
Protokół nr 33 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 26 maja 2022 r. w godz. od 14.00-16.25, 
w sali 335 w Starostwie Powiatowym w Kiełcach 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw 
Społecznych - Irena Gmyr. 

Po stwierdzeniu kworum o godz. 14.00 przewodnicząca otworzyła posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach - lek. med. Grażyna Majewska 

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

1. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 
na terenie Powiatu Kieleckiego w 202 lr. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porzqdkiem obrad sesji). 

3. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji rozpoczęła obrady prosząc panią Grażynę Majewską Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o omówienie działań podejmowanych przez Powiatową Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach podczas pandemii COVID- 19. 

Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach udzieliła informacji, iż 
kontrole podczas pandemii były bardziej natężone oraz część pracowników z innych stanowisk 
pracy po przeszkoleniu była oddelegowana do przeprowadzenia kontroli pod względem 
przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Radny Robert Kaszuba zapytał czy istnieją na terenie powiatu szkoły, przedszkola, w których 
są nie spełnione procedury sanitarne i jaka jest skala tego zjawiska. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Poinformowała, iż żywienie nie stanowi problemu, w obiektach jest odpowiednie zaopatrzenie 
w mydło i środki czystości. W pierwszej kolejności wydawane jest postanowienie 
przymuszające do wykonania obowiązku, a nie nakładanie kar finansowych. Większość decyzji 
jest wykonane. 
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Radny Robert Kaszuba zapytał o kąpieliska oraz o wodociągi, w których gminach powiatu 
zanieczyszczenia pojawiają się najczęściej. 

Pani Inspektor udzieliła informacji, iż nie ma takiej prawidłowości czy powtarzalności 
w konkretnych gminach. Stacja Epidemiologiczno-sanitarna wymagana dowodów 
na chlorowanie wody, które powinno trwać kilka dni. 

Radny Michał Godowski podziękował pani Inspektor za działania Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologiczną w Kielcach w okresie pandemii Covid-19. 

Pani Inspektor zaznaczyła ważną rolę jaką odegrały Wojska Obrony Terytorialnej wspierając 
i pomagając w pracy Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach. 

Członek Zarządu Stefan Bąk podziękował pani Grażynie Majewskiej Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu jak i pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach 
za sprawne działanie w okresie pandemii Covid-19. 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w 
Kielcach przeszła do omawiania kolejnych dokumentów zgodnie z porządkiem obrad 
zbliżającej się sesji. 

Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między sesjami. 

Radni nie mieli pytań ani uwag do Sprawozdania Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu 

Powiatu za okres między sesjami. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o omówienie projektów uchwał. 

Skarbnik Powiatu omówiła następujące projekty uchwał: 

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 poinformowała o zmianach jakie nastąpiły w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz w budżecie Powiatu Kieleckiego na 
2022 rok. Dodane zostało nowe przedsięwzięcie - budowa chodnika w Zagnańsku zadanie 
realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Środki wprowadzone przez Powiat to 150 OOOzł, 
środki wprowadzone przez Gminę są w takiej samej wysokości. 
Omówione zostały autopoprawki do budżetu. 
Została wprowadzona autopoprawka: zadanie remont drogi powiatowej 1372 T 
w miejscowości Lasocin (gm. Łopuszno) środki 155 768 zł, środki z Gminy Łopuszno 155 767 
zł. 
Zostały zabezpieczone środki na wydatki statutowe zapłaty kar za nieterminowe wydanie 
decyzji w Wydziale Budownictwa kwota 268 500 zł. 
Dochody zostały zwiększone o 620 250 zł. 
Wydatki zwiększono o 1 238 750 zł 
Co spowodowało zwiększenie deficytu o 618 500 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 
w tej samej wysokości. 
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Istotna zmiana zwiększony został limit udzielonych pożyczek w 2022 roku z 1 miliona do 1 min 
500tys. 

Radna Małgorzata Popiel zadała pytanie odnośnie pożyczek. 

Skarbnik Powiatu 

Wyjaśniła, iż zwiększenie limitu wynika ze złożenia przez dyrektora Szpitala Powiatowego 
w Chmielniku wniosku o pożyczkę na bieżące finansowanie. 

Radni podjęli dyskusję na temat kar nałożonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego 
za nieterminowe wydawanie decyzji przez Wydział Budownictwa. 

