Protokół nr 26 / 2021
z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu
z dnia 27 września 2021 r. w godz. od 14.00-14.55,
w sali 335 Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji,
Turystyki i Promocji Powiatu Łukasz Woźniak .
Po stwierdzeniu kworum o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Kultury,

Sportu,

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Wicestarosta Tomasz Pleban,
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa.
Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła
obrady wg poniższego harmonogramu.
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji).
2. Sprawy różne.
Ad.l
Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu
(zgodnie z porządkiem obrad sesji).
Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak stwierdził, że posiedzenie Komisji jest prawomocne
do opiniowania uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty:
1. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
2. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2021/2022 szkół
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za
I półrocze 2021 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 202lr.
Radny Józef Szczepańczyk zapytał czym Zarząd Powiatu kierował się przekazując znaczny
majątek w użyczenie niepublicznym MOW- om. Poprosił także o informacje jaki procent
pracowników został przejęty przez jednostki prowadzące niepubliczne MOW-y. Następnie
zapytał o powołaną Powiatową Radę Seniorów i kto był uprawniony do desygnowania
seniorów. Zainteresowany również był informacją o realizacji planów w ramach zwalczania
COYID-19 w placówka oświatowych.
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Wicestarosta Tomasz Pleban przypomniał, że ideą zmiany formy prowadzenia MOW-ów były
coraz większe koszty utrzymania jednostek oraz trudności z pozyskaniem wychowanków
i słabym obłożeniem placówek. Taka forma użyczenia majątku jest dopuszczalna
i w przeszłości przez Zarząd stosowana. Jeśli będą powody uprawniające do zmiany, to zasady
użyczania można zmienić. Podkreślił, że majątek nadal należy do Powiatu. Odnośnie przejęcia
pracowników z poprzedniej kadry to w niepublicznym MOW w Podzamczu zatrudniono 15
osób, z kolei w jednostce MOW w Rembowie 33 osoby. Natomiast informację o zgłaszaniu
członków do Powiatowej Rady Seniorów wysłano do wszystkich samorządów gminnych
powiatu. Jednak spotkało się z małym zainteresowania ze strony samorządów gminnych.
Z kolei realizacja planów w ramach zwalczania COVID-19 w placówka oświatowych jest już
na ukończeniu i wszystkie wymienione materiały covidowe w szkołach się już znajdują.
Natomiast akcja szczepień w walce z koronawirusem w gestii dyrekcji placówek oświatowych.
W przygotowanych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zestaw materiałów
informacyjnych dotyczących szczepień uczniów znalazły się informacje dotyczące m.in.
zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Poziom szczepień
przeciw CVID-19 nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowych waha się w zależności
od placówki w granicach od 40 do 70 %. Ponadto MEN wraz z Rządową Agencją Rezerw
Strategicznych chcąc zapewnić uczniom bezpieczny pobyt w szkole zapowiedziało przekazanie
do szkół środki bezpieczeństwa, a miały by to być stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia
temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki, płyny
dezynfekujące. Na ten moment takiego wsparcia Powiat nie otrzymał.
Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr zapytała o pomysł utworzenia centrum usług wspólnych
w celu zcentralizowania księgowości powiatowych placówek oświatowych.
Wicestarosta Tomasz Pleban wyjaśnił, że wiele powiatów dokonując analizy sytuacji
oświatowej w swoich jednostkach wskazuje, że jedną z rekomendacji na obniżenie kosztów jest
utworzenie centrum usług wspólnych z dwóch przyczyn, po pierwsze ograniczenie zatrudnienia
w szkołach oraz przepływu informacji o wydatkach dokonywanych w jednostkach. Jeśli ma to
przynieść oszczędności to takie centrum zostanie utworzone.
Radny Zenon Janus uważa, że utworzenie centrum usług wspólnych ma racje bytu.
Przypomniał, że poprzedni Zarząd Powiatu również rozważał powołanie takiej komórki
organizacyjnej. Następnie zapytał o dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bodzentynie.
Wicestarosta Tomasz Pleban wyjaśnił, że powołana dyrektor zrezygnowała z pełnienia tej
funkcji pozostając nadal pracownikiem poradni. Natomiast konkurs na stanowisko dyrektora
zostanie ogłoszony w przyszłym roku.
Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie.
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Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpiono do omawiania projektów 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,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych z powyższymi projektami uchwał,
omawiając je szczegółowo.
3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
5) przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania
nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
6) rozpatrzenia skargi (z dn. 20.09.2021r.Rada Gminy Górno),
7) rozpatrzenia skargi (z dn. 23.09.2021r. Rada Gminy Górno),
8) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
9) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XII/91/2019 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Starosty Kieleckiego.
Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie.
Ad. 2
Sprawy różne.
Radny Józef Szczepańczyk poinformował, że na jutrzejszej sesji Rady Powiatu w Kielcach
wystąpi z wnioskiem o przygotowanie stanowiska do ustawodawcy w kwestii uregulowania
postępowania skargowego zwłaszcza w stosunku do skarg powtarzających się. Przypomniał,
że zapisy przyjęte w Statucie Powiatu mówią że po wpłynięciu skargi Przewodniczący Rady
analizuje ją i jeżeli nie mieści się w kompetencjach Powiatu to odsyła do właściwego organu.
Z kolei służby Wojewody wyinterpretowały to tak, że to nie Przewodniczący Rady ma się
wypowiadać, to ma się wypowiadać Rada Powiatu, a zgodnie z KPA jest aż siedem dni na
przekazanie właściwemu organowi. Biorąc pod uwagę częstotliwość składanych skarg to co
tydzień Rada musiałaby się zbierać żeby dojść do wniosku że skarga nie dotyczy kompetencji
powiatu tylko podlega przekazaniu właściwemu organowi.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak o godz. 14.55.
zamknął posiedzenie Komisji.
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