Protokół nr 28 / 2021
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom
z dnia 25 października 2021 r. w godz. od 15.00-15.30,
w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony

Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym

Zagrożeniom,

Andrzej Michalski.
Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk,
- Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher.
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 Andrzej Michalski na postawie 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny
2020/2021.
4. 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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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,
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,
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.

Ad. 2
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski zapytał o przewidywanie Zarządu w kwestii
wzrostu zachorowań na COVI-19.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk przekazał, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia...
dyrektorzy powiatowych jednostek służby zdrowia poinformowali o dynamicznym wzroście
zachorowań na COVI-19. W powiatowych szpitalach, w chwili obecnej zachorowania
występują zarówno u pacjentów, jak i nie zaszczepionego personelu, tak więc pracownicy
wykonują badania w celu zapobieżeniu dalszych zakażeń. Z kolei od 1 listopada br. Szpital
w Starachowicach ponownie stanie się jednostką w regionie przyjmującą osoby chore na
COVI-19. Podkreślił, że społeczeństwo jest zachęcane do szczepień, ale także do wykonywania
testów na przeciwciała przed przyjęciem trzeciej dawki na pół roku od ostatniej dawki
szczepionki.
Radna Irena Gmyr poinformowała, że w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku dwie klasy
są na nauczaniu zdalnym. Ponadto poprosiła by złożony wniosek przez Ochotnicza Straż
Pożarną w Suliszowie o udzielenia pomocy finansowej na doposażenie wozu strażackiego
został w przyszłorocznym budżecie powiatu uwzględniony.

2

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski poinformował o możliwości pozyskania środków
z PFRON do kwoty 100 tys. zł. przez samorządy na dofinansowanie zakupu medycznej opaski
dla osób niepełnosprawnych w trosce o ich zdrowie i komfort życia. To cardio watch
z pulsometrem. Swoim wyglądem przypominają nowoczesne zegarki, jednak oprócz godziny
mierzą puls, pracę serca, czy wykonują i zapisują pomiary ciśnienia oraz poziom niedotlenienia
krwi.
Wobec wyczerpania przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 15.30. zamknął
posiedzenie Komisji.
Protokół s{

Przewodniczący Komisji
Andrzej Michalski
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