Radny Bogdan Gierada zwrócił się z zapytaniem do Członka Zarządu Stefana Bąka o wysokość 
nałożonych kar. 

Członek Zarządu poinformował, iż odpowiedzi udzieli Członek Zarządu Mariusz Ściana 
odpowiedzialny merytorycznie za Wydział Budownictwa. 

Radny Kaszuba zwrócił się z zapytaniem do pani Skarbnik czy do tej pory były zapłacone 
środki na poczet kar nałożonych i w jakiej wysokości? 

Skarbnik Powiatu udzieliła odpowiedzi, iż do tej pory zostały zapłacone kary w wysokości 159 000 zł 
z wolnych środków. 

Radny Michał Godowski przekazał informację, iż jest 800 decyzji wydanych po terminie. 

Członek Zarządu Stefan Bąk przekazał informacje odnośnie sytuacji kadrowej w Wydziale 
budownictwa w roku 2021 w imieniu Członka Zarządu Mariusza Ściany: 

- czas do przepracowania — 30,5 etatu 

- faktycznie przepracowany — 21,5 etatu 

- czas nieobecności — 9 etatów (w tym urlop wypoczynkowy 2,5 etatu) 

- praca w nadgodzinach — 0,35 etatu (698 godzin) 

- zlecono pracę do pracowników ościennych starostw - 13 (dodatkowe 2,6 

etatu) 

Podjęte działania naprawcze: 

- praca w soboty i w nadgodzinach w tygodniu, 

- zatrudniony został emeryt (były pracownik wydziału), 

- przesunięto jedną osobę z odpowiednimi kwalifikacjami z innej komórki 

organizacyjnej starostwa, 

- poszukiwane są osoby doświadczone chętne do pracy w wydziale budownictwa, 

- prowadzone były permanentne nabory nowych pracowników, 

- dostosowujemy strukturę organizacyjną do potrzeb rynku. 
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- zlecano pracę do pracowników ościennych starostw - 13 osób zadeklarowało pracę 
po 8 godzin tygodniowo (listopad 2021 do marzec 2022 — dodatkowe 2,6 etatu) 

Została Zmieniona struktura organizacyjna: 

Struktura organizacyjna - Wydział Budownictwa: 33+1 
Obsługa administracyjna 6 
Referat budownictwa kubaturowego - BI A 6+1 
Referat budownictwa kubaturowego - BI B 6+1 
Referat budownictwa kubaturowego - BI C 6+1 
Referat infrastruktury technicznej - Bil 5+1 

W dyskusji nad sytuacją w Wydziale Budownictwa udział wzięli radni: Robert Kaszuba, Micha 
Godowski oraz Irena Gmyr. 
Radny Robert Kaszuba odnosząc się do sytuacji w Wydziale Budownictwa zapytał czy 
kierownicy, dyrektor, Członek Zarządu zgłaszali problemy kadrowe oraz informacje odnośnie 
problemów w wyżej wspomnianym wydziale. 
Radny Michał Godowski 
Odniósł się do informacji, które przedstawił Członek Zarządu zaznaczając, iż w innych 
powiatach nie było takiej sytuacji. 
Radna Irena Gmyr zaznaczyła, iż na zaistniałą sytuację miała wpływ pandemia Covid 19. 

Radna Małgorzata Popiel zapytała co mieści się w kwocie 27 min zł i na ile jest realna 
konieczność zapłaty tej kwoty? Czy możliwe jest aby ta kwota wzrosła? 

Członek Zarządu Stefan Bąk udzielił informacji, iż do tej pory wydanych jest 14 postanowień 
Wojewody o naliczeniu kar za przekroczenie terminu rozpatrywania spraw w tym : 
- 1 postanowienie zostało umorzone przez GUNB 
- 7 wniosków zostało złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
- 6 zażaleń w GINB 
- 2 sprawy w zażaleniu u Ministra Rozwoju i Technologii. 

