
Protokół Nr XLVI/2022 

z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 24 czerwca 2022 roku 

w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

w godz. od 16.00 do 18:09 

Do pkt. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia otworzył obrady i 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 Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - Ewelina Kaczmarzyk 

- Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Artur Dudzic 

- Dyrektor Wydziału Budownictwa - Marcin Pabjan 

- Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Paweł Kowalczyk 

- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku - Grzegorz Piwko 

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Magdalena Karwat Kasińska 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Radca Prawny - Mateusz Zaborowski 

oraz przybyli goście: 

- Krzysztof Słoń Senator RP 

- Paweł Wójcik Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia po sprawdzeniu liczby radnych biorących udział w 
sesji stwierdził prawomocność obrad. 

Kworum w dniu 24 czerwca 2022r. wynosiło 26 radnych. 
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Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radni nieobecni: Robert Kaszuba, Zbigniew Zagdański, Danuta Żebrowska. 

Rada Powiatu stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Do pkt 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi 
lub wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 

Radny Józef Szczepańczyk w imieniu klubu PSL zgłosił propozycję zamiany w kolejności 
rozpatrywania punków w porządku obrad, aby punkt 6 był rozpatrywany po punkcie 7 i 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach powołując się na art. 30a punkt 4 ustawy z dn. 05 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym nie przychylił się do propozycji zmiany 
w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Za-25 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022 r. 
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 
5. Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres między 

sesjami. 

6. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021 ; 
- prezentacja raportu, 
- debata nad raportem. 

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w 
Kielcach. 
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7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Kieleckiego za 2021 rok ; 

- zapoznanie się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, 

- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie 
opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok. 
7.1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 

01.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. ; 

- dyskusja. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu za 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok ; 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach z tytułu wykonania 
budżetu 

Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie 

opinii 
o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

8.1 .Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
9. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022". 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 
4) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, 
5) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 
6) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 
7) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 
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8) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli w 
2022r. 

12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Powiatu Jacek Kuzia poprosił o zabranie głosu Senatora RP Krzysztofa Słonia. 

Senator RP Krzysztof Słoń 

Senator zwrócił się do Rady Powiatu z prośbą o podjęcie inicjatywy w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Powiatowej w Kielcach, co przyczyniłoby się do upowszechniania idei 
samorządności wśród mieszkańców powiatu w szczególności wśród młodzieży angażując ją 
w sprawy społeczności lokalnej. 

Senator RP podkreślił fakt otrzymania wyróżnień oraz nagród przez Powiat Kielecki 
za działalność jaką podejmuje. 

Senator RP podziękował jednocześnie zarówno Zarządowi jak i całej Radzie za to, że została 
powołana Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego, która z powodzeniem funkcjonuje będąc 
jednocześnie organem doradczym. 

Senator RP złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu pismo stanowiące załącznik nr 2. 

Do pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022 r. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do protokołu. 

Głosowanie: 

Za-26 

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania Protokół Nr XLV z sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2022r. 
został przyjęty. 

Do pkt. 4 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił na wydarzenie: XV Konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę Powiatu Kieleckiego orz XVI Powiatowy przegląd kapel ludowych. 

Do pkt. 5 

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

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 
między sesjami, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Do pkt. 6 

Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021. 

Dyskusja 

Radny Józef Szczepańczyk 

Radny na wstępie podziękował Senatorowi RP za inicjatywę stworzenia Młodzieżowej Rady 
Powiatu, nadmieniając, iż w latach poprzednich funkcjonowała Młodzieżowa Rada Powiatu. 
Tematem wystąpienia Radnego Józefa Szczepańczyka było min. wykonanie budżetu w dziale 
Transport i łączność oraz ochrona zdrowia w stosunku do planu, kary nałożone za nieterminowe 
wydanie decyzji przez Wydział Budownictwa. 
Radny odniósł się także do zmian kadrowych jakie następowały w latach 2020-202 lw w/w 
wydziale. 
Radny poruszył także kwestię wynagrodzenia Starosty Kieleckiego oraz Członków Zarządu. 

Radny odniósł się do informacji o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres od 01.01.202 lr. 
do 31.12.2021 r. zwracają uwagę na brak informacji w niektórych podpunktach. Radny poruszył 
także kwestię gospodarowania majątkiem Powiatu na przykładzie budynków po MOW 
Podzamcze oraz MOW Rembów. Zaznaczył, iż należy zwrócić się do Rady Gminy Raków 
o wprowadzenie zmian w akcie notarialnym o przeznaczeniu tej nieruchomości w Rembowie, 
a następnie ogłosić i rozstrzygnąć konkurs. 

Radny Józef Szczepańczyk w imieniu Klubu PSL wyraził stanowisko, iż Klub PSL nie 
zagłosuje za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach. 
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Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - przeciw. 
Ze względu na problemy techniczne Członek Zarządu Stefan Bąk zgłosił głos - za. 
Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady powiatu Kamil Piasecki 
zgłosił głos - za. 
Ze względu na problemy techniczne Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban zgłosił głos - za. 
Ze względu na problemy techniczne radny Krzysztof Smolarczyk zgłosił głos - przeciw. 

