
Protokół Nr XLVIII/2022 

z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 23 września 2022 roku, 

w godz. od 16.00 do 18.00 

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 

- P. Magdalena Karwat-Kasińska Dyrektor PUP w Kielcach 

- Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

- P. Grzegorz Wnuk Sekretarz Powiatu 

- P. Izabela Dziewięcka Dyrektor Wydz. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

- P. Jarosław Wrzostkiewicz Dyr. PCUM w Kielcach 

- P. Grzegorz Piwko Dyr. Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

- P. Rafał Szpak Dyr. ŚCMiN w Kielcach 

- P. Sylwia Wojciechowska - Borek Z-ca Dyrektora Wydz. Geodezji i Gosp. 

Nieruchomościami 

- P. Artur Dudzic Dyr. Wydz. Komunikacji i Transportu 

- Kierownik Zespołu Informacji i Promocji - Agnieszka Madetko 

- Koordynator Zespołu Radców Prawnych -Iwona Kolasa 

oraz przybyli goście: 

- P. Tomasz Brzoza TYP3 Kielce 



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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Radni nieobecni : Danuta Żebrowska i Józef Szczepańczyk. 

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 łub wnioski 
dotyczące zmian w porządku obrad. 

Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad sesji. 

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

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 szkół 
ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

7. Informacja 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 uchwał 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, 
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. 

Glosowanie: 

za -26 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 1 

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

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. 

Do pkt 3 

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

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że dnia 20.09.2022r. do biura obsługi rady 

wpłynął wniosek radnego Józefa Szczepańczyka sprawie zasad związanych z publikacją 

interpelacji do BIP oraz uwag do treści Protokołu z dnia 24 sierpnia 2022r. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższe pismo dnia 21 września 2022r przekazał do 

Starosty, celem rozpatrzenia zarzutów. Zgodnie z § 45 ust.3f) Statutu Powiatu Kieleckiego 

protokół z obrad sesji zawiera ogólną tematykę wystąpień. Nadmienił, że ww. protokół został 

prawidłowo sporządzony. Jednakże zgodnie z § 46 ust. 1 radny może zgłosić zastrzeżenia lub 

poprawkę do sporządzonego protokołu, do chwili jego przyjęcia. 

Radni nie zgłosili innych uwag oraz wniosków do protokołu. 



W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół 

z XLVII sesji Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. z uwzględnionym 

uzupełnieniem radnego w pkt. 9 - Sprawy różne i wolne wnioski o zapis : „ Radny zwrócił się 

do Przewodniczącego Rady o pisemne przypomnienie Staroście Kieleckiemu zasad 

związanych z publikacją odpowiedzi na interpelacje i zapytania na stronie BIP": 

Glosowanie: 

za - 27 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

W wyniku głosowania protokół (z dodatkowym zapisem) z XLVII sesji Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2022 r. został przyjęty. 

Do pkt 4 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kuzia poinformował radnych, że Powiat zajął I miejsce 

w kategorii powiatów w rankingu LIDER W POZYSKIWANIU FUNDUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH organizowanym przez Forum Miasteczek Polskich. W latach 2020-2021 

Powiat Kielecki otrzymał dofinansowanie z polskich i zagranicznych środków zewnętrznych 

na unikalnie wysokim poziomie. Ponadto zaprosił radnych do udziału w IX Turnieju Piłki 

Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach w dniu 22.10.2022r. w Hali 

Sportowej w Zagnańsku (informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Nadmienił również, 

że Wydział Edukacji Kultury. Sportu i Turystyki zaprasza radnych na XV Powiatowy Przegląd 

Zespołów Chóralnych i II Festiwal,.Smaków Babiego Lata" (informacja stanowi załącznik nr 

3 do protokołu). 

Do pkt 5 

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

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do sprawozdania. 

Rada przyjęła sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres 

między sesjami, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



Do pkt 6 

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

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji : stan organizacyjny i 
przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 szkól ponadpodstawowych oraz placówek 
oświatowych Powiatu Kieleckiego. 

Rada przyjęła informację: stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023 
szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Do pkt 7 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki 
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku 

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku 

Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych zakładów 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do pkt 8 

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

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022 r. 

Rada przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego za I półrocze 2022 r., która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Do pkt 9 

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

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz wniosków do informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2022r. 



