
Protokół nr 38/2022 

z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa 

w dniu 27 maja 2022 roku 

godzina 14.30 -16.10 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.30 i trwało do godziny 16.10 

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady 

Powiatu w Kielcach. Nieobecny był radny Krzysztof Soboń i Andrzej Michalski. 

Ponadto uczestniczyli: 

- Członek Zarządu Cezary Majcher 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- Z-ca Dyrektora PZD Wojciech Żebrowski 

Z-ca 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 XLIV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 



6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2021 r." 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Kieleckiego za 2021 r. 
8. 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) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik, 
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 
5) przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 
2022, 

6) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030", 
7) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia 
rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 

8) przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, 
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, 
ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, położonej w 
obrębie 0020 Rembów gmina Raków, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr 
KII L/00018048/4, 

10) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, 
11) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

9. Apel w sprawie dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego, które 
otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały 

i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu. 

Ad 2 

Sprawy różne. 



Z-ca Dyrektora PZD Wojciech Żebrowski 

Wykonawcy do 28 czerwca są zobowiązani umową do prac w ramach remontów cząstkowych. 

Koszenie traw potrwa ok. 1,5 m-ca, dwukrotnie : w okresie letnim i letnio-jesiennym. W ramach 

remontów bieżących będą obsługiwane tylko te miejsca, które wymagają napraw natychmiast, 

czyli masą na gorąco, część to powierzchniowe utrwalenie emulsją, grysami. 

Radna Małgorzata Popiel zwróciła uwagę na brak realizacji interpelacji, które zgłosiła 

w ostatnim okresie. Zainteresowana jest budżetem PZD z ostatnich trzech lat. Niestety nie jest 

umieszczony na BIP-e. Zawsze brakuje środków na drogi. Jaka jest rola dyrektora PZD i 

Starostwa ? W jaki sposób wskaźniki inwestycyjne ograniczają możliwość realizacji zadań 

przez dyr. PZD ? Dlaczego nie można zrealizować interpelacji, bo nie ma środków 

Obowiązkiem radnego jest zbieranie potrzeb mieszkańców, zgłaszanie potrzeb i udzielanie im 

odpowiedzi. W sytuacji gdy mamy w odpowiedzi na interpelację zapewnienie, że zadanie 

będzie zrobione to jesteśmy pewni , że zarząd je zrealizuje. Nie zrozumiałe jest dlaczego 

najpierw przyjmuje się do realizacji dane zadanie a potem PZD zabiera się środki. Powinniśmy 

być o tym fakcie poinformowani. W jaki sposób PZD ma realizować zadania w sytuacji gdy 

gmina o tym decyduje. Ograniczamy rolę radnego w realizacji jego obowiązków. 

Informacja - zestawienie inwestycji drogowych i ich współfinansowania jest dobrze 

przygotowana, jednakże trzeba dodać kolumnę - koszty projektu. 

Radna poprosiła o zestawienie dot. posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa z ostatnich trzech łat i 

informację o realizacji zaleceń. 

Członek Zarządu Cezary Majcher 

Niestety nie ma możliwości zrealizowania wszystkich interpelacji radnych. Potrzeby są 

ogromne i każdy radny chce się wykazać. Nie da się zrobić wszystkich dróg. Mamy zadania , 

które robimy a inne musimy konsultować z gminami. Bez pomocy gmin nie 

wyremontowalibyśmy takiej ilości dróg. To jest dobra zasada - porozumienie między 

samorządami. 

Radna Anna Kosmala poinformowała, że 3 maja br. między Borkowem a Trzemosną miał 

miejsce śmiertelny wypadek. W tym miejscu jest tunel drzew, zakrzaczeń na łuku drogi i 

ograniczona widoczność (jest ogromne zagrożenie). 

Członek Zarządu Cezary Majcher zapewnił, że wycinka drzew zostanie w tym rejonie 

wykonana. 



Radny Zbigniew Zagdański poinformował , że przy Urzędzie Gminy w Masłowie jest 

wykonywane umocnienie rowów. Niestety nie stoi tam żaden znak informujący o tych robotach 

drogowych. Ponadto dowiedział się od prezesa stowarzyszenia - rozwój inicjatyw 

obywatelskich , że powiat będzie płacił kary. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa potwierdziła , że powiat będzie płacił kary - 268 000 zł. - za 

opóźnienia w wydz. budownictwa. 

Radny Zbigniew Zagdański zaapelował do radnych i poruszył temat niskich wynagrodzeń 

pracowników. Obowiązkiem radnego jest dbać o pracowników i przyzwoicie ich wynagradzać. 

Jako radni powinniśmy ten temat przedyskutować a przede wszystkim Komisja Zdrowia. 

Rodziny i Spraw Społecznych. 

Radny Bogdan Gierada zapytał o podwyżki dla pracowników, w jakiej były wysokości. 

Radny Paweł Gratka poprosił o : 

• informację w sprawie finansowania zadań w zakresie dróg, 

• wyjaśnienie czy ta uchwała dot. Caritas Diecezji Sandomierskiej nie jest za daleko 

idąca, ponieważ wskazujemy podmiot nie mając uregulowanych spraw z samorządem 

gminy, 

• informację w sprawie wyszacowanych kar za nieterminowe wydawanie decyzji. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa - kara za 1 dzień opóźnienia wydania decyzji wynosi 500 zł. 

To nie jest pierwsza kara Już wcześniej zapłaciliśmy 159 000 zł kary. 

Podwyżki dla pracowników : 

- 270 zł. dla pracownika (średnia), 

- 600 zł. dla pracownika Wydz. Budownictwa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

K. Toporska 

Z-ca Przewodniczącego Komisji 

Wojciech Kózka 


