
Protokół nr 34 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 23 czerwiec 2022 r. w godz. od 14.30-17.30, 
w sali 231 w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

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

Po stwierdzeniu kworum o godz. 14.30 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, 
- Radny Zbigniew Zagdański, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

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

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

2. Sprawy różne. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad zbliżającej się sesji Rady Powiatu 
w Kielcach przeprowadzając dyskusję nad poszczególnymi punktami. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022 r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 
Radni nie zgłosili uwag do powyższych dokumentów. 
6. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021 ; 

- prezentacja raportu, 
- debata nad raportem. 

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 
w Kielcach. 



Radny Robert Kaszuba zgłosił uwagę, aby w kolejnym roku uwzględniać w raporcie o stanie 
Powiatu Kieleckiego słabe strony, a także błędne działania co pozwoli na uniknięcie w 
przyszłości powtarzania tych działań oraz ich negatywnych skutków. 
Radny poruszył także temat konieczności współpracy na różnych płaszczyznach z miastem 
Kielce. 
Przewodnicząca Komisji nadmieniła, iż jeżeli chodzi o współpracę funkcjonuje współpraca 
pomiędzy miastem Kielce a powiatem kieleckim na płaszczyźnie edukacji. 
Członek Zarządu podkreślił konieczność współpracy i korzyści z niej wynikające, 
przedstawiając jako przykład funkcjonującą współpracę w zakresie rozwoju turystyki. 
W toku dyskusji radny Robert Kaszuba przedstawił pomysł stworzenia aplikacji ułatwiającej 
poruszanie się środkami komunikacji publicznej oraz koleją na terenie miasta Kielce oraz 
powiatu kieleckiego. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Kieleckiego za 2021 rok ; 

- zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, 

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok. 

7.1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 
01.01.202lr. do 31.12.2021 r. ; 

- dyskusja. 
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do powyższego sprawozdania finansowego oraz projektu 
uchwały. 

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok ; 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie 
opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

8.1.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwały 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
Głosowanie: 
Za: 3 ( w tym Głos Przewodniczącej Komisji) 
Przeciw: 3 
Wstrzymuję się: 0 
W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 



9. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r. 
W dyskusji nad realizacją inwestycji drogowych wzięli udział radni: Bogdan Gierada, Irena 
Gmyr, Robert Kaszuba, Zbigniew Zagdański oraz Członek Zarządu Stefan Bąk. 
Radny Bogdan Gierada zwrócił się z zapytaniem z czego wynikają różnice nakładów 
finansowych na inwestycje drogowe pomiędzy gminami. 
Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował, iż warunki stworzone przez Zarząd Powiatu dla 
gmin do podejmowania inwestycji były i są jednakowe oraz iż to zgodnie z ustalonymi 
zasadami gmina musi wyrazić chęć i wolę zainwestowania środków. Obowiązuje nadal zasada 
50% do 50% wprowadzona w latach ubiegłych, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji. 
Radny Zbigniew Zagdański wyraził opinię, iż finansowanie 50% do 50% jest rozwiązaniem 
rozsądnym. 

Radny Robert Kaszuba zapytał czy są problemy z realizacją inwestycji drogowych na tym 
etapie w związku ze wzrostem kosztów materiałów, ewentualnie czy wykonawcy zgłaszają 
możliwość nieterminowego wykonaniu robót. 
Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował, iż występują różne utrudnienia związane m.in. ze 
wzrostem cen asfaltu, a także ze wzrostem pozostałych kosztów. Kwestie sporne istnieją 
co do różnicy jaką przedsiębiorcy przedstawiają na etapie przedstawienia oferty 
a postępowania przetargowego. Wyliczenia niektórych firm nie są adekwatne co do 
późniejszych przedstawianych kosztów. 

Radny Robert Kaszuba zwrócił się z zapytaniem w sprawie wentylacji. Kiedy były wykonane 
przeglądy? Kto je wykonywał? Ile kosztowały przeglądy? 
Członek Zarządu poinformował, iż przeglądy są okresowo wykonywane, a w wyżej 
wymienionej kwestii należy się zwrócić do referatu infrastruktury. 

Radny Zbigniew Zagdański nawiązując do obecnej sytuacji gospodarczej i wzrostu inflacji 
zwrócił się z propozycją wypracowania rozwiązań mających na celu podwyżkę płac dla 
pracowników Starostwa Powiatowego. 
W dyskusji na temat podwyżek wzięli udział radni: Małgorzata Popiel, Irena Gmyr, Bogdan 
Gierada, Robert Kaszuba oraz Członek Zarządu Stefan Bąk. 

10. Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022". 

Radni dyskutowali na temat problemu z dostępnością miejsc na oddziałach psychiatrycznych 
dla dzieci i dorosłych. 
Członek Zarządu Stefan Bąk zauważył, iż problem depresji po pandemii Covid 19 i nauce 
zdalnej narasta wśród dzieci i młodzieży. Wysłana została informacja do wójtów oraz 
burmistrzów, aby uwrażliwić na reagowanie na wczesnym etapie jeżeli problem zostanie 
zauważony w szkołach przez nauczycieli. Włodarze gmin zostali poinformowani o możliwości 
skorzystania przez dzieci z pomoc w Powiatowych Poradniach Psychologiczno 



Pedagogicznych. Pobyt dzienny jest lepszym rozwiązaniem dla dzieci i młodzieży, ponieważ 
pobyt w szpitalu mógłby być traumatyczny dla dziecka. 

Radna Irena Gmyr zwróciła uwagę, iż nauka zdalna wpłynęła negatywnie na dzieci jak i na 
nauczycieli oraz na problem dostępności psychologów. 

Radny Bogdan Gierada poprosił o przedstawienie wyników finansowych Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku, Powiatowego Centrum Usług Medycznych oraz 
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła wyniki finansowe miesięczne 
na koniec miesiąca kwietnia poszczególnych jednostek. 

Radni dyskutowali na temat sytuacji w podległych Starostwu jednostek służby zdrowia. 

Radny Robert Kaszuba zaproponował rozpoczęcie konsultacji na temat otwarcia medycznych 
kierunków kształcenia młodzieży w Szkołach Powiatowych. 

Członek Zarządu odniósł się do propozycji radnego przekazał, iż problem szkół jest problemem 
złożonym oraz należałoby poprzedzić to rozeznaniem wśród młodzieży czy będzie chciała 
podejmować naukę na tych kierunkach. Członek Zarządu wyraził opinię, iż należy podejmować 
działania zachęcające do kształcenia się młodzieży w kierunkach, których brakuje. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, 

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 poinformowała i omówiła wprowadzone autopoprawki. 
Radni nie mieli pytań ani uwag do w/w projektów uchwał. 

4) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, 

5) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 

6) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 
7) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 
8) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli w 

2022r. 

Radni nie zgłosili uwag do w/w omawianych projektów uchwał. 

12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 



13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do w/w omawianych projektów uchwał. 

Ad. 2 

Sprawy różne. 
Radni dyskutowali na temat zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie pracy w Kielcach. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji o godz. 17.30. zamknęła 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 




