
Protokół nr 41/2022 

z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa 

w dniu 22 września 2022 roku 

godzina 15.00 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 i trwało do godziny 15.55 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa Rady 

Powiatu w Kielcach. Nieobecna była radna Anna Kosmala. 

Ponadto uczestniczyli: 

- Członek Zarządu Cezary Majcher 

- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

- Dyrektor PZD Zbigniew Wróbel 

Na początku obrad radna Małgorzata Popiel przedłożyła członkom komisji wniosek w sprawie 

stosowania na drogach powiatowych środków uspokojenia ruchu, czyli rozwiązań inżynierii 

drogowej, które zapobiegają rozwijaniu nadmiernych prędkości - skierowany do Przew. Rady 

Powiatu (stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący komisji po zapoznaniu się radnych z treścią ww. wniosku poddał pod 

głosowanie: 

Z a - 8  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Następnie 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): 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

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

sesjami. 

6. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkól 
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

7. Infonnacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. 

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 
za I półrocze 2022 r. 

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 

10. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

w Kielcach: 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

b) przeprowadzenie głosowania. 

11. 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, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
AUTOPOPRAWKA - wprowadzane zostaną środki z funduszu przeciwdziałania Covid dla 
Domów Pomocy Społecznej - 81 572 zł. 

3) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, 
4) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego. 
5) rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach. 

12. Stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących 
dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II 
wojny światowej. 

13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 



14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

Po analizie dokumentów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione materiały 

i projekty uchwał skierowane na sesję Rady Powiatu. 

Ad 2 

Sprawy różne. 

Radna Małgorzata Popiel przypomniała , że na posiedzeniu w dniu 27 maja br. poprosiła o 
uzupełnienie tabelki - Zestawienie inwestycji drogowych, o kolumnę - Koszty projektu. Na 
tym posiedzeniu wystąpiła również o zestawienie dot. ustaleń Komisji Bezpieczeństwa 
z ostatnich trzech lat. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. 
Ponadto radna poprosiła o właściwe koszenie poboczy w miejscowości Wyrowce, Kobylaki, 
Przyjmo, ponieważ mieszkańcy na spotkaniu narzekali na brak nadzoru nad wykonaniem prac 
przez pracowników obwodów drogowych. 
Radna zapytała także o bezpieczne przejścia przy szkole w Tumlinie. Czy nie ma zagrożenia 
wykonania po terminie. 

P. Cezary Majcher stwierdził, iż nie ma żadnego zagrożenia nie wykonania w terminie. 

Radny Paweł Gratka poprosił o informację jakie drogi do remontu zgłosili Kierownicy 
obwodów drogowych. 

Radny Andrzej Michalski poprosił o wykoszenie traw i dzikich wierzb w mjsc. 
Krajno - Parcele (50 m od kościoła, od mostu po prawej stronie). Ponadto zwrócił uwagę na 
drogę 0318T przy zjeździe z drogi wojewódzkiej 752, aby wykonawca wypełnił destruktem 
ubytek. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wydrukowanie radnym, członkom komisji mapek 
z nowymi numerami dróg. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : 

K. Toporska 

Przew komisji 

K ?oń 


