
Protokół nr 38 / 2022 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 24 listopada 2022 r. w godz. od 15:00 do 16:55 , 

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. 15.00 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 Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak, 
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko, 
- Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz. 

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: 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 października 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 października 2022 r. 



5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 listopada 2022 r. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

8. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu 

zimowego 2022/2023. 

9. Podjęcie uchwal 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) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na 
lata 2022- 2024, 

6) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 

7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

8) ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorza 
Piwko o omówienie programu naprawczego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko omówił program naprawczy 
przygotowany, w związku z sytuacja finansowa Szpitala. Strata za rok ubiegły wynosiła 180 
tys. złotych. Dyrektor przedstawił analizę sytuacji ekonomicznej oraz planowane działania 
mające na celu poprawę sytuacji finansowej. 



Dyrektor przekazał iż Szpital oczekuje na zapłatę za nadwykonania. Dyrektor poinformował, 
iż planowany jest zakup tomografu komputerowego. Zwrócił także uwagę na problem 
z brakiem kadry lekarskiej internistów oraz chirurgów. 

Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował o wynikach finansowych w poszczególnych 
powiatowych jednostkach służby zdrowia oraz o podejmowanych działaniach mających na celu 
poprawę sytuacji. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach 
Rafał Szpak poinformował o ujemnym wyniku finansowym. Dyrektor zwrócił uwagę na 
wysokość wyceny świadczeń, która jest około o 15% niższa niż wymagana co wpływa 
negatywnie na sytuację finansową Szpitala. Dyrektor poinformował o działaniach jakie zostały 
podjęte w celu poprawy sytuacji finansowej m.in. zmniejszenie zatrudnienia o 16 etatów, 
wprowadzenie nielimitowanych porad, których wykonano około 10 tys., a także planowanym 
otwarciu pracowni rezonansu. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 
poinformował, iż największym obciążeniem są koszty związane z zatrudnieniem. Wynik 
finansowy uległ poprawie. Dyrektor poinformował o zakupie tomografu, a także iż 
zobowiązania wymagalne wynoszą około 13 tys., realizacja kontraktów w specjalistce wynosi 
około 83%. Zatrudnienie w analogicznym okresie nie uległo zmianie. Inwestycje przebiegają 
zgodnie z planem, zakupiony został tomograf komputerowy, który jest już na stanie. 

Radny Michał Godowski zwrócił się z zapytaniem do dyrektora Grzegorza Piwko ile wynoszą 
zobowiązania wymagalne na chwilę obecną? 

Dyrektor Grzegorz Piwko poinformował, iż zobowiązania wymagalne za pierwsze półrocze 
wyniosły około 1 min 128 tys. złotych. 

Radny Michał Godowski poprosił dyrektora o informację odnośnie zadłużenia Szpitala. Radny 
odnosząc się do wypowiedzi dyrektora Szpitala zadeklarował pomoc jako radny oraz członek 
rady społecznej. 

Członek Zarządu poinformował, iż Zarząd podjął decyzję o zakupie tomografu komputerowego 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rozbudowie Szpitala o pracownię. 

Radny Robert Kaszuba zaproponował zaproszenie Dyrektora kieleckiego oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzenie Komisji oraz wystąpienie z apelem. 

Radni: Robert Kaszuba, Bogdan Gierada, Małgorzata Popiel podjęli dyskusję w sprawie 
sytuacji finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia. 

Radny Bogdan Gierada zwrócił się z pytaniem jaką pomoc oferuje Zarząd Szpitalowi 
Powiatowemu w Chmielniku na chwilę obecną? Jakie są na dzisiaj ustalenia? 

Członek Zarządu poinformował, iż podejmowane jest szereg działań m.in. rozbudowa Szpitala 
o pracownię tomografu oraz doposażenie szpitala w tomograf, udzielona została pożyczka, 
dwukrotnie został przesunięty termin spłaty udzielonej pożyczki. Członek Zarządu nadmienił, 
iż został przesunięty termin płatności pożyczki udzielonej na inwestycje Świętokrzyskiemu 
Centrum Zdrowia Matki i Noworodka. 

Radny Bogdan Gierada poprosił o informację ile wynosiło zadłużenie w Powiatowym Szpitalu 
w Chmielniku na koniec kadencji w 2018 roku? 



Członek Zarządu zgłosił uwagę aby informacja została poszerzona o dane dotyczące kwot 
przekazanych na inwestycje w obecnej oraz poprzedniej kadencji. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwał: 

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 w/w projekty uchwał. 

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do powyższych projektów uchwał. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła kolejne projekty uchwał. 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

5) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na 
lata 2022- 2024, 

6) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich, 

7) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

8) ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r. 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

Radni nie zgłosili pytań ani uwag do powyższych projektów uchwał. 

Ad. 2 Sprawy różne. 

W sprawach różnych radna Małgorzata Popiel poprosiła o informację: 

- czy występują problemy z dokumentacją medyczną obywateli Ukrainy, którzy wystąpili do 
Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 

- czy przyjmowana jest dokumentacja, którą posiadają obywatele Ukrainy czy wymagana jest 
polska dokumentacja. 



Członek Zarządu poinformował, iż przekaże radnej informacje czy w powiatowym zespole do 
spraw orzekania istnieją problemy z dokumentacją obywateli Ukrainy. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Irena Gmyr o godz. 16:55 
zamknęła posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 
Przewodnicząca Komisji 




