
Protokół nr 39 / 2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 

Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom 
z dnia 17 października 2022 r. w godz. od 10.00 - 10.40, 

sala 231 Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 
Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom Andrzej 
Michalski. 

Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, 
- Kierownik referatu Informacji i promocji Agnieszka Madetko. 

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

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów materiałów i uchwał na najbliższą sesję Rady 
Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

2. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski na postawie listy obecności stwierdził, 
że posiedzenie Komisji jest prawomocne do opiniowania uchwał. 

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. 

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, 

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", 

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

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

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, 

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. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. 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, 

Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik Powiatu udzieliła informacji na temat zmian 
w budżecie Powiatu Kieleckiego. 
Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawki do w/w projektów uchwał. 
Radni nie zgłosili uwag do powyższych projektów uchwał i zaopiniowali je pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski zwrócił się z zapytaniem o przesunięcia środków 
finansowych na realizację inwestycji drogowych Bęczków - Gościniec. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Wróbel udzielił informacji na temat w/w 
inwestycji dyrektor poinformował, iż inwestycja przebiega w terminie, a środki finansowe są 
przesunięte ponieważ będą zapłacone po zakończeniu realizacji w marcu 2023r. 

Przewodniczący Komisji omówił kolejne projekty uchwal zgodnie z porządkiem obrad Sesji. 

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", 

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

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

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, 

Wicestarosta nadmienił, iż Rada Gminy Raków wyraziła zgodę na rozszerzenie katalogu 
możliwości wynajmu nieruchomości w Rembowie o m.in. pomoc społeczną, mieszkań dla 
seniorów, rehabilitację społeczną oraz medyczną. 

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. 



10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

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

Ad. 2 

Sprawy różne. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 
10:40. zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 

A.Małkiewicz Przewodniczący Komisji 

Andrzej Michalski 


