Protokół Nr XXXVI/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 3 grudnia 2019 roku,
w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 16.30

Do pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady, przywitał
zaproszonych gości, radnych oraz pozostałych 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Grzegorz Piwko
- Z-ca Dyrektora PZD w Kielcach -Wojciech Żebrowski
- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Artur Dudzic
- Kierownik Referatu Kadr - Agnieszka Kowalska
- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko
- Radca Prawny - Iwona Kolasa
- Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego - Krzysztof Janicki

Kworum w dniu 3 grudnia 2021 r. wyniosło 27 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni nieobecni usprawiedliwieni: Andrzej Michalski, Józef Szczepańczyk.
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.
Radny Michał Godowski wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie stanowiska Klubu PSL do
porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował radnego, że przy sesji
nadzwyczajnej nie ma takiej możliwości, jedynie na wniosek Zarządu Powiatu.
Radni nie zgłosili innych uwag do porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek i poddał go pod głosowanie
poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie stosownego przycisku.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. 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) wyboru firmy
audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021, 2022 i 2023 rok,
4) zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Rady Powiatu w Kielcach,
5) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Glosowanie:
za ~25
przeciw - 1
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty.

Do pkt 3
Podjęcie uchwał w sprawie:

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

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała o zmianach w WPF na lata 2021-2028.
Zwiększono dochody majątkowe o 1 320 284 zł., dochody bieżące zwiększono o 363 261 zł.
Po stronie wydatkowej zmniejszono wydatki o 2 836 739 zł. i wprowadzono wydatki
majątkowe 4 520 284 zł. Uaktualniono wykaz przedsięwzięć, wprowadzono nowe
przedsięwzięcie do realizacji : budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej w mjsc.
Zachełmie. Wprowadzono środki otrzymane z FDS w kwocie 1 200 284 zł i zabezpieczono
wkład własny 3 210 000 zł. Łączne nakłady podlegają aktualizacji - to kwota 9 160 884 zł.
Nowe przedsięwzięcie wprowadzone do zadań to jest : przebudowa przejścia dla pieszych
w ciągu dla pieszych drogi powiatowej nr 0469T w mjsc. Cierchy. Łączna kwota nakładów tj.
150 000 zł. 120 000 zł to są środki z dotacji i 30 000 zł nasz wkład własny. Jeśli chodzi o
uchwałę w sprawie zmian w budżecie w stosunku do materiałów, które były przekazane zmieni
się w § 1 pkt. 2 kwota wydatków bieżących, zmniejszenie łącznie o kwotę 3 200 000 zł.
i wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4 520 284 zł. Wynika to z wniosku PZD po
otwarciu ofert i skorygowaniu kosztorysów załączonych do ofert.

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 - 26
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/114/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, która stanowi
załącznik nr 2 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 - 26
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/115/2021 w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3) wyboru firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Powiatu Kieleckiego za 2021, 2022 i 2023 rok,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa
W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło sześć ofert w sprawie wyboru firmy
audytorskiej na kolejne lata. Przeprowadzono czynności techniczne polegające na otwarciu
ofert. Oferty były zróżnicowane cenowo. Wybraliśmy ofertę najtańszą, uzyskała największą
liczbę punktów. Oferta opiewała na kwotę 60 tys. zł. Oferty wahały się od 60 000 zł. do
200 000 zł. W związku z tym przygotowano uchwałę, którą dzisiaj poddajemy pod głosowanie.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyboru firmy
audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego
za 2021, 2022 i 2023 rok i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 26
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/116/2021 w sprawie wyboru firmy
audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego
za 2021, 2022 i 2023 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4) zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym Rady Powiatu w Kielcach,

