Protokół nr 34 / 2022
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 maja 2022 r. w godz, od 13.30-14.30,
w sali 335 Starostwa Powiatowego w Kielcach
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Powiatu, Łukasz Woźniak.
Po stwierdzeniu kworum o godz. 13.30 otworzył posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu
stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Starosta Kielecki Mirosław Gębski,
- Członek Zarządu Stefan Bąk,
- Członek Zarządu Cezary Majcher,
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa,
- Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioletta Krzyżanowska,

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 Przewodniczący Komisji Łukasz Woźniak na podstawie listy obecności
stwierdził, że posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał.
Zgodnie z porządkiem obrad sesji omawiano i opiniowano dokumenty:
1. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
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2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2021 r."
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r.
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
Kieleckiego na lata 2022-2028,
2)
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

Finansowej

Powiatu

Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik Powiatu Anna Moskwa udzieliła informacji
na temat powyższych zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego.
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. Zostało dodane nowe przedsięwzięcie budowa chodnika w Zagnańsku zadanie
realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg.
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 rozpatrzenie
wniosków dotyczących pozwoleń na budowę 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.
Istotna zmiana zwiększony został limit udzielonych pożyczek w 2022 roku z 1 miliona do lmln
500tys.
Radni nie mieli pytań odnośnie wyżej omówionych przez Skarbnika Powiatu projektów
uchwał.

3)

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik,

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
4)

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów,

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
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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,

Radny Józef Szczepańczyk zapytał czy dotyczy to także osób fizycznych .
Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Wioletta Krzyżanowska udzielił odpowiedzi
twierdzącej zaznaczając, iż zabytek musi stanowić własność osoby fizycznej.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

6)

przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030",

Radny Józef Szczepańczyk zwrócił uwagę na brak w analizie SWOT analizy dotyczącej opieki
zdrowotnej nad najmłodszymi. Jeżeli chodzi o Edukację słabą stroną jest malejące
zainteresowanie kształceniem się w Szkołach Powiatowych, ponieważ Kielce stanowią
konkurencję. Radny zwrócił uwagę, że warto jest budować odpowiedni kierunek kształcenia
w Szkołach Powiatowych.
Radny zwrócił się także z zapytaniem czy w opracowanej strategii wsparciem będą również
objęte ludowe Kluby Sportowe.
Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Wioletta Krzyżanowska przekazała,
iż każda instytucja, stowarzyszenie może się ubiegać o wsparcie finansowe czy rzeczowe.
Radny Józef Szczepańczyk zwrócił się z zapytaniem jakie kryteria były stosowane przy
wyborze dróg do opracowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030",
ponieważ jest to przesądzenie o kierunku działań podejmowanych do 2030 roku.
Członek Zarządu Cezary Majcher udzielił informacji na powyższe pytanie.
Wybór kryteriów był konsultowany pod kątem zasadności wykonania remontu, a także
przepustowości między drogami wojewódzkimi. Drogi powiatowe są to najczęściej drogi
łączące drogi wojewódzkie. Wzięto pod uwagę także fakt kiedy dana droga powiatowa była
ostatnio remontowana, czyli stan techniczny oraz natężenie ruchu na danej drodze. Z roku na
rok po zimie pogarsza się stan techniczny dróg. Członek Zarządu Cezary Majcher podkreślił,
iż należy uporządkować stan dróg tak, aby spełniały one parametry dróg powiatowych. Obrany
został kierunek regulacji ciągłości dróg powiatowych, aby nie remontować tzw. dróg „ślepych".
Członek Zarządu poinformował zebranych, iż jest około 1200 km dróg powiatowych każda z
tych dróg jest ważna jednak te drogi, które były uwzględnione w Strategii powinny być
potraktowane priorytetowo.
Członek Zarządu zaznaczył, iż ważne jest skupienie się na dużych ciągach na których jest duże
natężenie ruchu, aby odciążyć centra gmin oraz zminimalizować uciążliwość dla mieszańców
związaną z transportem ciężkim. Przekazał, iż jest to kierunek, który powinien być
uwzględniony zarówno przez Zarząd jak i Radę Powiatu przy wyborze dróg.
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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 zgłosili uwag do projektu uchwały.

8)

przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,

Radni nie zgłosili uwag do 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,

Głos zabrał Radny Janus zwrócił uwagę, że tworząc MOW nieruchomość byłaby wykorzystana
maksymalnie całodobowo dla około 50 -ciu osób. Wyraził wątpliwość co do utworzenia
ośrodka dziennej opieki dla osób starszych.
Członek Zarządu Stefan Bąk
Poinformował, iż po likwidacji MOW szukano możliwości zagospodarowania wyżej
wymienionej nieruchomości z korzyścią dla mieszkańców powiatu kieleckiego. Jeżeli chodzi
o utworzenie DPS możliwe byłoby umieszczenie około 40 pensjonariuszy, tak mały DPS nie
pokryłby kosztów jego utrzymania, poza tym w istniejącym DPS Łagiewniki jest obecnie 5
wolnych miejsc na które nie ma chętnych. 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. Członek Zarządu poinformował ponadto, iż całą procedurę informacyjną
prowadzi Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
W związku z niezadowalającymi ofertami, Zarząd Powiatu zlecił dyrektorowi 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.
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Członek Zarządu nadmienił także, że społeczeństwo się starzeje i jest to cel dostosowany do
zmian jakie w nim zachodzą, zwrócił uwagę na działania społeczne jakie podejmuje Caritas
jako organizacja. Członek Zarządu Stefan Bąk zwrócił się do zebranych, iż konieczne jest
podjęcie działań, w celu wydzierżawienia budynku, aby nie ponosić kosztów związanych z jego
utrzymaniem.
Członek Zarządu zwrócił się z zapytaniem do zebranych, która z wymienionych propozycji
byłaby najbardziej odpowiednia.
Radny Zenon Janus wyraził brak poparcia dla oferty zaproponowanej przez Zarząd dla
wydzierżawienia obiektu pod Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów prowadzony przez Caritas.
Radna Iren Gmyr również podkreśliła konieczność podjęcia działań mających na celu
wydzierżawienie nieruchomości, aby nie ponosić dalszych kosztów utrzymania budynku.
10)

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

11)

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które
otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Radny Janus wyraził opinię, iż apel jest zasadny.

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

Ad. 2
Sprawy różne.

Radny Szczepańczyk poprosił o informację na temat konkursu na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie:
Jaki był skład komisji konkursowej?
Kto zasiadał w komisji konkursowej z Komisji Edukacji?
Ilu było kandydatów?
Kto objął stanowisko dyrektora?

5

Czy jeżeli odbywa się konkurs na dyrektora radny może się przysłuchiwać rozmowie z kandydatem?
Zarząd przekazał, iż radny otrzyma odpowiedź na pytania w formie pisemnej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Prowadzący o godz. 15.20. zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła:

Prowadzący obrady
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