Protokół nr 37/2022/
z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa
w dniu 26 kwietnia 2022 roku
godzina 14.00

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 i trwało do godziny 15.15

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady
Powiatu w Kielcach. Nieobecny był radny Bogdan Gierada.
Ponadto uczestniczyli:
- Członek Zarządu Cezary Majcher
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa
- Dyrektora PZD Zbigniew Wróbel

Przewodniczący Komisji Krzysztof Soboń 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 XLII uroczystej sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca
2022r.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022 r.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

6. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między
sesjami.
7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na terenie Powiatu Kieleckiego w roku 2021.
8. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kielcach z

działalności Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i pieczy zastępczej. Ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy sytuacji
społecznej i demograficznej mieszkańców Powiatu Kieleckiego.
9. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych

powiatowych zakładów opieki

zdrowotnej za 2021 rok.
10. Informacja

o

inwestycjach

i

remontach

przeprowadzonych

w

2021

roku

na

nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale
budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w celu realizacji zadań związanych
z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojonym na terytorium tego
państwa,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego na lata 2022-2028,
3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny,
5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,
6) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,
7) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w
Bodzentynie oraz likwidacja tej szkoły,
8) wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz likwidacja
tej szkoły,
9) 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 Szkół Nr 8 w Nowej Słupi oraz włączenia
Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie,

10) przekazania Gminie Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno, Gminie Zagnańsk
prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego
utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników,
Członek Zarządu Cezary Majcher zaznaczył, że najlepszy kierunek to wynajęcie firmy
zewnętrznej do koszenia traw a ciągniki i pracowników wykorzystać do wycinania krzaków ,
czyszczenia rowów i poprawy infrastruktury drogowej.

11) ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
12) rozpatrzenia skargi.

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały
i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu.

Ad 2
Sprawy różne.
Radny Andrzej Michalski zapytał o Krajno Drugie i Krajno Parcele - czy inwestycja będzie
zakończona w terminie ?
Dyrektora PZD Zbigniew Wróbel wyjaśnił, że bardzo długo się czeka na decyzje środowiskową
i pozwolenie wodno-prawne. Czekamy prawie 2 lata na decyzje , gdyby to krócej trwało to
byłoby już zakończone.
Radna Małgorzata Popiel zapytała o przetargi, które zostały ogłoszone, czy istnieje zagrożenie,
że nie będzie oferentów i nie będziemy mogli zrealizować planu na ten rok.
Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel powiedział, że Wojewoda przyznał nam siedem zadań. To są
zadania dwunastomiesięczne. Zrobimy przetargi. Inwestycje będziemy kończyć w zimie.
Wtedy może sytuacja z ceną materiałów się unormuje. Realizacja może skończy się
w przyszłym roku. Umowa dwunastomiesięczna może być waloryzowana i mogą zwrócić się
o podwyższenie kwoty. Może się okazać, że za rok będziemy szukać środków.
Radna Anna Kosmala zapytała co w sytuacji,

jeżeli gmina nie ma wkładu własnego.

Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel wyjaśnił, że ogłosi przetarg i zwróci się do gminy o pieniądze,
jeżeli gmina nie przekaże to wtedy unieważni przetarg.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Soboń zapoznał radnych (odczytał) z pismem Sołtysa
sołectwa Gnieździska, gm. Łopuszno w sprawie wyznaczenia kontrolnego odcinka pomiaru
prędkości na drodze powiatowej nr 484T , z uwagi na duży ruch samochodów ciężarowych
z kopalni Miedzianka.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
K. Toporska

