Protokół nr 30/2021
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom
z dnia 27 grudnia r. w godz. od 15.00-15.30,
w sali 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach
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 posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Starosta Kielecki Mirosław Gębski,
- 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 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.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpiono do omawiania projektów uchwał
w sprawie:

1

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.

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

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 informując o autopoprawce do projektu budżetu na 2022 r. Zmiana polega

na

zwiększaniu dochodów o łączną kwotę 875 tys. zł. Zwiększone są środki gmin na realizowane
zadania inwestycyjne o kwotę 495 tys. zł. na 2022 r. i kwotę 174 tys. zł. na rok 2023. Z części
zadań inwestycyjnych musiano zrezygnować ze względu na niedoszacowane finansowo
rozstrzygnięcia przetargowe.

Radny Zbigniew Zagdański zapytał czy w przyszłorocznym budżecie powiatu przewidziano
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Przedstawienie radnym średniej wynagrodzeń
szeregowych pracowników starostwa (bez dyrektorów wydziałów i kierowników referatów),
dałoby pogląd

na temat poziomu wynagrodzeń. Zasugerował, że jako były wójt,

zrezygnowałby z pewnych inwestycji na rzecz zabezpieczenia na odpowiednim poziomie
wynagrodzeń pracowników. Nie wyobraża sobie, by kawałek inwestycji majątkowej był
ważniejszy od problemu pracowników, zwłaszcza przy dzisiejszej inflacji. Sam fakt,
że w rankingach od wielu lat powiat kielecki klasuje się w czołówce w kraju więc to jest wynik
m.in. pracy pracowników administracji powiatowej.

Starosta Kielecki Mirosław Gębski uzupełnił, że jak co roku podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników są przewidziane i środki w budżecie na 2022 r. na ten cel zabezpieczono. Jeśli
chodzi o kwotę, to będzie zależało od zdolności finansowej

budżetu. Natomiast tegoroczne

podwyżki mogłoby być większe, gdyby nie obciążenie budżetu kwotą 8 min zł na usunięcie
składowiska odpadów niebezpiecznych w Nowinach.
2

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

Ad. 2
Sprawy różne.
Wobec wyczerpania prowadząca obrady Danuta Żebrowska o godz. 15.30. zamknęła
posiedzenie Komisji.
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