Protokół Nr 32/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach
w dniu 26 kwietnia 2022roku
godzina 11.30

Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.30 i trwały do godziny 12.30

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Emil Machul.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Finansów. (lista obecności
w załączeniu).
Ponadto na obrady przybyli również :
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa
- Członek Zarządu Mariusz Ściana
- Członek Zarządu Cezary Majcher

Przewodniczący Komisji przywitał zebranych i przystąpił do obrad według poniższego
porządku:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą
sesję Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji).
2. Sprawy różne

Ad.l
Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję
Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji):

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII uroczystej sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca
2022r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022 r.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

6. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021.
8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kielcach z

działalności Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy sytuacji
społecznej i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego.
9. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki
zdrowotnej za 2021 rok.
10. Informacja

o

inwestycjach

i

remontach

przeprowadzonych

w

2021

roku

na

nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale
budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego
państwa,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła , że są to środki które nie przychodzą w formie
dotacji, tylko jako środki znaczone na obywateli Ukrainy, dlatego takie upoważnienie jest
niezbędne dla Zarządu, żeby nie zwoływać sesji.
Radny Michał Godowski zaznaczył, że Zarząd ma takie upoważnienia do działań w ramach
budżetu, że chyba w żadnym powiecie tak nie ma. Upoważnienie, które dawaliśmy na początku
kadencji jest bardzo szerokie ( między rozdziałami).
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że wszystkie zarządzenia są publikowane
w BIP-ie. Nie możemy blokować działań Zarządu. Takie upoważnienia dla Zarządu są to
działania standardowe.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego na lata 2022-2028,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała radnych, że do tych materiałów jest
autopoprawka. Autopoprawką wprowadzamy środki dla Miasta i Gminy Daleszyce na pomoc
dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym. Prawdopodobnie zwiększymy do kwoty 5 000 zł.
Plan dochodów budżetowych w 2022r. ogółem zwiększa się o kwotę 8.546.166,85 zł,
Plan wydatków budżetowych w 2022r. ogółem zwiększa się o kwotę 10.917.762,85 zł
Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 2.371.596,00 zł

3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa
W wyniku powyższych zmian:
-plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę
8.449.273,85 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.209.485,85 zł, plan
dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.239.788,00 zł),
-plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę
10.820.869,85 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.209.485,85 zł,
plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.611.384,00 zł),
-plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 2.371.596,00
zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

Radny Michał Godowski zapytał w jakiej wysokości mamy deficyt oraz poprosił o informację
w sprawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa - obecnie deficyt wynosi: 78 121 274,73 zł i jest w całości
pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia środków z lat ubiegłych i wolnych środków.
Członek Zarządu Mariusz Ściana powiedział, że kilka podmiotów się zainteresowało
MOW-em , m.in. PCPR w Kielcach. Planujemy do 31 sierpnia br. zagospodarować ten
budynek. Podmioty, które się do nas zgłaszają mają duże doświadczenie. Zapis w uchwale jest
jednoznaczny. Zainwestowaliśmy duże środki w ten ośrodek, dlatego gmina Raków na pewno
zgodzi się na zmianę użytkowania budynku.
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,
6) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,
7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w
Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły,
Radny Michał Godowski poinformował radnych, że nie jest zwolennikiem odrzucenia tego
stanowiska, jednak rozumie iż pewne działania trzeba podejmować wcześniej.
8) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja
tej szkoły,
9) 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,
10) przekazania Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk
prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego
utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
11) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
12) rozpatrzenia skargi.

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały
i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu.

Ad 2
Sprawy różne.
W związku ze zmianami w składzie Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji
Emil Machul zgłosił kandydata na zastępcę przewodniczącego komisji - radnego Pawła Gratkę.
Głosowanie :
za- 6
przeciw- 0
wstrzymało się - 0
W wyniku głosowania Zastępcą Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybrany
został radny Paweł Gratka.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała :
K. Toporska

Przewodniczący
Emil Machu