Głosowanie: 

Za- 17 

Przeciw - 9 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/ 58/2022 w sprawie udzielenia wotum 
zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Do pkt. 7 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Kieleckiego za 2021 rok . 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - przeciw. 

Głosowanie: 

Za- 18 

Przeciw - 6 

Wstrzymało się - 2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/ 59/2022 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Do pkt. 8 

Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Wiceprzewodniczący Kamil Piasecki 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zabrał głos w dyskusji w imieniu Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości przedstawiając, iż po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2021, sprawozdaniem finansowym za rok 2021, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z wykonania budżetu, a także przedstawionym Raportem o stanie Powiatu 
Kieleckiego pozytywnie opiniuje sformułowany przez Komisje Rewizyjną wniosek 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kieleckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 
2021. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przedstawił, iż konsekwencją powyższego 
stanowiska jest również pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 
w sprawie udzielenia absolutorium. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podsumowując podkreślił, iż na uwagę zasługuje fakt 
pozyskania do budżetu środków inwestycyjnych w ramach rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Samorządowych czy też z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych, których 
wdrożenie pozwoliło na realizację wielu inwestycji drogowych. 

Radny Michał Godowski 

Radny w imieniu Klubu PSL zabrał głos w sprawie m.in. wykonania budżetu podkreślając jego 
niski poziom wykonania w dziale Wydatków na transport i łączność w wysokości 32%, wydatki 
bieżące Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ 25%, dochody majątkowe zrealizowane 
na poziomie 82%. Radny wyraził opinię, iż oczywiście dochody majątkowe w tym roku 
kwotowo wyglądają nieźle w porównaniu do dochodów bieżących. Radny odniósł się także do 
nałożonych kar za nieterminowe wydawanie decyzji przez Wydział Budownictwa. 

Podsumowując radny Michał Godowski poinformował, iż Klub Polskiego Stronnictwa 
Ludowego będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban 

Odniósł się do krytycznych uwag swoich przedmówców w kwestii przyczyn nałożonych kar za 
nieterminowe wydanie decyzji przez Wydział Budownictwa, przypominając o sytuacji jaka 
panowała podczas pandemii Covid 19, uzasadniając, iż opóźnienia w wydawaniu decyzji 
wynikały z braków kadrowych. Wicestarosta Kielecki poinformował, iż na skutek różnych 
przepisów, które wtedy obowiązywały przynajmniej 1/3 składu Starostwa mniej więcej cały 
czas była na zwolnieniu, na opiece albo przebywała na kwarantannie, niektórzy pracaownicy 
również chorowali przez wiele tygodni. 

Wicestarosta odnosząc się do wykonania budżetu poinformował, iż Powiat Kielecki jest cały 
czas w Polsce liderem jeżeli chodzi o budowę dróg, podkreślił również, iż raport zawiera 
informacje o kilkudziesięciu inwestycjach drogowych realizowanych przez Powiat Kielecki. 

Skarbnik Powiatu Kieleckiego Anna Moskwa 

Skarbnik Powiatu odniosła się do słów radnego Michała Godowskiego przedstawiając 
następujące informacje odnośnie wykonania budżetu: Komendy powiatowe policji wykonanie 
99,76%, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wykonanie 100%, Zarządzanie 
kryzysowe 20 %. 

Skarbnik podkreśliła, iż to że środki na zarządzanie kryzysowe nie zostały wydane świadczy 
tylko o tym, że budżet jest prawidłowo zaplanowany i prawidłowo realizowany. 
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Skarbnik Powiatu ponadto poinformowała, iż dochody wykonano na poziomie 100%, dochody 
bieżące 107,82, dochody majątkowe 82,71 podkreślając, że środki, które nie wpłynęły to nie 
przelane środki z wniosków, które zostały przyjęte do realizacji. 

Radny Stefan Pacak negatywnie odniósł się do działalności Zarządu Powiatu oraz do 
wypowiedzi Pana Senatora Krzysztofa Słonia. 

W sprawie wypowiedzi radnego Stefana Pacaka glos zabrali Pan Senator Krzysztof Słoń, 
Członek Zarządu Cezary Majcher oraz radny Józef Szczepańczyk. 

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - przeciw. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - przeciw. 

Ze względu na problemy techniczne radna Agata Sałata zgłosiła głos - za. 

Głosowanie: 

Z a -  1 7  

Przeciw - 9 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/ 60 12022 w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do pkt.9 

Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r. 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków w sprawie informacji o realizacji inwestycji drogowych 
w 2021 r. 

Do pkt. 10 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022". 

Radni nie zgłosili uwag oraz wniosków w sprawie sprawozdania. 

