
Protokół nr 36/2021 

z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa 

w dniu 28 marca 2022 roku 

godzina 14.00 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 i trwało do godziny 14.45 

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady 

Powiatu w Kielcach. Nieobecny był radny Andrzej Michalski, Paweł Gratka, Krzysztof Soboń 

Ponadto uczestniczyli: 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- Członek Zarządu Cezary Majcher 

- Z-ca Dyrektora PZD Wojciech Żebrowski 

- Główna Księgowa PZD Anna Szczęśniak 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojciech Kózka przywitał zebranych i otworzył obrady 

komisji. 

Komisja przystąpiła do obrad według poniższego porządku: 

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

2. Sprawy różne. 

Ad.l 

Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję 

Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 15 lutego 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2022 r. 

6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 marca 2022 r. 



7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

8. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 

9. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Kieleckiego 
w 2021 roku. 

10. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie 
bezpieczeństwa ochrony PPOŻ za 2021 rok. 

11. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2021 
roku. 

12. Informacja o stanie organizacyjnym PUP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2021 roku. 
13. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku. 
14. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego za 2021 rok. 

15. 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, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

W wyniku zmian: 
-plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 
3.962.522,09zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan 
dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 586.316,47zł), 
-plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 
4.585.983,09zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan 
wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.209.777,47zł), 
-plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 623.461,00zł 
(wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

6) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, 

Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, 

Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na 

zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu 

kieleckiego. 



8) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej Nr 74 , oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 

0,7751 ha. 

9) zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXXII/78/2021 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od 

Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności nieruchomości 

położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze gruntów 

numerem działki 23 0 pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność Gminy Łagów, 

10) przyjęcia "Sprawozdania z realizacji zadań w 202lr. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych", 

11) określenia zadań, na które przeznacza się 2022 roku środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

12) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz 
likwidacji tej szkoły, 

13) wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I 
Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 w 
Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkól Nr 8 w Nowej 
Słupi oraz włączenia Technikum Nr 6 w nowej Słupi do Powiatowego Zespołu 
Szkół w Bodzentynie, 

Członek Zarządu Cezary Majcher poinformował, że dwa projekty uchwał nr 12 i 13 zostaną 
wycofane z porządku obrad sesji, nie otrzymano jeszcze opinii ze wszystkich związków 
zawodowych. 

14) w sprawie zmiany uchwały nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 
czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc 
noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, 

15) wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Kieleckiego. 
16) zmiany Uchwały Nr 11/13/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Kielcach oraz wyboru jej przewodniczącego. 

17) uchwalenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Kielcach na 2022rok. 
18) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Kielcach. 



Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały 

i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu. 

Ad 2 

Sprawy różne. 

Radny Zbigniew Zagdański powiedział, że zgłosił interpelacje w sprawie uregulowania 

wysokości dekli na studniach rewizyjnych w miejscowości Wola Kopcowa, gm. Masłów oraz 

w Masłowie. Podobno rozpoczęto prace, rozkopano i tak zostawiono. Radni gminy 

interweniowali o przyśpieszenie prac. 

Radna Małgorzata Popiel zapytała o przystanek oraz o budżet PZD. Jakie były zmiany 

w budżecie ? Czy PZD poradzi sobie z realizacją zadań przy tak zmniejszonych środkach? 

Członek Zarządu Cezary Majcher 
Stan dróg na pewno zostanie poprawiony, gałęzie przy drogach obecnie są wycinane 
i z bieżącym utrzymaniem nie będzie problemu. 

Główna Księgowa PZD Anna Szczęśniak oznajmiła, że jeżeli chodzi o Polski Ład to 

przesunięto środki z 2023r. na 2022r., ponieważ najpierw musimy wykorzystać swoje środki 

jako pierwsze. 

Bieżące utrzymanie dróg ( zmiany): 

- zakup materiałów, wyposażenia (§4210 )- było 1 400 000 zł i pozostało tyle samo, 

- usługi remontowe (§4273)- było 2 000 000 zł, jest 1 900 000 zł 

- usługi obce ( § 4300) - było 4 100 000 zł, jest 3 100 000 zł. 

Radna Anna Kosmala przypomniała, że zgłaszała do przeglądu mosty między Sukowem a 

Marzyszem. Czy dokonano wizji tych mostów w terenie ? Ponadto zapytała o chodnik Suków 

-Mójcza. Czy projekt był modyfikowany? Sołtys wsi Trzemosna dowiedział się o wycince 

zakrzaczeń od Borkowa do Trzemosnej ale zapomniał powiedzieć o potrzebie wycięcia 

poboczy. 

Członek Zarządu Cezary Majcher powiedział, że trzeba koniecznie sprawdzić stan tych 

mostów. Projekt chodnika (lokalizacja) na pewno nie była zmieniana. 

Radny Bogdan Gierada zapytał o umieszczenie na terenie powiatu uchodźców z Ukrainy. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
W powiecie zajęte są wszystkie powiatowe schroniska młodzieżowe - 260 osób. 



Z-ca Przewodniczącego Komisji Wojciech Kózka poprosił o sporządzenie harmonogramu 
prac wykonywanych przez PZD w poszczególnych gminach. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

K. Toporska 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 


