
Protokół nr 29 / 2021 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 29 grudnia 2021 r. w godz. od 15.00-15.50, 

w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji Powiatu, Łukasz Woźniak. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 
stanowi załącznik do yrotokolu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Wicestarosta Tomasz Pleban, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka. 

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, rozstrzygnięć. 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty: 
1. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 
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, 
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Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych z powyższymi projektami uchwał, 
omawiając je szczegółowo. 

3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 
(wraz z autopoprawką), 

4) uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok (wraz z autopoprawką), 

Radny Józef Szczepańczyk zapytał czy przed 26 listopada br. był przedstawiany projekt 
budżetu na 2022 r na komisji. Następnie poinformował o przyjęciu uchwały Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury prac nad uchwałą 
budżetową, gdzie jest zapis iż komisje do dnia 26 listopada powinny zapoznać się projektem 
budżetu i przedstawić w formie pisemnej wnioski. Następnie zapytał o dochody z PIT i CIT 
ponieważ podane są tylko liczby. Jak to się ma do roku bieżącego czyli 2021 r. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że dochody otrzymywane odgórnie i wynikają 
z decyzji ministra. Nie ma wymogu i konieczność ich pokazywania. Natomiast szczegóły poda 
po zasięgnięciu materiałów z systemu. 

Radny Józef Szczepańczyk podał kwoty zmniejszonych subwencji oświatowych zawartych 
w projekcie budżetu. Do zsumowanej kwoty 29 min zł. stwierdził, że powiat dołoży ponad 
4 min zł. do oświaty. Następnie zapytał o realizacje programu „Kształtowanie obywatelstwa 
europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych w kwocie" 662,85zł. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa odpowiedziała, że program realizowany w latach poprzednich 
a rozliczenie projektu przewidziane w przyszłym roku. 

Wicestarosta Tomasz Pleban uzupełnił, że program realizowany z Uniwersytetem 
Jagiellońskim oraz z ŚCDN. Obejmował szereg działań, badań prowadzonych w powiatowych 
jednostkach oświatowych. Kolejny z wymienionych programów to program prozdrowotny 
skierowany do pracowników starostwa, w którym pracownicy mają przeprowadzone badania 
diagnostycznych oraz różnego rodzaju konsultacje lekarskie. Koszt badań ok 1 tys. 500 zł. na 
osobę. 

Radny Józef Szczepańczyk poprosił o informacje na temat przeznaczania dotacji celowych na 
kwoty ponad 21 min zł. oraz 17 min zł. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśnił, że załącznik nr 5a i 5b projektu budżetu określa 
wymienione wszystkie zadania realizowane ze wskazaniem ich źródeł. Są to środki zewnętrzne, 
unijne. 

Radny Józef Szczepańczyk zapytał czym spowodowany wzrost wydatków na utrzymanie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach o kwotę ponad 100 tys. zł. 
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Skarbnik Powiatu Anna Moskwa odpowiedział, że wymieniona kwota przeznaczona jest na 
wzrost wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Z kolei Wicestarosta Tomasz Pleban dodał, że w poprzednich latach na utrzymanie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przeznaczono znacznie wyższe kwoty, bo na poziomie 
500 tys. zł. Wspominał o zmniejszeniu zatrudnionych z roku 2018 z poziomu 208 osób do 173 
osób obecnie. Podkreślił, że utrzymanie początkowego stanu zatrudnienia spowodowałoby 
zdecydowanie wyższą kwotę. 

Radny Józef Szczepańczyk poprosił o informacje ile środków przewidziano na podwyżki dla 
pracowników starostwa w budżecie na 2022 r. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że założono podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników w budżecie na 2022 r. do poziomu udzielonych z listopada br. na poziomie lmln 
200 tys. zł. Będzie to możliwe do określenia po I półroczu 2022r., wówczas będzie widać jak 
jest zrealizowany budżet oraz czy stopień realizacji budżetu po stronie dochodowej dam 
możliwość zapewnienia tych podwyżek i w jakiej wysokości. 