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba
Przystępujemy do głosowania uchwały, która dot. każdego z nas. Proponuję o refleksję, bo
rozumiem , że stać nas na to, żebyśmy mogli podwyższyć diety. I to jest dla mnie zrozumiałe.
Jeżeli ta kolejność jest zaburzona, gdy osoby pracujące w tym budynku dla nas, odchodzą ze
Starostwa i jednostek bo mają takie a nie inne wynagrodzenia. Przychodzą osoby młode ,
dobrze, bo jest potrzebna zmiana pokoleniowa. Nie wiem czy państwo wiecie o jakich
kwotach my tu mówimy, które mamy zaproponowane , ale 800 000 zł. musimy zabezpieczyć
w budżecie na wypłaty diet. W przeliczeniu na każdego pracownika to jest podwyżka ok.
250 zł. Podwyżka, którą planujemy to jest 100 zł. na osobę. Czy zmieniły się przepisy, które
nas zmuszają do podejmowania tej uchwały ? Nie. Czy przychodziliście tutaj, aby
podwyższać diety ? Myślę , że każdy przyszedł, aby działać społecznie i nie przyszedł tu dla
pieniędzy. Ludzie nas wybrali i dzisiaj chcecie, żebyśmy ich oszukali. Mówiliście , że
przychodziliście służyć a chcecie zarabiać. Pracowałem w Starostwie i doceniam prace
każdej osoby. Jak spojrzycie tym ludziom w oczy, ponieważ oni wiedzą jaką wykonujecie
pracę. Osoby, które tu pracują, pracują na te diety cały miesiąc. Pracują za środki mniejsze niż
my będziemy mieli diety. Obecnie jesteśmy w sytuacji i możemy to zmienić, poprzez
głosowanie. Proszę o refleksję. Pokażmy to, że my tu nie przyszliśmy dla tych pieniędzy. Ja
czuję się z tym źle, że ktoś zaproponował takie rozwiązanie. Obecne diety są wystarczające.
Apeluję do kolegów radnych, zastanówcie się.

Radny Michał Godowski
Kwestie diet radnych i podwyżki wynagrodzenia dla Starosty Klub PSL już kwestionował na
poprzedniej sesji, iż powinno być kompatybilne z podwyżkami dla pracowników Starostwa.
Powiat to nie tylko Rada, Zarząd , Starosta , Przewodniczący Rady, ale przede wszystkim
pracownicy Starostwa, pracownicy jednostek. Dobrze by było, żebyśmy znali plany Zarządu

na 2022 rok na temat podwyżek dla pracowników, ale podwyżek godnych. Mamy jeszcze
czas na to, aby rozmawiać, zastanowić się i przedyskutować. Możemy to jeszcze odłożyć i
pomyśleć. Nawet dzisiaj możemy się spotkać i przedyskutować. Taki składam wniosek.

Radny Krzysztof Soboń
Każdy radny może z diety zrezygnować, przekazać na cele charytatywne. Mamy możliwość
te pieniądze odpowiednio zagospodarować.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban
Odniosą się najpierw do wynagrodzeń pracowników. Przejrzałem kilka lat wstecz. Średnie
wynagrodzenie w Starostwie w roku 2007 wynosiło 2 000 zł. Natomiast obecnie w roku 2021
wynosi 3 240 zł. A jak kształtowały się podwyżki ? W roku 2015 podwyżki przyznano
średnio w kwocie 22,93 zł. i dot. 33 osób. W roku 2016 był znaczny wzrost, bo aż 100 %
i średnio podwyżki wyniosły 45 zł. i dot. 85 osób. W roku 2017 znowu wzrost o 100 % ,
średnio 80 zł na pracownika i dot. 183 pracowników . Rok 2018 - pracownicy otrzymali
100 % podwyżki w kwocie 149 zł. średnio. A teraz przejdę do obecnej kadencji. W roku
2019 pracownicy otrzymali średnio 180 zł. W roku 2020 otrzymali pracownicy 100 %
podwyżki w kwocie 163 zł. średnio. W roku 2021 też 100 % otrzymało podwyżki w kwocie
331 zł. Jeżeli państwo uważacie , że nie dbamy o pracowników to chcę jeszcze powiedzieć o
nagrodach. W roku 2015 wynosiło średnio 1000 zł., w roku 2016 - 1300 zł., w roku 2017
1500 zł., w roku 2019 - 2 249 zł. i w roku 2020 - 2472 zł. Te liczby obrazują jak to
wyglądało, kiedy mieliście możliwość godnie traktować pracowników to tego nie robiliście.
Podwyżki są wyraźnie wyższe niż w latach ubiegłych. Również nagrody są znacznie wyższe,
nawet 2-2,5 razy. Obecnie mamy jeszcze dwa lata tej kadencji. Argumenty, które zostały
poruszone nie do końca są prawdziwe, mijają się z prawdą. Na przykład w mieście Kielce
ponad 2 tys. pracowników pracuje za płace minimalną w tej jednostce. W roku 2018
w Starostwie pracowało 45 osób na stanowisku pomocy administracyjnej za najniższą
krajową. Starosta postanowił zmienić tą sytuację. Dla mnie te uwagi i wnioski mijają się
z prawdą.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba
Ja mówiłem, żebyśmy podjęli refleksję, która polega na tym , że wcale nie musimy diet
podnosić, z żadnego przepisu prawa to nie wynika. 350 tys. zł. powinno najpierw trafić do

