Protokół nr 27/2021
z Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu
z dnia 27 października 2021 r. w godz. od 14.00-14.55,
w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu

przewodniczył

Przewodniczący

Komisji

Edukacji,

Kultury,

Sportu,

Turystyki i Promocji Powiatu, Łukasz Woźniak .
Po stwierdzeniu kworum o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji.
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 na

podstawie listy obecności

stwierdził, że

posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty:
1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych.
2. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
3. Stanowisko Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia w całości stanowiska Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. „w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec prób
wprowadzenia ideologii „LGBT" do lokalnej wspólnoty samorządowej".

Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie.
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4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny
2020/2021.
Radny Józef Szczepańczyk w odniesieniu powyższej informacji przedstawił kilka uwag oraz
pytań. Zauważył, że przedstawionym dokumencie brakuje danych dotyczących procentu
wykorzystania miejsc w internatach przy szkołach powiatowych oraz liczby uczniów
z Ukrainy. W związku z wzrostem ilości wydawanych orzeczeń dla dzieci z autyzmem oraz
zespołem Aspergera przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, zapytał czy poradnie robią
analizę źródeł tych jednostek chorobowych. Zwrócił uwagę na niskie wykorzystanie
planowanych środków na podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej do doskonalenia
zawodu. Poprosił o informacje postępowania w sprawie zwrotu dotacji przekazanych Centrum
Kształcenia Ustawicznego „Patronus". Zapytał o powody zaskakująco niskiego procentu
zdawalności z egzaminu zawodowego na kierunku informatyka.
Zwrócił także uwagę na słabe wyniki egzaminu maturalnego w Powiatowej Szkole
w Bodzentynie i że zastosowanie programu naprawczego poprzez zafundowanie dodatkowych
zajęć poprawkowiczom, spowodowało 100 % zdawalność egzaminów w sesji poprawkowej.
W związku z tym poprosił o zorganizowanie tzw. fakultetów czy zajęć dodatkowych dla
maturzystów już przed pierwszym terminem matur, być może wówczas wskaźnik zdawalności
byłby znacznie wyższy i uniknięto by takiej ilości egzaminów w sesji poprawkowej.
Wicestarosta Tomasz Pleban wyjaśnił, że wiedza oraz wykrywalność tego typu dysfunkcji
wśród dzieci jest coraz większa, stąd tak wysoka liczba wydawanych orzeczeń. Co do niskiego
wykorzystania planowanych środków na podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
to według wicestarosty należy przepuszczać, że powodem tak niskiego wykorzystanie środków
był okres pandemii oraz małe zainteresowanie propozycją szkoleń on-line. Ponadto kontrola
kompetencji organu pedagogicznemu podlega Kuratora Oświaty mimo, że to organ prowadzący
jest zobowiązany do naliczenia świadczenia dla każdej powiatowej jednostki oświatowej na
doskonalenie nauczycieli. Również w przypadku niskiego wyniku matur przyczyną był okres
pandemii i w związku z tym liczne nieobecności wyłączonych z nauczania nauczycieli,
a przebywających na kwarantannie. Uzupełnił, że zajęcia fakultatywne, przygotowawcze do
matury są organizowane w każdej powiatowej szkole, a organ prowadzący na kwestie
dydaktyki ma wpływa tylko poprzez jej finansowanie. Kontrola form jakości edukacji należy
do organu pedagogicznego. Następnie poinformował radnego, że szczegółowe odpowiedzi na
postawione pytania i zagadnienia otrzyma na piśmie.
Treść pisemna odpowiedź udzielona pisemnie radnemu Józefowi Szczepańczykowi stanowi
załącznik do protokołu.

Radni nie zgłosili innych uwag do powyższego dokumentu i zaopiniowali go 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 zarekomendowała radnym z powyższymi projektami uchwał.
Radny Józef Szczepańczyk poprosił o powód przesunięcia realizacji inwestycji w Dziale 600
Transport i Łączność oraz wyjaśnienia zaokrąglenia pewnych kwot.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że podane kwoty, co do grosza, wynikają
z przesunięcia realizacji inwestycji. Z kolei zaokrąglone kwoty to wznowienie inwestycji na
przyszły rok, które wejdą jako wolne środki w przyszłym roku budżetowym. Dodała, że zadania
te przeniesiono na przyszły rok z braku możliwości ich realizacji w ciągu 2 m-cy tego roku,
ponieważ gminy są dopiero na etapie zabezpieczeń środków, a czas na ich realizacji to 12
m-cy roku kalendarzowego.
3) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych
Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie,
4) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku",
5) zatwierdzenia programu

naprawczego

Powiatowego Centrum

Usług

Medycznych

w Kielcach na lata 2021-2022,
6) zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023,
Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, że program naprawczy jednostki wynika
z niewielkiej straty spowodowanej wzrostem świadczeń kontraktowych aż trzykrotny (14%),
z kolei na zabiegach nielimitowanych wzrostu nie było od lat. W związku z tym sytuacja
finansowa szpitala pogorszyła się, pomimo uruchomienia punktu szczepień. Przypomniał, że
szpital w 80 % finansowany za wykonanie zabiegów nielimitowanych, 20 % stanowią stałe
zabiegi kontraktowe według stawki NFZ.

7) upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych
mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do
złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za
2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok,
8) rozpatrzenia skargi.
Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie.
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Ad. 2
Sprawy różne.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak o godz. 14.
zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół sporżądziła:

