Protokół nr 35 / 2022
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom
z dnia 25 maja 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:
- Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban,
- 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.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad sesji przystąpiono do omawiania projektów 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,
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik Powiatu 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.
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Dochody zostały zwiększone o 620 250 zł.
Wydatki zwiększono o 1 238 750 zł.
Wzrost deficytu o kwotę 618 500 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
Została wprowadzona autopoprawka: zadanie remont drogi powiatowej 1372 T
w miejscowości Lasocin środki w wysokości: 155 768 zł, środki z Gminy Łopuszno 155 767
zł.
Zostały zabezpieczone środki na wydatki statutowe związane z zapłatą kar za nieterminowe
rozpatrzenie wniosków przez Wydział Budownictwa - kwota 268 500 zł.
Wprowadzono środki z Gmin na inwestycje drogowe 288 930 zł.
Zostało dodane nowe przedsięwzięcie budowa chodnika w Zagnańsku - kwota 150 OOOzł.

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów,
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,
6) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030"',
7) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia
rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
8) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
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,
10) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy,
11) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które otrzymały
promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie.
Ad. 2
Sprawy różne.
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Wobec wyczerpania przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 15.20. zamknął
posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła:
A.Małkiewicz
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ndrzef Michalski

