Protokół nr 31 / 2022
z Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 marca 2022 r. w godz. od 14.00 - 15.40,
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. 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk,
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa,
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach - Anna Florczyk-Bielna
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek,
- Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sylwia Wojciechowska - Borek,
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. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Kieleckiego
w 2021 roku.
2. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie bezpieczeństwa
ochrony PPOZ za 2021 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2021
roku.
4. Informacja o stanie organizacyjnym PUP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2021 roku.
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5. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku.
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2021 rok.
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 2022-2028,
2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych z powyższymi projektami uchwał
informując o autopoprawce czyli wprowadzaniu środków w kwocie 100 tys. zł z Funduszu
Przeciwdziałania Covid - 19 na utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej.
Radny Michał Godowski poruszył temat braku zmian w budżecie dla powiatowych jednostek
służby zdrowia, w szczególności dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Ponieważ sytuacja
finansowa jednostki bez zmian zasugerował pomoc w dofinansowaniu zakupu laparoskopu
oraz tomografu komputerowego dla szpitala, co zdecydowanie podnieście jeszcze jakość
wykonywanych usług przez jednostkę.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że po sprawozdaniach finansowych jednostek
i wolnych środkach będzie można wprowadzać zadania inwestycyjne do budżetu ale na chwilę
obecną żaden wniosek w tej sprawie ze szpitala nie wpłynął.
Radna Małgorzata Popiel zapytała o wykorzystanie środków Covid -owych podczas pandemii.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała o zwiększeniu środków od wojewody na
kwotę 100 tys. zł. i że są to już ostatnie środki na ten cel. Powiat korzystał również z projektów
unijnych na zakup środków do dezynfekcji i w tej kwestii o szczegółowe dane odsyła do
wydziału merytorycznego. Na pytanie radnego Bogdana Gierady o źródło finansowania zakupu
szczepionek, skarbnik wyjaśniła, że to jednostki lecznicze bezpośrednio uzyskiwały należności
z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia na zakup szczepionek.
Z kolei członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk uzupełnił, że były dwa źródła finansowania
Covid - 19. To środki rządowe rozdysponowane przez Wojewodę i środki z Europejskiego
Funduszu

Rozwoju

Społecznego

rozdysponowane

przez

Marszałka

Województwa

Świętokrzyskiego, o które starano się w ramach różnych projektów.
Radny Robert Kaszuba zapytał czy przedsięwzięcie budowy kotłowni przy Zespole PałacowoParkowym w Łopusznie jest ujęte w WPF oraz czy rozważano dofinasowania inwestycji
ze środków unijnych. Poprosił także o informacje od kiedy wiadomo, że Świętokrzyski
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Wojewódzki Konserwator Zabytków wymaga ogrzewania budynku. Następnie przypomniał
0 opracowanej opinii z początku obecnej kadencji dot. możliwości finansowania i ponoszenia
nadkładów na terenie tego budynku, biorąc pod uwagę wyrok który zapadł odnośnie tej
nieruchomości. Zapytał czy w tej kwestii coś się zmieniło.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa odpowiedziała, że inwestycja wpisana jest w wykazie
przedsięwzięć WPF do 2024 r. wyjaśniając, że w tym roku przewidziane jest 60 tys. zł na
wykonanie audytu i projektu w tym zakresie, rok przyszły to wydatek 140 tys. zł i kolejne 200
tys. zł w roku 2024. Co do dofinasowania inwestycji ze środków unijnych wyjaśniała, że na
ten moment nie ma środków z których można by skorzystać na ten cel. Uzupełniła, że
z posiadanej wiedzy w obrocie prawnym Powiat jest właścicielem nieruchomości w Łopusznie
1 dlatego konserwator zabytków wymaga od powiatu zabezpieczenia budynku. Jednak
o szczegóły własności nieruchomości odsyła do wydziału merytorycznego.
Według radnego Roberta Kaszuby wywołanie tematu dotyczy przekazania środków na
nieruchomość, która zgodnie z zapadniętym prawomocnym wyrokiem nie jest własnością
Powiatu. Zapytał, czy od tego wyroku zmieniło się coś lub co przez ten okres czasu zrobiono
żeby zmieniała się sytuacja prawna tej nieruchomości. Przypomniał radnym o inwestycji
jakim była budowa siedziby Powiatowej Szkoły w Łopusznie z uwagi na przymus opuszczenia
zespół pałacowego ze względu na zapadnięty wówczas prawomocny wyrok. Okazuje się, że
powiat utrzymuje dwa budynki, co generuj kolejne wydatki. Zauważył, że w tych samych
zmianach w budżecie są zabezpieczone środki na rozwój bazy sportowej przy Powiatowej
Szkole w Łopusznie. Nie zgodził się, że samorządy nie wiedzą jakie środki i na jakie cele będą
dostępne w najbliższym czasie, bo program operacyjny województwa świętokrzyskiego jest
już uzgodniony. Radny chce wiedzieć podejmując decyzje, że budynek jest powiatu, czy
zrobiono analizę po wybudowaniu kotłowni oraz ile będzie kosztowało utrzymanie budynku.
Poprosił o wyjaśnienie tych zagadnień na najbliższym posiedzeniu sesji.
Radny Godowski Michał zapytał czy Zarząd Powiatu chce wykonać tą inwestycje ponieważ
uważa, że Powiat jest właścicielem nieruchomości, czy będzie to decyzja wykonana w myśl
ustawy o zabytkach i konserwator nałożył na przedstawiciela Skarbu Państwa czyli starostę
obowiązek zabezpieczenia budynku. Poprosił o informacje w oparciu o którą z tych procedur
powiat chce te pieniądze wydatkować.
Członek Zarządu Bąk Stefan wyjaśnił, że stan własności nieruchomości nie zmienił się od
poprzedniego działania Zarządu Powiatu i na chwilę obecną Powiat jest właścicielem
nieruchomości i jest odpowiedzialny za utrzymanie tego budynku. A spadkobiercy właścicieli
nie czynią żadnych starań w celu wykonania wyroku. Z kolei w odpowiedzi na pytanie
radnego Michała Godowskiego odnośnie zakupu dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku
laparoskopu i tomografu poinformował o rozstrzygniętym konkursie na Dyrektora Szpital
Powiatowego w Chmielniku, z którym dyskutowano o wspominanym przez radnego
Godowskiego doposażeniu jednostki. Zapewnił o dołożeniu wszelkich starań do dofinasowania
niezbędnego sprzętu medycznego.
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komputerowego w PCUM. Dopytywał o sytuację wolnych miejsc w schroniskach na terenie
Powiatu dla uchodźców z Ukrainy.
W odpowiedzi członek Zarządu Stefan Bąk, poinformował o ilości zajętych i wolnych miejsc
w tych obiektach. Poinformował także, że zgodnie z ogłoszonym przetargiem obecnie trwają
prace adaptacyjne związane z przygotowaniem pomieszczeń w zasilanie tego urządzenia
w energię elektryczną o określonej mocy. Przewidywany termin uruchomienia tomografu to
drugie półroczu tego roku.

