
Protokół nr 34 / 2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 

Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom 
z dnia 26 kwietnia 2022 r. w godz. od 15.00-15.20 

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: 
- Członek Zarządu Cezary Majcher, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa. 

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. 1 
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 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. 

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. 
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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. 

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 w związku z prośbą 
z samorządu gminnego o zmianę kwoty udzielenia pomocy finansowej. 

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, 

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., 
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12) rozpatrzenia skargi. 

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

Ad. 2 
Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 15.20. zamknął 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
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