
Protokół Nr XLI/2022 

z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 4 marca 2022 roku, 

w godz. od 14.00 do 15.50 (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 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego -Ewelina Kaczmarzyk 

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

- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Dominika Kąsek 

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Grzegorz Piwko 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego- Krzysztof Janicki 

- Radca Prawny - Mateusz Zaborowski 

Kworum w dniu 4 marca 2022 r. wyniosło 28 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radna nieobecna Anna Kosmala. 

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 uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie sytuacji na Ukrainie. 
4. Informacja Starosty Kieleckiego o podjętych oraz planowanych działaniach Zarządu 

Powiatu w związku z trwającą wojną na Ukrainie. 
1) wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców, 
2) wystąpienie Starosty Kieleckiego, 
3) dyskusja. 

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie obrad 

Głosowanie: 

za -25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Do pkt 3 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 
sytuacji na Ukrainie. 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że projekt uchwały, który znalazł się 
w porządku sesji były przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 
Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. 

W tym punkcie głos zabrał wnioskodawca stanowiska - Starosta Kielecki Mirosław Gębski. 
Podziękował komisji merytorycznej za opracowane poprawki i przyjęcie stanowiska. 



Przewodniczący Rady odczytał treść Stanowiska oraz przedstawił radnym projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu w Kielcach w sprawie sytuacji na Ukrainie i 
poddał go pod głosowanie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Głosowanie: 

za - 26 

przeciw — 0 

wstrzymało się - 0 

Ze względu na problemy techniczne Radny Michał Godowski zgłosił do protokołu głos - Za. 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLI/19/2022 w sprawie w sprawie przyjęcia 
Stanowiska Rady Powiatu w Kielcach w sprawie sytuacji na Ukrainie, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Do pkt 4 

Informacja Starosty Kieleckiego o podjętych oraz planowanych działaniach Zarządu Powiatu 
w związku z trwającą wojną na Ukrainie. 

1) wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców 

Jako wnioskodawca głos zabrał w tym punkcie Radny Michał Godowski. Sytuacja na Ukrainie 
spowodowała poczucie wspólnotowej odpowiedzialności jaką jest Rada Powiatu. Oczywiście 
Zarząd Powiatu również podjął odpowiednie działania. Jako klub opozycyjny radni chcą być 
na bieżąco informowani na temat pomocy dla Ukrainy, jakie działania są planowane przez 
Zarząd oraz czy Zarząd nawiązał kontakt z uczniami z Ukrainy i ich rodzinami. Jako samorząd 
możemy mieć wpływ na częściową refundację kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy. PUP 
w Kielcach powinien zająć się tematem podjęcia pracy przez uchodźców. 

2) wystąpienie Starosty Kieleckiego 

Informację w imieniu Starosty przedstawili : 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 
przedłożyła informację o podjętych oraz planowanych działaniach Zarządu Powiatu 
w związku z trwającą wojną na Ukrainie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 



- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedłożyła 
informację o realizowanych działaniach związanych z sytuacją na Ukrainie w szkołach i 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedłożyła 
informację o realizowanych działaniach związanych z sytuacją na Ukrainie w Wydziale 
Zdrowia i Polityki Społecznej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko przedstawił 
informację o realizowanych działaniach związanych z sytuacją na Ukrainie w PUP 
w Kielcach. Liczba uchodźców jeszcze nie jest znana. Specustawa ma być procedowana 
w najbliższym czasie i wejdzie w życie za ok 3-4 tygodnie. Ustawa określi szczegóły 
działania. Powołany został w urzędzie zespół ds. obsługi uchodźców. Na dzień dzisiejszy 
można zatrudniać Ukraińców na obecnie obowiązujących zasadach. Zainteresowanie ze 
strony pracodawców nie jest duże. Obecnie pytają o szczegółowe przepisy. Kwestia 
zatrudnienia cudzoziemców jako uchodźców ukształtuje się w najbliższym czasie, po 
ustabilizowaniu kwestii socjalnej oraz legalności pobytu na terenie Polski. 

Wyjaśnień udzielił Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban. Kontaktowaliśmy się mailowo 
z Winnicą. Na obecną chwilę nie ma tam działań wojennych. Nasi uczniowie z Ukrainy 
otrzymali wsparcie i przejęliśmy koszty ich utrzymania. Przyjaciele z Plauen chcą uczestniczyć 
w pomocy dla Ukrainy. Na następnej sesji będziemy radnych informować o podjętych 
działaniach. Sytuacja jest dynamiczna. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski podziękował dyrektorom za szczegółowe zreferowanie 
informacji o działaniach planowanych i podjętych na terenie powiatu. 

3) dyskusja 

W dyskusji głos zabierali: 

- radny Józef Szczepańczyk w sprawie wystąpienia do Premiera o udzielenie pomocy 
osobom, którzy zaopiekowali się uchodźcami z Ukrainy, zorganizowaniu spotkania 
z Prezesem OSP i Komendantem Miejskim PSP, celem odtworzeniu sprzętu przekazanego 
dla Ukrainy, umieszczenia informacji na stronie Starostwa ( na pasku) o telefonie do grupy 
osób zajmujących się pomocą dla Ukrainy, przekazania z rachunków radnych środków 
finansowych stowarzyszeniu w Chęcinach „Razem możemy więcej" - dla uczniów 
z Ukrainy, zorganizowania przyjazdu krewnych uczniów z Ukrainy na teren powiatu 
kieleckiego, 
-radny Krzysztof Soboń w sprawie przeznaczenia diet radnych na pomoc walczącej Ukrainie, 
-radny Robert Kaszuba w sprawie rozważenia propozycji stworzenia oferty dla organizacji 
pozarządowych na zajęcia dodatkowe dla grupy osób z Ukrainy, 
-radny Bogdan Gierada w sprawie przeznaczenia środków finansowych dla Ukrainy. 



Odpowiedzi na pytania udzielił Starosta Kielecki Mirosław Gębski. Poinformował, że obecnie 
jest procedowana przez sejm ustawa o zasadach pomocy uchodźcom i w tej ustawie będą 
przypisane konkretne zadania powiatom. 

Do pkt 5 

Sprawy różne 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Do pkt 6 

Zakończenie obrad. 

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

obrad zamknął XLI sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 15.50 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

K. Toporska 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi radnych jest udostępnione 
na stronie samorządu powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem : 
https://esesia.tv/transmisia/24547/xli-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-04032022r.htm 

Przewodniczący Rady 