pracowników. My dzisiaj mamy podjąć decyzję podnosząc kwoty wydatków w przyszłym
budżecie w ww. kwocie, która w mojej ocenie powinna być przeznaczona na wynagrodzenia.
Ja odnoszę się do diet, które uchwalają radni dla siebie. Uważam, że powinno to być
uregulowane w inny sposób, bo radni nie powinni decydować we własnej sprawie. To jest
przykład decydowania we własnej sprawie i powinniśmy się wszyscy wstrzymać. To co ja
mówiłem to nie były zarzuty, to były fakty.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban
Będąc radnym również składałem wniosek, aby godnie traktować pracowników. W kwestii
diet się nie wypowiadam, bo Zarząd diet nie pobiera.

Radny Michał Godowski
Możemy słupki z danymi przedstawiać, ale co znaczy 100 zł w roku 2015 a 2021 roku.
Wszyscy widzimy jak pieniądz traci na wartości. Pan przedstawił podwyżki kwotowo a nie
procentowo. Ja zapytam w interpelacji - ile takich niskich podwyżek było. Ja mówię o
powiecie a Zarząd tylko o Starostwie a przecież powiat to 22 jednostki.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady
Powiatu w Kielcach i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie
odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za -16
przeciw - 9
wstrzymało się - 2

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/117/2021 w sprawie zasad otrzymywania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady
Powiatu w Kielcach, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

5) ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego.

Radny Michał Godowski zgłosił wniosek o przerwę w obradach nad przeprowadzeniem
dyskusji w klubach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty. Zwiększenie wynagrodzenia
o 100 % jest nie do przyjęcia. Taka wysokość wynagrodzenia dla klubu PSL jest
nieakceptowalna.
Radny Paweł Gratka zapytał:
•

dlaczego w poniedziałek 29.11.2021 musieliśmy zdjąć z porządku obrad dwie
uchwały ( nr 4, 5),

•

czy po podjęciu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty będą przyznane również
podwyżki dla Zarządu Powiatu,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przerwę w obradach nad
przeprowadzeniem dyskusji w klubach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.

Głosowanie:
za -11
przeciw -12
wstrzymało się - 3
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban
Dwie uchwały zostały wycofane w związku z uwagami radnych. Dopełniliśmy kwestii
formalnych i przekazaliśmy do dalszego procedowania. Niestety nie wiem jakie kwoty
podwyżek Starosta przewiduje dla Członków Zarządu, ale będziemy nimi również objęci.
Kwoty wynagrodzeń dla poprzednich Starostów były ustalane zawsze na poziomie 100 %
możliwości, które dawało prawo.

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego dla Starosty Kieleckiego i poddał go pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i
naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Głosowanie:
za - 17
przeciw - 8
wstrzymało się - 1

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XXXVI/118/2021 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego, która stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.

Do pkt 4
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba poprosił o przedstawienie oraz przesłanie radnym
listy zadań podstawowych i rezerwowych wyznaczonych przez Wojewodę do dofinansowania
w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.

Członek Zarządu Powiatu

Cezary Majcher poinformował, że Wojewoda wskazał siedem

inwestycji na liście głównej oraz inwestycje na liście dodatkowej. Radni otrzymają ww. pismo
na maila.

Do pkt 5
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku
obrad zamknął XXXVI sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 17.15.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
K. Toporska
Przewodniczący Rady