3)
4)

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów,
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,

5)

udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy Zagnańsk,

6)

udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy Zagnańsk,

7)

udzielenia pomocy finansowej

dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik,

Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa
Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na zakup drzew
i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego,
8) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy
ul. Jagiellońskiej Nr 74 , oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751 ha,
9) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXXII/78/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Łagów
na rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0001
Łagów gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze gruntów numerem działki 23 0 pow. 1,0816 ha,
stanowiącej własność Gminy Łagów,
10) przyjęcia "Sprawozdania z realizacji zadań w 202lr. przez Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych",
11) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja tej
szkoły,
12) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia
w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi
i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie,
13) określenia zadań, na które przeznacza się 2022 roku środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Florczyk-Bielna poinformowała
obecnych radnych o przyznanych środkach w wysokości ponad 7 617 346 zł z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową
i społeczną.
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14) w sprawie zmiany uchwały nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca
2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach,
15) wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego,
Radny Robert Kaszuba zapytał kto jest pomysłodawcą powyższego projektu uchwały
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego. Podkreślił, że powołano do m.in. tego typu
czynności funkcjonującą w obecnej kadencji Komisję Statutową. Przypomniał jednocześnie, że
Komisja jest w trackie prac nad projektem statutu zaproponowanego przez Zarząd Powiatu.
16) zmiany Uchwały Nr 11/13/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach oraz
wyboru jej przewodniczącego,
17) uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Kielcach na 2022rok,
18) rozpatrzenia skargi na działania

Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego

w Kielcach.

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

Ad. 2
Sprawy różne.
Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sylwia
Wojciechowska - Borek poinformowała, że radni otrzymali do zapoznania się wniosek
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie możliwości zagospodarowania
nieruchomości gruntowej zabudowanej po zlikwidowanym Powiatowym Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Treść wniosku w załączeniu do protokołu. Zgodnie
z dyspozycją Zarządu Powiatu przekazała informacje dotyczącą działań podejmowanych celem
zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rembowie. Przypomniała, że
nieruchomość to została darowana Powiatowi przez Gminę Raków na konkretny wskazany cel
publicznym, w tym przypadku było to prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego. Po likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
działalność podjął podmiot niepubliczny w tym samym zakresie tj. Stowarzyszenie ,J)ruga
Szansa", które z powodu nierentowności tej działalności wypowiedziało umowę użyczenia. Od
tego momentu obiekt pozostaje w bezpośrednim Zarządzie Powiatu. Jedną z prób
zagospodarowania nieruchomości to opublikowanie ogłoszenia z prośbą o składanie
propozycji, ofert na zagospodarowanie tej nieruchomości. Celem ogłoszenia było
zweryfikowanie, zbadanie rynku o kierunkach możliwości zagospodarowania nieruchomości.
Następnie omówiła każdą z trzech złożonych ofert.
Radny Robert Kaszuba zaapelował o wcześniejsze wystąpienie do gminy Raków o choćby
intencyjne wyrażenie zgody na zmianę uwarunkowania celu publicznego. W momencie wyboru
podmiotu nie będzie on już uzależniony od żadnego warunku.
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Wojciechowska - Borek wyjaśniła, że w takim kierunku jest już prowadzona korespondencja
z samorządem gminy Raków.
Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 15.40. zamknęła
posiedzenie Komisji.
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