
Protokół nr 40 / 2022 
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 

Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom 
z dnia 25 listopada 2022 r. w godz. od 14:00-15:00, 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. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu 

Ponadto w obradach uczestniczyli: 
- Członek Zarządu Stefan Bąk, 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa. 

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: 

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. 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do powyższych dokumentów. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwalę 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 omówiła w/w/ projekty uchwal. 

Skarbnik Powiatu omówiła projekty uchwal przygotowanych przez wydział budżetu i 

finansów. 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań do wyżej omówionych projektów uchwał. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem czy Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały 

zwiększone kwoty dotacji. 

Skarbnik Powiatu udzieliła informacji, iż kwoty dotacji zostały zwiększone dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz zapoznała radnych z poszczególnymi kwotami. 

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

4) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

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

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

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem w sprawie sytuacji finansowej szpitali 
powiatowych do Członka Zarządu Stefana Bąka. 

Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował, iż Szpital Powiatowy w Chmielniku jest 
zobligowany do złożenia programu naprawczego. Członek Zarządu zapoznał radnych 
z wynikami finansowymi poszczególnych powiatowych jednostkach służby zdrowia. Członek 
Zarządu poinformował o podejmowanych przez Zarząd działaniach mających na celu pomoc 
powiatowym jednostkom medycznym m.in. w postaci udzielanych pożyczek oraz dokonanych 
modernizacjach m.in. zakup laparoskopu, karetki oraz wykonanie szeregu inwestycji tj. 
termomodernizacja, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja ŚCMiN, a także zakup 
tomografu komputerowy. Członek Zarządu poinformował również o planach zakupu 



tomografu oraz planowanej rozbudowie Szpitala Powiatowego w Chmielniku o pracownię 
tomografu. 

Radni podjęli dyskusję na temat sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

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 uwag ani pytań do powyższych projektów uchwał. 

10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2 

Sprawy różne. 
Radna Danuta Żebrowska oraz radny Zbigniew Zagdański zwrócili się z zapytaniem w kwestii 
podwyżek dla pracowników Starostwa. 
Członek Zarządu poinformował, iż pracownicy od listopada otrzymali podwyżki. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Andrzej Michalski o godz. 15:00 
zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokół sporządziła: 

A Małkiewicz 