Do pkt. 11 

Podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Kieleckiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego 
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 
roku budżetowego i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radna Ireena Gmyr zgłosiła głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Starosta Kielecki Mirosław Gębski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 
zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 5  

Przeciw - 1 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/ 61/2022 w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego oraz o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Kieleckiego na lata 2022-2028, 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 

Skarbnik Powiatu poinformowała o autopoprawce - wzrost kwoty subwencji oświatowej 
o kwotę 2654 zł. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał go pod 
głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne Starosta Kielecki Mirosław Gębski zgłosił głos - za. 
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Ze względu na problemy techniczne radna Irena Gmyr zgłosiła głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Kamil Piasecki zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 6  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/62/2022 zmieniają uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

3) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kieleckiego na 2022 rok i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Tomasz Gruszczyński zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a -  2 6  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/63/2022 w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

4) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, 
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Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chęcinach i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 6  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/64/2022 w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia w Chęcinach i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chęcinach, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

5) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład 
Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chmielniku i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 6  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 
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W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/65/2022 w sprawie założenia Branżowej 
Szkoły II Stopnia w Chmielniku i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chmielniku, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

6) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 6  

Przeciw - 0 

Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/66/2022 w sprawie nadania tytułu 
„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

7) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i poddał go pod głosowanie. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - za. 

Głosowanie: 

Z a - 2 6  

Przeciw - 0 
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Wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI/67/2022 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 
dla Powiatu Kieleckiego", która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

8) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli 
w 2022r. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli 
w 2022r. 

Radny Józef Szczepańczyk zwrócił się z zapytaniem czy w pracy Komisji będą mogli 
uczestniczyć radni nie należący do składu Komisji w roli obserwującego. 

Odpowiedzi udzielił prawnik Zespołu radców prawnych Mateusz Zaborowski. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Ze względu na problemy techniczne radny Michał Godowski zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne radny Wojciech Kózka zgłosił głos - wstrzymujący się. 

Ze względu na problemy techniczne radny Stefan Pacak zgłosił głos - za. 

Ze względu na problemy techniczne Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kamil Piasecki 

zgłosił głos - przeciw. 

Głosowanie: 

za: 10 

przeciw: 15 

wstrzymało się: 1 

W wyniku głosowania projekt uchwały nie został przyjęty. 

Do pkt. 12 

Informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację o interpelacjach, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi dostępna na stronie BIP Starostwa Powiatowego. 

str. 13 



Do pkt. 13 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski 

Starosta Kielecki podziękował za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta 
następnie uzasadnił dlaczego nie został poparty projekt uchwały dotyczący zlecenia Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie objętej planem kontroli w 2022r. Starosta Kielecki 
poinformował, iż audytor wewnętrzny przeprowadził kontrolę w Wydziale Budownictwa, która 
trwała około 2 miesiące, przekazał także, iż raport z kontroli będzie przekazany Radnym, aby 
mogli się z nim zapoznać. Starosta Kielecki zwrócił uwagę, iż praca Komisji Rewizyjnej, która 
trwałaby kilka miesięcy mogłaby obciążać pracę Wydziału Budownictwa. Starosta Kielecki w 
swoim wystąpieniu odnosząc się do słów radnych z Klubu PSL nawiązał do otrzymanych 
nagród m.in. za zajęcie 2 miejsca w rankingu ZPP dla Powiatu Kieleckiego, nagrody Tytuł 
Super Powiat, nagroda Gazety Prawnej „Zdrowy Powiat", nominacji w kategorii osobowość 
oraz nagrody w Świętokrzyskiej Victorii. 

Radny Michał Godowski 

Radny odniósł się do odpowiedzi otrzymanej na złożoną interpelację oraz odpowiedzi jaką 
otrzymał radny Józef Szczepańczyk zwracając uwagę, że odpowiedzi, które radni otrzymali są 
rozbieżne. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk 

Sekretarz Powiatu odnosząc się do wypowiedzi radnego Michała Godowskiego poinformował, 
że w tym roku wpłynęła tylko jedna interpelacja z zapytaniem o kwestie kadrowe w Wydziale 
Budownictwa. Sekretarz Powiatu poinformował o zmianach kadrowych jakie nastąpiły 
w latach 2019-202 lw Wydziale Budownictwa. Sekretarz Powiatu przekazał, iż odpowiedź na 
interpelację jest wiarygodna oraz poinformował, że w raporcie z audytu znajdują się wszelkie 
informacje odnośnie sytuacji kadrowej w Wydziale Budownictwa. 

W dyskusji na temat sytuacji kadrowej w Wydziale Budownictwa udział brali radny Józef 
Szczepańczyk, radny Michał Godowski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych, aby wszelkie pytania kierowali 
w formie interpelacji. 

Przewodniczący zapytał radnych o chęć zabrania głosu. 

Radni nie zgłosili chęci zabrania głosu. 

str. 14 



Do pkt. 14 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknął XLVI sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 18:09. 

Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi osób uczestniczących w sesji 
Rady Powiatu w Kielcach wraz z ich transkrypcją jest udostępnione w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie samorządu powiatowego pod linkiem: 

https://esesia.tv/transmisia/27779/xlvi-sesia-radv-powiatu-w-kielcach-24062022.htm 

Na tym protokół zakończono. 

Pn vała: 

A.Małkiewicz 

Prze ' ' Rady 
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