
takie sprawy ciągną się latami. Obowiązek rozpatrzenia skargi wynika wprost z ustawy.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Starosty Kieleckiego i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i
naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 17
przeciw - 0
wstrzymało się - 8
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXV/113/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Starosty Kieleckiego, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Do pkt 8
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w okresie od sesji w dniu 28 października
2021 r. do dnia dzisiejszego radni złożyli dwanaście interpelacji. Interpelacje dotyczyły
poprawy funkcjonowania infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na
terenie powiatu kieleckiego a przede wszystkim : poprawy bezpieczeństwa pieszych, budowy
chodnika, wykonania kładki dla pieszych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Interpelacje złożyli radni :
1. Małgorzata Popiel

- 5 interpelacji

2. Łukasz Woźniak

- 1 interpelacja

3. Michał Godowski

- 3 interpelacje

4. Anna Kosmala

- 1 interpelacja

5. Zbigniew Zagdański

- 1 interpelacja

6. Stefan Pacak

- 1 interpelacja

Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi dostępna na stronie BIP Starostwa Powiatowego.
Do pkt 9
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Godowski zadał pytanie w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn. Czy gm. Bodzentyn została
poinstruowana co powinna zrobić, aby wniosek był skuteczny ?
Członek
Zarządu
Powiatu
Stefan
Bąk
oznajmił,
że
gmina
dopełniła
formalności związane z deklaracją i przeznaczy 10 tys. zł. Starostwo obecnie oczekuje na
wpłatę środków finansowych.
Radny Paweł Gratka zapytał Zarząd o sytuację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Rembowie, czy stowarzyszenie sobie radzi? Czy prawdą jest, że ośrodek nie funkcjonuje?

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował radnych, że Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Rembowie nie funkcjonuje od 1 listopada 2021r. Stowarzyszenie nie było
w stanie zapewnić środków na prowadzenie tego ośrodka. Ośrodek był przygotowany do
prowadzenia i opieki nad młodzieżą, która realizowała tam zajęcia na poziomie szkoły
podstawowej. Szkoły branżowej tam nie było. Okazało się, że niestety stowarzyszenie nie jest
wstanie utrzymać MOW-u. W ośrodku było 9 wychowanków. Analiza wykazała, że
gdybyśmy zostawili ten ośrodek musielibyśmy dopłacać dosyć spore kwoty pieniędzy.
Zgodnie z prawem zabezpieczyliśmy mienie tego ośrodka. Ośrodek jest chroniony.
Podjęliśmy decyzję o przekazaniu pracowni laptopów do Zespołu Szkół w Nowej Słupi. Od

naszych decyzji zależy jakie będą dalsze losy tego majątku, jakie wypracujemy rozwiązania.
W grudniu przystąpimy do rozmów z gm. Raków. Ośrodek jest dobrze wyposażony. Decyzja
należy do Rady Powiatu.
Radny Paweł Gratka zapytał o pomysły Zarządu w kwestii ośrodka.
Wicestarosta Tomasz Pleban
Majątek ruchomy, który jest własnością powiatu, oczywiście zostanie zabezpieczony.
Przeprowadzone zostaną rozmowy z gm. Raków. Natomiast pomysły na zagospodarowanie
ośrodka nie są jeszcze oficjalne.
Radny Michał Godowski
Podkreślił, że siłą tego powiatu są pracownicy Starostwa i jednostek, którym należy się
podwyżka. Zgłosił wniosek o podwyżkę dla pracowników Starostwa w wysokości 50%
wynagrodzenia.
Wiceprezes Stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie" Paweł Walczyszyn podziękował za
przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna
Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie. Starostwo przystąpiło do grupy 36
podmiotów, które chcą działać na rzecz promocji Gór Świętokrzyskich. Pracujemy po to, aby
marka Góry Świętokrzyskie była rozpoznawalna. Wspólnie ze Związkiem Gmin Gór
Świętokrzyskich i innymi podmiotami będziemy budować potencjał Gór Świętokrzyskich.

Radny Krzysztof Soboń zapytał czy stowarzyszenie współpracuje z firmami transportowymi.
Wiceprezes Stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie" Paweł Walczyszyn
Otrzymaliśmy grant ze Starostwa na publikację dot. Gór Świętokrzyskich, uruchomiliśmy
stronę : „goryswiętokrzyskie.traveł która skupia podmioty z Gór Świętokrzyskich.
Naszymi członkami jest Park Narodowy , Ojcowie Oblaci, Sabat Krajno i wiele innych
podmiotów. Takich inicjatyw oczywiście będziemy szukać.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba zapytał czy stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą.
Wiceprezes stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie" Paweł Walczyszyn powiedział, że
stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Ideą organizacji jest działanie na
rzecz rozwoju turystyki i kultury w regionie Gór Świętokrzyskich . Działalność gospodarczą
prowadzą podmioty turystyczne. LOT będzie kreować pewną markę. Aktywność gospodarczą
oddajemy podmiotom gospodarczym.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba stwierdził, że będzie to kolejna instytucja
w której będziemy uczestniczyć (płacić składki), a mamy przecież Związek Gmin Gór
Świętokrzyskich. Może by było dobrze, aby była inna forma prawna, żeby się dobrze
gospodarzyć.

Wiceprezes stowarzyszenia LOT „Góry Świętokrzyskie" Paweł Walczyszyn oznajmił, że
nie wyobraża sobie, aby konkurować ze swoimi członkami. Budżet LOT-u będzie się wahał
w granicach 100-150 tys. zł. i to jest wystarczająca kwota. Jeżeli uzyskamy dotacje, to
będziemy szukać partnerów. Obecnie nie ma potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pkt 10
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku
obrad zamknął XXXV sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.20.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Toporska

