
Protokół nr 32 / 2022 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 28 marca 2022 r. w godz. od 15.00-15.55, 
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 protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Cezary Majcher, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka, 
- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk, 
- Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Sylwia Wojciechowska - Borek, 
- Dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Szymon Baumel. 

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 postawie listy obecności stwierdził, 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. 
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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. 
5. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku. 
6. Informacj a 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 Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zapoznała radnych 
z powyższymi projektami uchwał informując o autopoprawce, a mianowicie wprowadzania 
środków w kwocie 100 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na utrzymanie miejsc 
kwarantanny instytucjonalnej. 

Radny Zenon Janus poprosił o wyjaśnienie scedowania środków powiatu do 4 gmin na 
przebudowę przejść dla pieszych. Wyjaśnił, że wynika to dostarczonych z dokumentów 
finansowych. 

Członek Zarządu Cezary Majcher wyjaśnił, że realizowane są te przejścia, które po przetargu 
z niewielką tolerancją udało się rozstrzygnąć w kwotach zaplanowanych przez PZD. 
Przypomniał, że gminy z powiatem partycypują w kosztach inwestycji drogowych 50% na 
50%. Jeżeli samorząd gminny sam ogłasza przetarg, to na podstawie porozumienia między 
samorządami, środki z powiatu zostaną przekazane do gminy. Jednak szczegółowych 
wyjaśnień udzieli po zasięgnięciu informacji z dokumentów. 

Natomiast Skarbnik Powiatu Anna Moskwa dodała, że mogą to być uwolnione własne środki 
powiatu, bo gmina podjęła stosowną uchwałę o zabezpieczenie środków w swoim budżecie. 

Radny Andrzej Borowski zapytał o kwotę 350 tys. zł. na rozbudowę drogi powiatowej 
w msc. Brynica. 

Członek Zarządu Cezary Majcher odpowiedział, że po zapoznaniu się z dokumentami udzieli 
informacji po komisji. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 
5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 
6) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

2 



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 RadyPowiatu 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, 

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, 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka odniosła się do 
powyższego projektu uchwały przygotowanego na wniosek pana dyrektora Powiatowego 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uzasadniony wzrostem wszystkich kosztów utrzymania 
schroniska, zwłaszcza mediów czy częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. 
Poinformowała, że w chwili obecnej w PSSM przybywają uchodźcy z Ukrainy. Jest to obecnie 
306 osób włącznie z filiami. Następnie wymieniła obłożenie w filiach schronisk : 

• Chęciny-158, 
• Łagów- 27, 
• Mąchocice-43, 
• Nowa Słupia - 46 
• Bodzentyn - 32. 

Poinformowała o poczynionych staraniach w sprawie dotacji celowej od Wojewody 
Świętokrzyskiego na zadanie zlecone, póki co pobyt uchodźców finansowany jest ze środków 
bieżących schroniska. W związku z zaistniałą sytuacją wspomniała także o zwiększeniu etatów 
obecnej obsady kadrowej schronisk. Następnie przedstawiła sytuacje dzieci z Ukrainy 
mieszkających już w internatach i uczących się w powiatowych jednostkach w Chęcinach oraz 
Łopusznie, która nie uległa zmianie. Te dzieci nie płacą za wyżywienie i internat. 
W Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie obecnie znajdują się 4 osoby mające już status 
uchodźcy, a organ prowadzący wyraził zgodę na zwiększenie dodatkowych godzin j. polskiego. 
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Z kolei Dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Szymon 
Baumel uzupełnił, że najbardziej obciążające są koszty wyżywienia i nieprzystosowanie 
jednostek do wyżywienia takiej liczby ludzi (brak zaplecza kuchennego). Dlatego schronisko 
korzysta z podmiotów zewnętrznych. Z kolei dokonane przesunięcia w budżecie wystarczą do 
końca obecnego miesiąc, a trudno podjąć zobowiązanie nie mając zabezpieczenia finansowego. 
Dodał, że pierwsze osoby w schronisku z Ukrainy pojawiały się 6 marca br. W Chwili obecnej, 
w porozumieniu z ZUS-em i Urzędem Miasta w Chęcinach rozpoczęto proces nadawania 
świadczeń tym osobom. Trudno przewidzieć czy ci uchodźcy pozostaną na zagwarantowane 
przez Państwo polskie 18 m-cy. 

15) wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego, 
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 uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 

Ad. 2 
Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak przypomniał, 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. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk zgodnie 
z dyspozycją Zarządu Powiatu przekazał informacje dotyczącą działań podejmowanych celem 
zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rembowie. Po likwidacji 
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, działalność podjął podmiot 
niepubliczny w tym samym zakresie tj. Stowarzyszenie „Druga Szansa", które z powodu nie 
rentowności 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. W wyniku tego ogłoszenia wpłynęło trzy oferty, 
propozycje. Nie zamyka to jednak możliwości przyjmowania innych propozycji. Celem 
pozyskania informacji było to, żeby na podstawie tych ewentualnych propozycji wybrać 
właściwą drogę i podjąć odpowiednie działanie, które musi być celem publicznym. Na uwadze 
należy mieć to, że ta nieruchomość została darowana Powiatowi przez Gminę Raków na 
konkretny wskazany cel publicznym, w tym przypadku było to prowadzenie Młodzieżowego 
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Ośrodka Wychowawczego. Istnieje możliwość zmiany celu publicznego poprzez wystąpienie 
do Rady Gminy Raków o zmianę celu darowizny. Następnie omówił każdą z trzech ofert. 

Radny Zenon Janus zapytał stąd zapis, że Gmina Raków przekazała Powiatowi tą darowiznę 
na cel publicznym, jakim było prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł 
Kowalczyk wyjaśnił, że wydział bazuje na informacjach wynikających z aktu notarialnego 
darowizny. Z kolei na pytanie radnego Emil Machul co w przypadku gdy Rada Gminy Raków 
nie wyrazi zgody na zagospodarowanie budynku na inny cel publiczny niż obecnie zapisany 
dyrektor odpowiedział, że wówczas samorząd gminny musi rozwiązać umowę darowizny. 

Następnie Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak w imieniu radnej Ireny Gmyr zapoznał 
z jej wnioskiem z prośbą o rozpatrzenie możliwości przebudowy parkingu dla nauczycieli lub 
ewentualnych innych rozwiązań w celu zapewnienia swobody parkowania w obrębie 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Zważywszy na fakt że dochodzi coraz częściej do 
różnych incydentów, stłuczek, zarysować samochodów pracowników jak i samych uczniów. 
Ewentualnie prośba o założenie sprawnego monitoringu na parkingach szkoły co zwiększy 
bezpieczeństwo wszystkich. 

W toku dyskusji Komisja zdecydowała pozostawić wniosek radnej bez rozpatrzenia. 

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak o godz. 15.55. 
zamknął posiedzenie Komisji. 
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