Rada przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze 

2022r„ która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Do pkt 10 

Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. 

Przewodniczący Rady poinfonnował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym odwołanie Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 14 
ustawowego składu rady powiatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

a) powołanie komisji skrutacyjnej, 

Przewodniczący Rady oznajmił, że w celu przeprowadzenia głosowania tajnego radni powołują 
komisję skrutacyjną. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi 3 członków wybranych spośród 
radnych powiatu. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa się łącznie. 

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kaszuba poprosił o głos i oznajmił, że wniosek o odwołanie 
złożony został przez jeden Klub Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził, iż mieszkańcy powiatu 
stracą możliwość przekazywania swoich pytań, wniosków i zażaleń skierowanych do Rady 
i Zarządu Powiatu. Taki jest prawdziwy powód odwołania. Względy merytoryczne nie 
zadecydowały o wniosku. Wniosek nie został uzasadniony faktami. 

Radny Michał Godowski powiedział, że mając większość w radzie powiatu z góry wiemy jakie 
będzie rozstrzygnięcie. Klub PiS stanowi większość w Radzie. Kolega Robert Kaszuba 
występował w różnych sprawach i jego wystąpienia zmierzały w kierunku porad, wskazywania 
właściwych dróg i sięgania o środki zewnętrzne. Klub PSL jest zdziwiony z tak podjętej 
inicjatywy. 

Przewodniczący następnie poprosił radnych o zgłoszenie kandydatów na członków komisji 
skrutacyjnej. 

Radny Michał Godowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnego Pawła Gratkę. 

Radny Andrzej Borowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radną Annę Kosmalę. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnego Cezarego Majchra 
Członka Zarządu. 

Przewodniczący zapytał, czy są inne zgłoszenia kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. 

Dalszych zgłoszeń nie było. 

Przewodniczący Rady zapytał poszczególnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na 
kandydowanie na członków komisji skrutacyjnej. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej 



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej 
w składzie : Paweł Gratka, Anna Kosmala, Cezary Majcher. 

Głosowanie: 

za- 27 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

Ze względu na problemy techniczne Radny Zbigniew Zagdański zgłosił do protokołu głos -
za. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że Rada przyjęła skład osobowy komisji skrutacyjnej. 

Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o dokonanie wyboru przewodniczącego 
komisji. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy. 

Po przerwie przewodniczący Rady oznajmił, że komisja skrutacyjna ukonstytuowała się, 
a przewodniczącym tejże komisji został wybrany radny Paweł Gratka. 

Następnie poprosił Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o omówienie zasad głosowania 
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady. a następnie o wydanie radnym kart do 
głosowania. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Paweł Gratka przedstawił zasady głosowania 
w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, 
które stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej rozdawał karty do głosowania radnym wyczytywanym 
według listy obecności przez Przewodniczącego Rady. 

Radni kolejno po otrzymaniu karty do głosowania i oddaniu głosu, wrzucali je do urny. 

Po zakończonym głosowaniu przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, 
a komisję skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 

Komisja skrutacyjna udała się do pomieszczenia znajdującego się w sąsiedztwie sali 
audytoryjnej. 

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady. Następnie zwrócił się do 
Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu głosowania w sprawie 
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Roberta Kaszuby. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Paweł Gratka przedstawił protokół komisji skrutacyjnej 
z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 



Powiatu Roberta Kaszuby. W głosowaniu tajnym oddano 26 głosów ważnych i 1 głos 
nieważny. Za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Roberta Kaszuby oddano 14 
głosów, przeciw odwołaniu oddano 12 głosów i 0 głosów wstrzymujących się. Wymaganą 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
Rada Powiatu odwołała wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Roberta Kaszubę. 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Rady oznajmił , że wyniki głosowania tajnego są podstawą do sporządzenia 
uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach, której treść 
odczytał. 

Tym samym Rada Powiatu w Kielcach podjęła Uchwałę nr XLVIII/84/22 w sprawie 
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

Do pkt 11 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 i poddał pod 

głosowanie. 

Glosowanie: 

za - 24 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -3 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVI 11/85/2022 zmieniającą uchwalę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, która stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

2) 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. 



