Protokół nr 29 / 2021
z Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2021 r. w godz. od 12.00 - 12.55,
w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw
Społecznych Rady Powiatu w Kielcach, Irena Gmyr.
Po stwierdzeniu kworum o godz. 12.00 otworzyła posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk,
- 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).
Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr na podstawie listy obecności 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.
Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów i zaopiniowali je pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr poprosiła o przedstawienie bieżącej informacji
o funkcjonowaniu powiatowych jednostek służby zdrowia.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk poinformował, że Szpital Powiatowy w Chmielniku
otrzymał nową karetkę, która do lecznicy trafiła dzień przed Wigilią, a 28 grudnia oficjalnie
oddano do użytku auto. Auto wraz z wyposażeniem kosztowało 260 tysięcy złotych z czego
Powiat przekazał na ten cel 250 tysięcy złotych. Ponadto przekazał, że po ogłoszeniu przetargu
na zakup tomografu komputerowego dla PCUM Kielce wpłynęła jedna oferta, a dodatkowe 300
tys. zł. uruchomione zostanie do tego zadania na zaadoptowanie pomieszczenia po byłej aptece
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pod pracownię tomografu komputerowego. Starostwo oczekuje na decyzje Wojewody
Świętokrzyskiego po złożeniu zapotrzebowania na tomograf w Szpitalu w Chmielniku. Trwają
prace nad uruchomieniem rezonansu magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki
i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach. W oczekiwaniu na dostępne z ramach
programu środki jest też koncepcja rozbudowy jednostki o laboratorium jak i aptekę.
Radny Robert Kaszuba poprosił o wizję realizacji parking przy Świętokrzyskim Centrum Matki
i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk stwierdził, że bez wynajmowania dotychczas parkingu
od Polikliniki MSWiA w Kielcach było trudno o miejsca parkingowe. Zatrzymano się na etapie
przygotowania gruntu do wspólnego działania, koncepcji współfinansowania jednego
wielopoziomowego parkingu dla tych dwóch jednostek. Wspomniał, że podobnym problem
wkrótce będzie się borykał Szpital Powiatowy w Chmielniku.
Radny Michał Godowski zapytał o sytuację dyrektora Szpitala Powiatowy w Chmielniku.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk wyjaśnił, że dyrektor jednostki złożyła rezygnację
z pełnienia funkcji z dniem 31 grudnia br. Jednak w związku z przesuniętym terminem
powołania komisji konkursowej, poproszono panią dyrektor o zgodę na przedłużenie pełnienia
funkcji dyrektora do czasu wyłonienia nowego dyrektora przez Komisję Konkursową.

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) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028
(wraz z autopoprawką),
4) uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok (wraz z autopoprawką),
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych z powyżej wymienionymi projektami
uchwał infonnując o autopoprawce do projektu budżetu na 2022 r.
Zgodnie z projektem uchwały budżetowej dochody powiatu zamkną się w kwocie 198 min 580
tys. zł, natomiast wydatki 211 min 233 tys. zł. Ponad 37 min 46 tys. zł (17,54 procent wydatków
ogółem), przeznaczona będzie na to kwota na utrzymanie szkół powiatowych, poradni
psychologiczno - pedagogicznych oraz powiatowego schroniska młodzieżowego. Na opiekę
społeczną samorząd planuje wydać 44 min 650 tys. zł - to stanowi 21,14 procent wydatków
ogółem. Z tej kwoty zaplanowano inwestycje, opłacenie działalności domów opieki społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo - wychowawczych, pieczy
zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków
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interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, orzekania o
niepełnosprawności, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Bardzo
ważnym wydatkiem z budżetu powiatu jest kwota 64 min 91 tys. zł, z czego 57 min 433 tys. zł
na inwestycje drogowe. Na kolejnej pozycji są znajdują się wydatki związanie z
funkcjonowaniem i utrzymaniem administracji samorządowej, to jest kwota ponad 40 min zł.
Na ochronę zdrowia powiat przeznaczy kwotę 7 min 366 tys. zł - są to środki na składki
zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Na kolejnych pozycjach jest gospodarka
leśna, ochrona środowiska, geodezja i gospodarka nieruchomościami, nadzór budowlany,
nieodpłatna pomoc prawna, (15 min 293 tys. zł). Ustalony został deficyt w wysokości 12 min
652 tys. będzie on pokryty wolnymi środkami w kwocie 11 min 922 tys. i nie wykorzystanymi
środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 730 tys. zł. Budżet w takim
kształcie wcześniej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Skład
orzekający RIO nie wniósł żadnych uwag do przedłożonego projektu budżetu, podobnie ocenił
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028. Poinformowała
0 § 11 autopoprawki określającej wysokość udzielonej pożyczki dla Świętokrzyskiego
Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach na etap końcowy realizacji
projektu unijnego. Wyjaśniła, że zabezpieczono takie środki żeby nie zaburzać płynności
finansowej jednostce. Z kolei w umowie pożyczki jest zapisany zwrot tych środków po
refundacji i rozliczeniu całej wartości zadania przez jednostkę.
Radny Michał Godowski odniósł się do niewykorzystanych 3 min zł. na inwestycje drogowe
w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg". Zapytał jakie kwestie zaważyły na tym, że
w ogłoszonych przetargach na inwestycje drogowe z 40 zadań, 21 zostało zakwalifikowane.
