
Protokół nr 36 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 21 września 2022 r. w godz. od 14.00-14.30, 
w sali 231 w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz w godz. 15:00-17:00 w Szpitalu 

Powiatowym w Chmielniku 

W związku z wyjazdowym posiedzeniem Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 
posiedzenie komisji odbyło się w dwóch częściach. Pierwsza część obrad komisji odbyła się 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach, druga część obrad odbyła się w Szpitalu Powiatowym 
w Chmielniku. 

W pierwszej części obrady Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych połączone zostały 
z obradami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom, wspólne obrady komisji 
poprowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 
Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom Andrzej 
Michalski. 

Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych stanowi załącznik 
do protokołu. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Cezary Majcher, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 

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

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). 



Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkół 
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
za I półrocze 2022 r. 

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 

10. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

w Kielcach: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania. 

11. 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, 
3) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, 
4) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego, 
5) rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach. 

12. Stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 
dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II 
wojny światowej. 

13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

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, 

Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawki do w/w projektów uchwał. 
Skarbnik Powiatu poinformowała zebranych, iż wprowadzone zostały dochody ogółem 
w kwocie 1 690 338zł, wydatki ogółem 1 671 599zł, co spowodowało wzrost deficytu o kwotę 
62 261 zł. 

Skarbnik Powiatu omówiła zmiany jakie nastąpiły w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz w budżecie Powiatu Kieleckiego 
na 2022 rok. Skarbnik poinformowała o wprowadzonych przedsięwzięciach: 
- „Cyfrowy Powiat" 

- „Szkolenie i doradztwo do kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
w województwie świętokrzyskim", 
-„Wykonanie cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w 
postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu 
danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500", 
- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się 
w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych 
dokumentów". 

Radny Robert Kaszuba zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika Powiatu odnośnie podwyżek dla 
pracowników Starostwa. W dyskusji na temat podwyżek wynagrodzeń brali udział: Członek 
Zarządu Cezary Majcher, Skarbnik Powiatu, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert 
Kaszuba, przewodnicząca Komisji Irena Gmyr, radny Zbigniew Zagdański oraz 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki. 
Radny Zbigniew Zagdański zwrócił uwagę, iż jest konieczne świadome planowanie budżetu 
przez radnych, aby w przyszłości mogły być dokonane podwyżki dla pracowników. 
Radny Robert Kaszuba zwrócił się z zapytaniem czy wpłynęły nowe postanowienia Wojewody 
Świętokrzyskiego odnośnie kar nałożonych na Wydział Budownictwa za nieterminowe 
wydanie decyzji. 
Skarbnik Powiatu udzieliła informacji, iż nie wpłynęło nowe postanowienie. 

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

Druga cześć obrad Komisji Szpital Powiatowy w Chmielniku. 

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



Po stwierdzeniu kworum o godz. 15.00 Przewodnicząca otworzyła drugą część posiedzenia 
Komisji. 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko, 
- Główna Księgowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku Edyta Wesołowska. 

Przewodnicząca Komisji kontynuowała omawianie poszczególnych punktów porządku obrad 
Sesji. 

Ad.7 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. 

Przewodnicząca odniosła się do wyników finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej oraz zwróciła się z zapytaniem o sytuację finansową Szpitala Powiatowego 
w Chmielniku do Dyrektora Szpitala. 
Dyrektor Grzegorz Piwko poinformował zebranych, iż Narodowy Fundusz Zdrowia 
w październiku dokona zmiany wyceny świadczeń za wykonania medyczne co powinno 
pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową szpitala. Dyrektor przekazał również, iż będzie 
możliwość otrzymania 9-cio miesięcznego wsparcie finansowego dla Szpitala. 
Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował, iż Szpital może być objęty wsparciem finansowym 
przez 9 miesięcy po opracowaniu programu restrukturyzacji, zaakceptowanego przez NFZ. 
Dyrektor przedstawił założenia, które mają przyczynić się do obniżenia kosztów 
funkcjonowania Szpitala. 
Radni podjęli dyskusje na temat planów restrukturyzacji. 

Dyrektor poinformował zebranych o konieczności przystosowania budynku szpitala w sposób 
spełniający normy pod względem technicznym oraz przedstawił plany rozbudowy. 
Radni podjęli dyskusję nad planami rozbudowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Kamil Piasecki zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie są plany 
rozbudowy Szpitala. 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku poinformował, iż przygotowane są plany 
przebudowy natomiast obecnie poszukiwane są możliwości sfinansowania projektu. 
Radny Robert Kaszuba poinformował, iż w Krajowym Planie Odbudowy są środki finansowe 
dostępne do pozyskania dla szpitali powiatowych. 
Członek Zarządu odniósł się do tematu rozbudowy szpitala informując, iż koszty wykonania 
dokumentacji na rozbudowę zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Radni podjęli dyskusję na temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozbudowę 
szpitala oraz koncepcji jego rozbudowy. 

Przewodnicząca Komisji podsumowała najpilniejsze potrzeby Szpitala Powiatowego. 



Komisja wraz z Dyrektorem oraz Członkiem Zarządu Powiatu dokonali wizji lokalnej Szpitala. 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 17:00 
zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
Przewodnieząca Komisji neząca 

/ I 

Irena/Gmyr 




