Protokół nr 36 / 2022
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej,
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom
z dnia 22 czerwca 2022 r. w godz. od 13.30-14.20
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom,
Andrzej Michalski.
Po stwierdzeniu kworum o godz. 13.30 przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Członek Zarządu Mariusz Ściana,
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa.
Komisja jednogłośnie zaaprobowała porządek obrad w następującym brzmieniu i rozpoczęła
obrady wg poniższego harmonogramu.
1. Raport o stanie Powiatu kieleckiego za rok 2021.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady
Powiatu w Kielcach {zgodnie z porządkiem obrad sesji).
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski na postawie listy obecności stwierdził,
że posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał.
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik Powiatu zapoznała członków Komisji z opinią
biegłego rewidenta.
Skarbnik Powiatu zapoznała członków komisji ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.2021 r.
do 31.12.202lr.
Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał na najbliższą sesję :
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,
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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 powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie.

Ad. 2
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji poruszył temat mających miejsce w ubiegłym tygodniu nawałnic
w okolicy Pasma Gór Świętokrzyskich i co z tym związane podtopień mienia mieszkańców
w okolicy m.in. miejscowości Bęczków. Przewodniczący zasugerował zakup mobilnych zapór
przeciwpowodziowych dla jednostek strażackich.
Członek Zarządu Mariusz Ściana zaproponował wykonanie rozpoznania w gminach pod kątem
zapotrzebowania na ten sprzęt uwzględniając położenie gminy i możliwe wystąpienie
podtopień.
Radna Irena Gmyr zwróciła uwagę na konieczność sprawdzenia drożności rowów
melioracyjnych przy drogach powiatowych oraz ich ewentualnego poszerzenie jeżeli będzie
taka konieczność.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o treści:
„W związku z nagłymi nawałnicami, które coraz częściej występują komisja wnioskuje do
Zarządu
Powiatu
w Kielcach o dofinansowanie
zakupu
mobilnych
zapór
przeciwpowodziowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu Pasma Gór
Świętokrzyskich. Zapory te stanowią skuteczną alternatywę dla zapór budowlanych z worków
wypełnionych piaskiem, przykładowo zapora o wymiarach 15mb x 0,8 m zastępuje 300
worków z piaskiem, a jej koszt wynosi ok 2 600 zł brutto. Zakup takich zapór wodnych pozwoli
na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia" oraz poddał go pod głosowanie.

Głosowanie
Za: 4
Przeciw :0
Wstrzymało się:0
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
W toku dyskusji radnych na temat przyczyn podtopień oraz ich skutków, a także możliwości
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ich niwelowania poprzez udrażnianie rowów melioracyjnych, radny Zbigniew Zagdański
zaproponował, aby skontrolować drożność rowów melioracyjnych.
Zgłoszony został wniosek o treści:
„Komisja wnioskuje aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w porozumieniu z gminami
dokonał inwentaryzacji drożności rowów odwadniających przy drogach powiatowych głównie
pod kątem skutków powodziowych jakie może powodować niedrożność rowów łącznie
z oszacowaniem kosztów udrożnienia rowów w najpilniejszych przypadkach".
Przewodniczący komisji przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku.
Głosowanie
Za: 4
Przeciw:0
Wstrzymało się:0
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Andrzej Michalski
o godz. 14.20 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła:
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