Radny Józef Szczepańczyk zapytał ile stanowią subwencje, a ile dotacje w przedstawionym 
projekcie budżetu na 2022 r. 

Skarbnik Anna Moskwa odpowiedziała, że w celu dokładnego sprecyzowania odpowiedzi 
konieczne jest skorzystanie z systemu. Uzgodniono, że odpowiedzi udzieli w dniu jutrzejszym. 

Radny Zenon Janus zwrócił się o wyjaśnienie czy przewidziana dla Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podzmaczu w projekcie budżetu na 2022 r. kwota subwencji w wysokości 
3 min. 700 tys. zł., to sama subwencja czy przedstawiona kwota zawiera również środki 
powiatu. 

Wicestarosta Tomasz Pleban wyjaśnił, że kwota założona w projekcie budżetu na 2022 r. jest 
na skutek wniosku złożonego przez organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Podzamczu tj. Akademicką Fundację Staropolską w Kielcach. Dotacja jest wypłacana 
z subwencji na ilość wychowanków w danym miesiącu, a organ prowadzący wykazał zawyżoną 
liczbę wychowanków w ilości 60 miesięcznie. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka doprecyzowała, 
że w projekcie budżecie na 2022 r. założono kwotę o jaką zawnioskował organ prowadzący 
MOW w Podzamczu, chociaż wykonanie bieżącego roku wskazuje na trudności w zdobyciu 
podanej liczby wychowanków. 
Następnie podała dane statystyczne ilości wychowanków oraz przekazanych kwot dotacji. 
- wrzesień - 26 wychowanków i wypłacono kwotę 124 tys. 622 zł., 
- październik -21 wychowanków i wypłacono kwotę 127 tys. 790 zł., 
- listopad - 41 wychowanków przekazana kwota ponad 200 tys. zł., 
- grudzień - 34 wychowanków przekazano kwotę 198 tys. zł. 
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W posumowaniu daje łącznie kwotę 650 tys.993 zł. 

Radny Zenon Janus zapytał czy z tytułu likwidacji MOW-ów starostwo będzie osiągało 
oszczędności oraz co z budynkiem po zamkniętym MOW w Rembowie 

Wicestarosta Tomasz Pleban odpowiedział, iż w jego ocenie oszczędności Powiat będzie 
osiągał znaczne. Jeśli chodzi o Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie to 
dyrektorowi ciężko było pozyskać wychowanków w tym wieku prowadząc kształcenie 
podstawowe bez żadnych innych kierunków kształcenia. Z kolei koszty utrzymania jednostki 
bardzo by Powiat obciążyły. Dodał, że jeśli spełniliśmy warunek zawarty w umowie 
przekazania budynków pod MOW, to nadal Powiat mógłby tym budynkiem dysponować. 
Po wyjaśnieniu roszczeń Gminy Raków należy się zastanowić nad przeznaczeniem budynku. 

Z kolei radny Józef Szczepańczyk zapytał o dozór budynków po Powiatowym Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. 

Wicestarosta Tomasz Pleban odpowiedział, że jest prowadzony dozór fizyczny przez osoby 
wcześniej zatrudnione, już zaznajomione z rozkładem budynków i pomieszczeń. 
Wykorzystywany jest do dozoru istniejący monitoring budynków. 

W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak poddała pod 
głosowanie: 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

oraz 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 r 

Głosowanie : 
za- 2 
przeciw- 0 
wstrzymało się - 3 

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn, 
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części 

nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej 
w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach, 

7) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, 
8) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kieleckiego na lata 2021 -2024, 
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9) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Kieleckiego w 2022 r., 

10) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach 
na 2022 r. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 

Ad. 2 
Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak o godz. 15.50. zamknął 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 

Przewodniczący Komisji 

Łukasz Woźniak 
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