
Protokół nr 33 / 2022 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 

Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w godz. od 13.00-14.10, 

w sali konferencyjnej przy sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu, Andrzej Borowski. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Edukacji, Ku/twy, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Mariusz Ściana, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka, 
- Prezes ZOZNP oddział w Bodzentynie Jarosław Durlej, 
- Sekretarz ZOZNP Oddział w Bodzentynie Mariusz Lesisz. 

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). 

Prowadzący obrady Andrzej Borowski na postawie listy obecności stwierdził, że posiedzenie 
Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał. 

Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty: 
1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021. 
2. 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. 

3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za 2021 rok. 
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4. Informacja o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w 2021 roku na 
nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego. 

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) 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, 

Radny Józef Szczepańczyk poinformował o zgłoszeniu na najbliższej sesji poprawki do ww. 
projektu uchwały, by każdorazowo po dokonaniu zmian w uchwale budżetowej oraz 
wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu na każdym kolejnym posiedzeniu sesji 
informował o przeprowadzonych zmianach. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wyjaśniła, że to upoważnienie wiąże się ze środkami 
przyznanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego i wprowadzeniem ich do budżetu powiatu 
bez konieczności zwoływania posiedzenia sesji Rady Powiatu. To środki znaczone z funduszu 
pomocy, ponieważ nie są dotacja Zarząd nie może ich do budżetu wprowadzić. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
na lata 2022-2028, 

3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała o autopoprawce polegająca na zmianie 
i zabezpieczeniu środków na pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym. 

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, wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 
oraz likwidacja tej szkoły, 

8) 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 
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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, 

Prezes ZOZNP Oddział w Bodzentynie Jarosław Durlej zapoznał radnych z treścią opinii 
ZOZNP Oddział w Bodzentynie. Treść pisma w załączaniu do protokołu. 
Wspomniał także o zeszłorocznym uzgodnionym ze związkami zawodowymi regulaminie 
wynagradzania nauczycieli który do chwili obecnej nie został wprowadzony w życie. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 
Odpowiedziała, że intencją jest połącznie Technikum Nowej Słupi wraz z Zespołem Szkół 
w Bodzentynie. Przepisy wskazują na łączenie szkoły różnych typów czyli nie można było 
zostawić tych samych typów szkół. Wyjaśniła, że Technikum w Bodzentynie nie ma naboru od 
2011/2012 roku szkolnego, podobnie szkoła wNowej Słupi. Przypomniała, że Powiat zwrotnie 
przejął szkołę w Nowej Słupi we wrześniu ubiegłego roku w związku z wypowiedzeniem 
prowadzenia szkoły przez poprzedniego najemcę. Następnie przedstawiła koszty utrzymania 
szkoły w Nowej Słupi kształtujące się na ten rok w kwocie 1 min zł, oraz szkoły w Bodzentynie 
opiewające na kwotę ponad 2 min zł. Z porównania arkuszy organizacyjnych na bieżący rok 
szkolny z kolejnym rokiem wynika, że nie zmniejszy się liczba etatów nauczycieli, a 
pracodawcą będzie Zespół Szkół w Bodzentynie, zaś czynności z zakresu prawa pracy będzie 
wykonywać dyrektor zespołu. Z kolei opóźnienia w ogłoszeniu regulaminu wynagradzania 
nauczycieli wynikały z oczekiwania na zapowiadane zmiany w prawie oświatowym oraz w 
karcie nauczyciela, które już wiadomo że nie nastąpią, w związku z tym wydział będzie 
kontynuować prace by przedstawić projekt regulaminu Zarządowi Powiatu. 

Radny Zenon Janus podkreślił, że jest daleki od likwidacji szkół. Zaproponował rozważyć 
możliwość prowadzenia równoczesnego naboru do Technikum w Nowej Słupi oraz Technikum 
w Bodzentynie w wybranych konkretnych kierunkach. 

Radny Józef Szczepańczyk poparł pomysł przedmówcy. Poprosił o treści opinii pozostałych 
związków zawodowych. Zapytał także o arkusz organizacyjny nowej szkoły. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka poinformowała, 
że w chwili obecnej są dwa arkusze organizacyjne szkoły w Nowej Słupi i Bodzentynie. 
W momencie powołania Zespołu Szkół w Bodzentynie zostaną wniesione aneksy do 
istniejących arkuszy. Zapewniła o przekazaniu radnym pozostałych opinii związków 
zawodowych. 

W odpowiedzi na pytanie radnego Józefa Szczepańczyka o termin ogłoszenia konkursu na 
nowego dyrektora, Członek Zarządu Mariusz Ściana odpowiedział, że sprawy konkursu na 
dyrektora Zespołu Szkół w Bodzentynie Zarząd Powiatu podejmie w odpowiednim czasie. 

Na zakończenie dyskusji Prezes ZOZNP Oddział w Bodzentynie Jarosław Durlej podtrzymuje 
stanowisko ZOZNP podkreślając, że pewne ustępstwa będą brane pod uwagę w rozważeniu 
propozycji radnego Zenona Janusa. 

W toku dyskusji poproszono Zarząd by rozważył przedstawioną sugestię radnego Zenona 
Janusa. 
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9) 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, 

10) 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., 

11) rozpatrzenia skargi. 

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

Ad. 2 
Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania Prowadzący obrady Andrzej Borowski o godz. 15.20. zamknął 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
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