
Protokół nr 35 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. w godz. od 15.00-17.00, 
w sali 230 w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

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

Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 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, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek, 
- Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz. 

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

1. Omówienie sytuacji ekonomiczno- finansowej w powiatowych jednostkach służby 
zdrowia. 

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

3. Sprawy różne. 



Ad.l 
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak przedstawił komisji informacje na temat sytuacji ekonomiczno- finansowej w w/w 
jednostce w roku 2021. 
Dyrektor szpitala ŚCMiN poinformował, iż szpital dysponował bardzo dobrze wyposażonym 
oddziałem Covido-wym, udało się także zaszczepić około 90 tys. osób. W okresie trwania 
pandemii podejmowane były liczne działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka 
zakażenia Covid-19. W 2021 roku dzięki staraniom Zarządu Powiatu udało się zakończyć dwa 
duże projekty m.in. informatyzacja na prawie 4 miliony, a także udało się pozyskać z Funduszy 
Ministerstwa Zdrowia fundusze na mammograf oraz wyposażyć pracownię rezonansu. Rok 
2021 został zamknięty z zyskiem około 140 tys. złotych. 

Radna Małgorzata Popiel zapytała o procedurę podnoszenia wyceny świadczeń medycznych. 
Dyrektor Rafał Szpak poinformował o zbyt niskiej wycenie świadczeń o około 15 %, co 
powoduje straty finansowe dla szpitala. 
Dyrektor Grzegorz Piwko przedstawił radnym sytuację ekonomiczno- finansową Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku informując, iż rok 2021 zakończono ze stratą 180 tys. 
Dyrektor zwrócił uwagę na zagrożenia, które dotyczą prawie każdej jednostki służby zdrowia 
m.in. zbyt niska wycena świadczeń, brak wykfalifikowanego personelu medycznego, brak 
lekarzy specjalistów: internistów oraz chirurgów. 

Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował o podejmowanych działaniach mających na celu 
pozyskanie środków finansowych na rozbudowę m.in. Szpitala Powiatowego w Chmielniku 
oraz ŚCMiN w Kielcach. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
podsumowując sytuację ekonomiczno - finansową w 2021 roku określił ją jako dobrą biorąc 
pod uwagę wskaźniki zyskowności. Dyrektor zapoznał radnych także z obecną sytuacją 
finansową w pierwszym półroczu 2022 roku informując o minusowym wyniku finansowym 
w kwocie 500 tys. co wynika z oczekiwaniem na zwrot środków finansowych za nadwykonania 
z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ad. 2 

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

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2022 r. 



4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 
sesjami. 
6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze półrocze 2022 roku. 

7. Podjęcie 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. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o omówienie projektów uchwał 
dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie. 
Skarbnik Powiatu Kieleckiego zgłosiła autopoprawki ( wniesione zostały środki w wysokości 
70 377 zł - subwencja przeznaczona na realizację zadań związanych z zatrudnieniem 
nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogi cznych). 

Członek Zarządu poruszył kwestę konieczności zatrudnienia pedagogów specjalnych oraz 
psychologów ze wzglądu na trudną sytuację wśród dzieci i młodzieży. 

Radni dyskutowali na temat wzrostu kosztów energii oraz kosztów utrzymania budynków 
będących w zasobie Powiatu Kieleckiego. 
Członek Zarządu poinformował, iż na posiedzeniu Zarządu była poruszona kwestia 
zainstalowania fotowoltaiki na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Radny Robert Kaszuba zgłosił wniosek w sprawie dokonania analizy zapotrzebowania 
budynków w zasobie Powiatu Kieleckiego dotyczącej możliwości realizacji przedsięwzięć 
związanych z produkcją i oszczędzaniem energii z perspektywą zastosowania tego rozwiązania 
(m.in. ogniwa fotowoltaiczne i wymiana urządzeń, które są energochłonne). 

Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku: 
Za - 2 
Przeciw - 0 
Wstrzymuję się - 2 
W głosowaniu brało udział 4 członków Komisji: Irena Gmyr, Michał Godowski, Robert 
Kaszuba, Kamil Piasecki. W wyniku głosowania wniosek Komisji został przyjęty. 

Radny Michał Godowski zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Powiatu czy od ostatniej sesji 
zostały zapłacone kary za nieterminowe wydanie decyzji przez Wydział Budownictwa. 
Skarbnik Powiatu poinformowała, iż od ostatniej sesji nie były zapłacone kary. 



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

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 
4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kieleckiego dla gmin: Bodzentyn, 
Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

Podpunkty od 5 do 7 omówiono w punkcie 1 porządku obrad komisji. 
5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki 
i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2021 r. 
6) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2021 
r. 
7) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w 
K i e l c a c h  z a  2 0 2  l r .  

8) przyjęcia Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej 
w Zgórsku. 
9) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2022 roku. 

10) zmieniająca uchwałę Nr XI/44/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 roku 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla 
nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od 
obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne 
funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego. 
11) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej na terenie Miasta 
i Gminy Chmielnik. 
12) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kieleckiego, 
13) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 
14) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 
8. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do w/w projektów uchwał. 

Ad. 3 

Sprawy różne. 



Radny Robert Kaszuba zwrócił się z zapytaniem jak wygląda na chwilę obecną kwestia 
wynajmu lokalu gastronomicznego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kielcach. 
Kierownik Referatu informacji i promocji przekazała, iż na chwilę obecną prowadzona jest 
promocja ogłoszenia m.in. w mediach społecznościowych o możliwości wynajmu lokalu 
gastronomicznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji o godz. 17.00. zamknęła 
posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 




