
Protokół nr 37 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 18 października 2022 r. w godz. od 13.30-15.15, 

sala nr 230 Starostwo Powiatowe w Kielcach 

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

Po stwierdzeniu kworum Przewodnicząca o godz. 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji. 

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

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Dyrektor Wydziału Zdrowia Dominika Kąsek, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Florczyk Bielna, 
- Kierownik referatu infrastruktury Agnieszka Bębacz. 

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 XLVIII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 września 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 



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

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach o wynikach dokonanej analizy 
oświadczeń majątkowych radnych. 

7. Informacja Starosty Kieleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 
2021/2022. 

Radni  n ie  zg łos i l i  uwag  an i  zas t r zeżeń  do  w/w sprawozdań  i  i n fo rmac j i .  

9. 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 omówiła wprowadzone autopoprawki do w/w projektów uchwał. 

Radni podjęli dyskusję na temat planowanego zakupu samochodu elektrycznego oraz odnośnie 
ewentualnych planów montażu stacji ładowania. 

Kierownik referatu infrastruktury Agnieszka Bębacz przekazała informacje na temat 
planowanego zakupu samochodu oraz ładowania samochodu elektrycznego, a także 
nadmieniła, iż brany jest pod uwagę zakup wallboxa umożliwiającego szybsze ładowanie. 

Radni nie zgłosili uwag ani zastrzeżeń do w/w projektów uchwał. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

4) przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027", 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Florczyk Bielna poinformowała, 
iż zgodnie z wymogami ustawowymi konieczne jest opracowanie w/w programu. Pani dyrektor 
przekazała, iż program został opracowany przez zespół pracowników oraz skonsultowany 
z gminami. Dyrektor zwróciła uwagę na wykazane w programie podejmowane działania 
interwencyjne m.in. uruchomienie telefonów interwencyjnych. Opracowanie programu 
umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego ze środków rządowych, środki takie zostały 
pozyskane m.in. na program Stop przemocy, który wspiera kobiety będące ofiarami przemocy. 
Dyrektor poinformowała radnych również na jakiej zasadzie przebiega współpraca pomiędzy 
gminami a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Członek Zarządu Stefan Bąk przekazał, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jedyne 
w województwie świętokrzyskim pozyskało środki finansowe na opracowanie w/w programu. 
Członek Zarządu wyraził podziękowanie dla pani dyrektor, pani psycholog Lidii Swiebodzie-



Toborek oraz pedagogowi Edycie Domagale za zaangażowanie przy opracowywaniu 
programu. 

Przewodnicząca Komisji podsumowała temat w/w projektu uchwały dziękując pani dyrektor 
za zaangażowanie. 

5) przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2023 roku", 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do radnych czy są pytania odnośnie w/w projektu uchwał. 

Radny Robert Kaszuba zwrócił uwagę na zbyt niskie kwoty dofinansowywania organizacji 
pozarządowych. 

Członek Zarządu Stefan Bąk podziękował pani dyrektor za opracowanie programu oraz 
poinformował, iż przeprowadzane są szkolenia dla organizacji pozarządowych podczas, 
których m.in. wskazywane są możliwości zdobycia dofinansowania. Członek Zarządu 
nadmienił, iż nie po wszystkie pieniądze organizacje się zwróciły. 

6) przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania utrzymania 
nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, 

Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały. 

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie 0020 
Rembów gm. Raków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 
736 o pow. 0,9700 ha, 

Radny Robert Kaszuba zapytał dlaczego katalog możliwości wynajmu w/w nieruchomości jest 
zamknięty? 

Członek Zarządu Stefan Bąk udzielił informacji, iż Rada Gminy Raków poszerzyła możliwości 
wynajmu w związku z tym będzie ogłoszony przetarg na wynajem nieruchomości 
w Rembowie. 

Radni podjęli dyskusję na temat w/w projektu uchwały. W dyskusji uczestniczyli radny Michał 
Godowski, Radny Bogdan Gierada, Radny Robert Kaszuba , Przewodnicząca Komisji Irena 
Gmyr oraz Członek Zarządu Stefan Bąk. 

Przewodnicząca Komisji podsumowując stwierdziła, iż korzystne jest wynajęcie 
nieruchomości w Rembowie. 

8) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 



9) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora PZD 
w Kielcach. 

Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

Radny Bogdan Gierada poprosił o przedstawienie sytuacji finansowej poszczególnych 
powiatowych jednostek służby zdrowia. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia Dominika Kąsek przedstawiła sytuację finansową za miesiąc 
lipiec oraz sierpień 2022 r.: 
Szpital Powiatowy w Chmielniku wynik finansowy za m-c lipiec: -1 898 404 zł, 
sierpień: - 1 543 663 zł, 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach wynik finansowy za m-c lipiec: 
-2 029 040 zł, sierpień: - 1 642 815 zł, 
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach wynik finansowy za m-c lipiec: 
- 359 857 zł, sierpień: - 474 301 zł. 

Radny Robert Kaszuba poprosił Skarbnika Powiatu o informację na temat wynagrodzeń 
pracowników oraz średniej podwyżek w rozbiciu na poszczególne stanowiska urzędnicze, 
kierownicze i dyrektorskie. 
Radny Robert Kaszuba zgłosił propozycję zwiększenia kwoty wydatku na zakup samochodu 
elektrycznego z 20 000 zł na 25 000 zł uwzględniającej zakup stacji ładowania. 
Przewodnicząca Komisji oraz Skarbnik Powiatu zasugerowały, aby dokonać ewentualnego 
zwiększenia kwoty po konsultacji z referatem zamówień jeżeli będzie taka konieczność. 
Radni dyskutowali nad pomysłem ewentualnego montażu stacji ładowania w przyszłości. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 15:15 
zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
Przewodnicząca Komisji Lca 

Irefta Gmyr 


