
Protokół nr 27 / 2021 
ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom 

oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 27 września 2021 r. w godz. od 15.00-15.25, 

w sali 335 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczyła zastępca przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej 
i Zapobiegania Innym Zagrożeniom Danuta Żebrowska. 
Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 otworzyła wspólne posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Starosta Kielecki Mirosław Gębski, 
- Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher, 
- 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). 

Prowadząca obrady Danuta Żebrowska stwierdziła, 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. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie. 
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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. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych z treścią Uchwały Nr 108/2021 IV Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 września 2021 roku 
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 
I półrocze 2021 r. I tak w ocenie Składu Orzekającego zaplanowane na 2021 rok dochody 
i wydatki budżetu Powiatu były realizowane w I półroczu prawie proporcjonalnie do upływu 
czasu. Roczny plan dochodów zrealizowano w kwocie 103 720 700,78 zł., to jest w 44,24 %, 
natomiast plan wydatków zrealizowano w kwocie 87 993 433,76 zł. , to jest w 31,58%. 
W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem nie stwierdzono przekroczeń 
planowanych wielkości wydatków budżetowych. Różnica między wykonanymi dochodami 
i wydatkami budżetowymi za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 
15 727 267,02 zł przy planowanym na 2021 rok deficycie w wysokości 44 179 708,85 zł. który 
planuje się sfinansować ze źródła wskazanego w ustawie o finansach publicznych. Natomiast 
zobowiązania Powiatu Kieleckiego na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą ogółem 43 218 
103,00 zł i w całości stanowią je kredyty oraz pożyczki długoterminowe. Z kolei zobowiązania 
wymagalne nie występują. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie. 

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. Czas pandemii spowodował, że dochody zaplanowane szczególnie 
w placówkach oświatowych nie będą realizowane stąd zdjęcia z dochodów bieżących 
w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżecie powiatu na 2021 r. Jeśli 
chodzi o zadania inwestycyjne to niektóre zgodnie z planowanymi zmianami zostały 
przesunięte na 2022 r., co wynika z rozstrzygnięć przetargowych. 

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. 20.09.202lr.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 
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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. 

Wobec wyczerpania porządku prowadząca obrady Danuta Żebrowska o godz. 15.25. zamknęła 
wspólne posiedzenie Komisji. 

P: * ' " rządziła: 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 
Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej 

i Zapobiegania In: 
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