
Protokół nr 33 / 2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 

Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom 
z dnia 29 marca 2022 r. w godz. od 15.00-15.55 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 
Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom, 
Andrzej Michalski. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Starosta Mirosław Gębski, 
- Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Janicki. 

Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła 
obrady wg poniższego harmonogramu. 

1. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie 
bezpieczeństwa ochrony PPOZ za 2021 rok. 

2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2021 
roku. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji), w tym 
- opracowanie projektu planu pracy Komisji Rady Powiatu w Kielcach na 2022 r. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1 
Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie bezpieczeństwa 
ochrony PPOZ za 2021 rok. 

Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podsumował Sławomir Karwat, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach stwierdzając, że to będzie 
rekordowy rok pod względem pożarów. Już w tym roku strażacy wyjeżdżali do pożaru traw na 
teren powiat 1256 razy, a w 2021 roku 2349 razy. Poinformował o nowo nałożonych zadaniach 
w ostatnim czasie na strażaków, a chodzi o koordynowanie działań w związku z pojawieniem 
się uchodźców w Polsce. Około 310 obywateli Ukrainy przebywa w schroniskach należących 
do powiatu kieleckiego, a straż odpowiada za transport osób z Ukrainy do miejsc wskazanych 
przez wojewodę, w tym niepełnosprawnych. W powiecie kieleckim jest 16 placówek, 
które mogą przyjąć osoby z niepełnosprawnością i 63 prywatne placówki. 

1 



Ad. 2 
Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2021 roku. 

Zastępca Komendanta Policji w Kielcach, nadkom. Dariusz Kuros zapoznał radnych 
z powyższą informacją. Policja wylicza, że zmiana przepisów spowodowała zmniejszenie 
liczby przypadków łamania przepisów na terenie gmin powiatu kieleckiego. Surowe kary 
spowodowały, że kierowcy jeżdżą dużo ostrożniej. Ogółem, w ubiegłym roku wystawiono 
mandaty na kwotę 800 tys. zł, a w tym roku jest już ich na kwotę 1 min 800 tys. zł., chociaż 
wystawiono o 400 mniej mandatów. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, w 2019 roku było ich 
257, w 2020 - 171, a w ubiegłym roku 169. Policjanci odnotowują dziennie około 20 zdarzeń 
drogowych. Ostanie dwa lata w pracy policji zdominowały wyjazdy do osób przebywających 
na kwarantannie. Covid - 19 wyznaczył nowe kierunki w działaniach, dziennie policjanci 
wyjeżdżali do ok. 700 osób przebywających na kwarantannie. 

Ad. 3 
Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 
{zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski 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 o stanie organizacyjnym PUP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
3. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku. 
4. 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, 
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, 
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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, 

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski poinformował o możliwości składania przez 
samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na wsparcie uchodźcom 
z Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce po 24 lutego br. Na ten cel przeznaczono 130 min 
zł. PFRON uruchomił program, który pozwoli finansować pobyt dla osób niepełnosprawnych 
wraz z opiekunami. To jest kwota od 150 za dzień i 50 zł za osobę towarzyszącą. 

14) 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, 
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 uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 
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Ad. 2 
Sprawy różne. 

Radna Irena Gmyr przekazała prośbę radnych z poprzedniego posiedzenia komisji 
o wyjaśnienie statutu prawnego Zespołu Pałacowo - Parkowego w Łopusznie. Przedstawienie 
sytuacji powiatowych schronisk odnośnie przyjmowania uchodźców z Ukrainy oraz kto był 
pomysłodawcą projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu 
Kieleckiego i dlaczego tego Komisja Statutowa nie opiniowała. Ponadto zgłosiła prośbę 
zapewnienie bezpieczeństwa na parkingu przy Zespole Szkół w Chmielniku poprzez 
zainstalowanie monitoring ze względu na liczne stłuczki i zarysowania karoserii aut. 

Starosta Mirosław Gębski poinformował, że wszelkie wątpliwości będą wyjaśnione na 
najbliższym posiedzeniu sesji. Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa w placówce oświatowej to 
zadanie dyrektora szkoły. 

Wobec wyczerpania przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 15.55. zamknął 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
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