Zasugerował skuteczniejszą formę pod promowania ogłoszonych tych przetargów.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że wszystkie wnioski jakie wpłynęły o realizacje
zadań zostały złożone, a chcąc je realizować finansowo Powiat nie dałaby rady udźwignąć
wszystkich zadań i zadłużać się, by móc je zrealizować. Istniało niebezpieczeństwo zaburzenia
płynności finansowej. Rozumie wniosek radnego S. Kasprzyka odnośnie informowania
potencjalnych kontrahentów o realizacji inwestycji, ale przetargi są ogłaszane ogólnokrajowo
w odpowiednim systemie. Ponadto nie jest możliwym by wszystkich potencjalnych
kontrahentów poinformować o realizacji zadań. Podkreśliła, że wszystkie jednostki samorządu
borykają się z tym samym problemem. Termin składania wniosków był jeden, określony,
a kwestia rozstrzygnięć przetargowych to były dni.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk uzupełnił, że to wynik niedoszacowane wartości
inwestycji drogowych. Niektóre zadania gdzie dofinansowanie były na poziomie 80 %, jeżeli
by je uwzględniono byłyby na poziomie tylko 30 -40 %, resztę musiałby dołożyć Powiat. Więc
takie zadania odrzucano.
Radny Robert Kaszuba zapytał od kiedy wiedziano, że można realizować te zadania drogowe
1 kiedy ogłoszono postępowania przetargowe oraz czy był czas żeby unieważnić to
postępowanie i ogłosić jeszcze raz nowe. Czy był sens składać wnioski na te inwestycje
wiedząc, że jest tylko 2, 3 miesiące na ogłoszenie przetargów oraz mając określone środki.
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Jednocześnie przypomniał swoją prośbę z poprzednich posiedzeń komisji, by przed składaniem
jakiekolwiek wniosków, propozycje pomysłów, rozwiązań proponowanych przez Zarząd
porozmawiać o nich na komisjach merytorycznych.
Radnego Michała Godowskiego nie dziwi rezygnacja z podpisania umów na zadania z takim
dużym nadkładem finansowym.
Chciałby wiedzieć, czy od razu jak powzięto wiedzę
0 dostępnych środkach, czy zrobiono na czas wszystko i starannie, by te przetargi jak
najszybciej ogłosić i zainteresować nimi jak największą grupę przedsiębiorców. Następnie
poinformował o złożonej interpelacji radnego Szczepańczyk odnośnie funkcjonowania
wydziału budownictwa.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa odpowiedziała, że o realizacji konkretnych zadań wiedziano
w m-cu grudniu br. Do 15 grudnia br. trzeba było podpisać umowy więc nie było możliwości
powtórzenia postępowania, zbyt krótki czas naboru. W kosztach realizacji tych inwestycji
partycypują też gminy i to one najlepiej wiedzą gdzie są te newralgiczne punkty na ich terenie
1 to bezpieczeństwo drogowe jest zagrożone. W wyborze wniosków w dużym stopniu to było
brane pod uwagę.
Wiceprzewodniczący Robert Kaszuba stwierdził, że w przypadku składania takiego wniosku
przez gminę, radny gminny wie jaki wniosek jest składany w swojej gminie. Zapytał czy tak
trudno by radni powiatowi którzy głosują za środkami na realizacje inwestycji drogowych
zostali poinformowani o wnioskach. Następnie skierował pytanie do obecnych na posiedzeniu
członków Komisji Dróg .... o przekazanej na ich posiedzeniach wiedzy o składaniu takich
wniosków.
Radny Bogdan Gierada, jako członek Komisji Dróg ... odpowiedział, że na posiedzeniach nikt
nie informował o składaniu takich wniosków.
Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk poinformował, że informacja o składaniu propozycji
poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych poszła na piśmie do włodarzy wszystkich
samorządów powiatu. Samorządy gminne mogły wskazać zadanie i partycypować w kosztach
wykonania przejść dla pieszych. Za przykład podał swoją gminę z której nie wpłynęła żadna
propozycja, w związku z tym jako radny powiatu złożył wniosek z propozycją tam gdzie
uważał potrzebę poprawy bezpieczeństwa.
Radna Małgorzata Popiel poprosiła o uzupełnienie platformy zakupowej o ilość ofert i w jakiej
kwocie wpłynęły. Poparła wniosek radnego S. Kasprzyka, że można było zrobić więcej w
ramach szerszego promowanie ogłoszonych przetargów.
Wiceprzewodniczący Robert Kaszuba poinformował o ogłoszeniu naboru od dnia dzisiejszego
do 15 lutego 2022 r. wniosków dotyczący dofinansowania inwestycji. Możliwe trzy projekty
do złożenia. Zapytał czy Zarząd Powiatu ma jakieś propozycje projektów.
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Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Zarząd nie ma
propozycji projektów. Po nowym roku Zarząd będzie dyskutował nad wypracowaniem
propozycji.
W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr 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- 4
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,
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 uchwal i zaopiniowali je pozytywnie.
Ad. 2
Sprawy różne.
Wobec wyczerpania Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 12.55. zamknęła
posiedzenie Komisji.

Przewodniczącą Komisji
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