
Protokół Nr XL/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 23 lutego 2022 roku, 

w godz. od 16.00 do 16.40 (posiedzenie w systemie zdalnym) 

Do pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady, przywitał 

uczestników sesji. 

W obradach wzięli udział: 

- Starosta Kielecki - Mirosław Gębski 

- Wicestarosta Kielecki - Tomasz Pleban 

- Członek Zarządu Powiatu - Stefan Bąk 

- Członek Zarządu Powiatu - Cezary Majcher 

- Członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana 

- Skarbnik Powiatu - Anna Moskwa 

- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Izabela Dziewięcka 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Radca Prawny - Iwona Kolasa 

Kworum w dniu 23 luty 2022 r. wyniosło 27 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radni nieobecni : Anna Kosmala i Krzysztof Soboń. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Do pkt 2 

Przyjęcie porządku obrad. 



Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi lub wnioski 
dotyczące zmian w porządku obrad. 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia przedstawił porządek i poddał go pod głosowanie 

poprzez naciśnięcie stosownego przycisku. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwal w sprawie: 

1) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, 

2) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w 

Bodzentynie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie. 

4. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie: 

za -23 

przeciw - 1 

wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Do pkt 3 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wszystkie projekty uchwał, które znalazły 
się w porządku sesji były przedmiotem obrad właściwej komisji. 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, 



W dyskusji nad projektem uchwały wzięli udział: radny Józef Szczepańczyk, radny 

Zenon Janus, radny Michał Godowski, radna Agata Sałata, radny Wojciech Kózka. 

Negatywną opinię w sprawie uchwały zgłosili radni : Józef Szczepańczyk, Zenon Janus, 

Michał Godowski. Podkreślili przede wszystkim fakt, że Rada podejmuje uchwałę bez udziału 

Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Słupi i Dyrektora Zespołu Szkół w Bodzentynie. Dzisiaj 

radni otrzymali informację o połączeniu tych dwóch placówek. Zarząd powinien w okresie 

1 m-ca wypracować program organizacji edukacji na poziomie ponadpodstawowym na terenie 

powiatu. Likwidacja szkół na tym etapie nie jest pilna i uchwały nie powinny być 

podejmowane. 

Pozytywną opinię w sprawie uchwały wyrazili radni: Agata Sałata i Wojciech Kózka. Zamiar 

likwidacji placówek nie ma skutków prawnych. W sytuacji gdy będzie odpowiedni nabór, 

Zarząd jeszcze raz przeanalizuje tą sytuację. To jest ostatni moment, aby uratować edukację 

w tej części powiatu. 

Wyjaśnień udzielił Wicestarosta Tomasz Pleban. Zarząd nie ma zamiaru tworzenia jednego 

powiatowego zespołu placówek oświatowych. Sytuacja demograficzna jest trudna. Ideą 

Zarządu jest znaleźć takie rozwiązanie, aby utrzymać te placówki. Oferta placówek jest 

przygotowana i dostępna na stronie internetowej. Konsultacje będą odbywać się w okresie, gdy 

będą podejmowane uchwały o likwidacji ww. placówek. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej Słupi, 

Szkoły Policealnej w Nowej Słupi wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, 

i poddał go pod głosowanie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za -16 

przeciw - 9 

wstrzymało się -1 



Ze względu na problemy techniczne Radny Sylwester Kasprzyk zgłosił do protokołu głos -
Za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/17/2022 w sprawie w sprawie zamiaru 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowej 

Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej 

Słupi, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

2) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie wchodzącego w skład Powiatowego 

Zespołu Szkół w Bodzentynie i poddał go pod głosowanie poprzez naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku. 

Głosowanie: 

za -15 

przeciw - 9 

wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XL/18/2022 w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie wchodzącego w skład Powiatowego 

Zespołu Szkół w Bodzentynie, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Do pkt 4 

Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknął XL sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 16.40 



Na tym protokół zakończono 

Protokołowała: 

K. Toporska 

Przewodniczący Rady 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi radnych jest udostępnione 
na stronie samorządu powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem : 
h t tps : / / e ses i a . tv / t r ansmis ia /24192 /x l - ses i a - rady-powia tu -w-k ie lcach-23022022r .h tm 