W toku dyskusji radna Małgorzata Popiel zgłosiła wniosek o przeprowadzenie kontroli 
w wydziale Budownictwa przez Komisję Rewizyjną i ustalenie przyczyn powstania zaległości 
w wydawaniu decyzji i braku podjęcia terminowych działań zaradczych. 
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w sprawie w/w wniosku. 
Radni przegłosowali zgłoszony wniosek 
Za: 4 
Przeciw:0 
Wstrzymuje się: 2 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Radny Michał Godwski zwrócił się z zapytaniem czy Starostwo Powiatowe posiada ważny 
certyfikat ISO oraz czy był przeprowadzony audyt. 
Członek Zarządu poinformował, iż certyfikat jest aktualny. 

4 



Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania kolejnych projektów uchwał zgodnie z 
porządkiem obrad. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik, 
Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 
Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

5) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 
2022, 

Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

6) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030*', 
Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

7) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia 
rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 

Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

8) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kielcach, 

Radni nie mieli pytań co do w/w projektu uchwały, 

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, 
ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, położonej w 
obrębie 0020 Rembów gmina Raków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr 
KII L/00018048/4, 

Radny Robert Kaszuba zapytał czy cel przeznaczenia nieruchomości pod dzierżawę jest 
akceptowany przez gminę oraz Wojewodę. 
Radny nawiązał do ofert, które wpłynęły zwracając uwagę, że nieruchomość ta jest dobrym 
miejscem na powstanie ZAZ-u. Radny zapytał czy przeprowadzona była analiza złożonych 
ofert oraz kto jest projektodawcą przedłożonego projektu uchwały. 

Członek Zarządu poinformował, iż wpłynęło kilka ofert m.in. dotyczyły one otwarcia domu 
dla bezdomnych, Domu Opieki Społecznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 
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Poinformował, iż po likwidacji MO W szukano możliwości zagospodarowania wyżej 
wymienionej nieruchomości z korzyścią dla mieszkańców powiatu kieleckiego. Zarząd 
poszukiwał możliwości zagospodarowania obiektu. Wpłynęło kilka propozycji m.in. jedna 
z nich chciała przywrócić MOW, po stronie Starostwa Powiatowego byłoby płacenie 
subwencji wyrównawczej, aby ośrodek mógł istnieć. Kolejną propozycją było utworzenie DPS-
u - po analizie kosztów istniało ryzyko niepowodzenia. W związku z niezadowalającymi 
ofertami, Zarząd Powiatu zlecił dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach (PCPR), aby opracowała analizę zapotrzebowania. Dyrektor PCPR po analizie 
stwierdziła, iż brakuje Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) oraz opieki wczesnej dla dzieci 
do 7 roku życia. Jednak jest to zadanie trudne do realizacji ze względu na problemy 
z dostępnością lekarzy oraz personelu medycznego w tym rejonie. Odnośnie ZAZ Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na otwarcie ZAZ w Chmielniku. Kolejną ofertą, która wpłynęła to oferta 
na Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów „ Senior +", którą zgłosiła Diecezja Sandomierska. 
Wpłynęła także oferta dotycząca leczenie chorób rzadkich u dzieci. 
Członek Zarządu zaznaczył, iż budynek przekazała gmina Raków i konieczna jest zgoda Wójta 
Gminy Raków na wydzierżawienie w/w nieruchomości pod określony cel. Wójt Gminy Raków 
nie wyraził zgody na otwarcie domu dla bezdomnych w przekazanym budynku. 
Członek Zarządu zwrócił uwagę na działania społeczne jakie podejmuje Caritas jako 
organizacja. 

Radny Robert Kaszuba wyraził swoją opinię, aby zrezygnować z podjęcia w/w uchwały 
uzasadniając to brakiem wiedzy na temat stosunku gminy Raków co do propozycji 
wydzierżawienia budynku na Dzienny Dom Pobytu dla Seniora. 

Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania kolejnych projektów uchwał. 

10. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, 
Radni nie mieli uwag co do w/w/ projektu uchwały. 

11. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 
Radni nie mieli uwag co do w/w/ projektu uchwały 

Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które 
otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Radny Robert Kaszuba wyraził zasadność wystosowanego apelu w sprawie dofinansowania 
jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały promesę na zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

Skarbnik Powiatu zwróciła się do radnych, aby określili zasady przyznawania wsparcia 
finansowego jednostkom z racji tego, iż funkcjonuje w powiecie około stu jednostek OSP. 

Ad. 2 
Sprawy różne. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji Irena Gmyr o godz. 16.25. 
zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 

Przewodnicząca Komisji 
Lfena Gmyr 
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