Radny Robert Kaszuba podziękował zarządowi i radnym za wdrożenie w życie wniosku o 

podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników. 

Głosowanie: 

za - 25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu- 2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVIII/86/2022 w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski podziękował radnym za głosowanie w sprawie zmian 

w budżecie. Ponadto zwrócił uwagę, że od początku powołania, obecny zarząd planował 

podwyżki dla pracowników od 1 listopada danego roku, tak było w roku 2019, 2020, 2021 i tak 

będzie zgodnie z planem teraz. 

3) podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, 

Głosowanie: 

za - 25 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVIII/87/2022 w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

4) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego, 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Starosty Kieleckiego, 
Głosowanie: 

za - 25 



przeciw - O 

wstrzymało się - O 

brak głosu -2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVIII/88/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Starosty Kieleckiego, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

5) rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 

za - 25 

przeciw — 0 

wstrzymało się - 0 

brak głosu -2 

W wyniku głosowania podjęto uchwałę Nr XLVIII/89/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, która stanowi załącznik nr 1(T do 
protokołu. 

Do pkt 12 

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

Starosta Kielecki Mirosław Gębski odczytał treść stanowiska w sprawie poparcia działań Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody 
spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, która stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 

Starosta zacytował treść piosenki swojego przyjaciela z trójmiasta Andrzeja Kołakowskiego -

utwór Rozstrzelana Armia : „Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom, tętno Polski 

bije w rozstrzelanych sercach". 

Radny Paweł Gratka podkreślił, iż nie ma wątpliwości, że jako naród Polski powinniśmy się 

domagać reparacji od Niemiec. Natomiast mamy podjąć stanowisko popierające działania 

rządu dot. dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy. 



W związku z powyższym poprosił o informację jakie działania Rząd Rzeczypospolitej podjął 

w tej sprawie. 

Przewodniczący rady ogłosił 10 min. przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. 

Następnie głos zabrał Starosta Kielecki Mirosław Gębski i poinformował radnych, że 

14 września br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę odszkodowań za 

straty wojenne spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej i przedstawił raport 

dot. strat. Straty wg. wyliczeń polskiego rządu to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł. 

Wyliczanie tych strat to była długa skrupulatna praca. Przewodniczył tej komisji poseł 

A. Mularczyk. W najbliższym czasie do rządu niemieckiego zostanie przesłana nota 

dyplomatyczna. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody 

spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. 

za - 22 

przeciw - 0 

wstrzymało się - 2 

brak głosu -3 

Ze względu na problemy techniczne Radna Irena Gmyr zgłosiła do protokołu głos - za. 
Ze względu na problemy techniczne radny Emil Machul zgłosił do protokołu glos - za. 

W wyniku głosowania podjęto stanowisko w sprawie poparcia działań Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej dotyczących dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez 
Niemcy w czasie II wojny światowej. 

Do pkt 13 

Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych. 



Przewodniczący Rady przedstawił radnym informację o interpelacjach i zapytaniach radnych, 
która stanowi załącznik nr 1 $ do protokołu. 

Do pkt 14 

Sprawy różne 

Radny Robert Kaszuba wystąpił z zapytaniem do Pana Starosty. W jakiej wielkości powiat 
desygnował środki za udział w rankingu LIDER W POZYSKIWANIU FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH oraz poprosił o podanie wysokości kosztów utrzymania Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Rembowie ( na dzień 23.09.22r.) Ponadto odczytał odpowiedź 
Pana Starosty na wnioski dwóch jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego dot. 
dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. 

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban zaznaczył, iż o pieniądzach na straż zdecydowała Rada 
poprzez głosowanie. Środki finansowe przekazano nie straży ale gminom, ponieważ taka jest 
procedura ustawowa. W ciągu ostatnich dwóch lat powiat pozyskał 248 min zł środków 
zewnętrznych. W związku z tym podjęto takie rozwiązania, które były zgodne z prawem. 

Starosta Mirosław Gębski poinformował radnego, że odpowiedź na zadane pytania otrzyma na 
piśmie. 

Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban zawiadomił radnego, że była składana interpelacja przez 
radnego Pawła Gratkę i jest informacja w tej sprawie na stronie BIP ( wg stanu na dzień 
31.08.22r.) 

Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknął XLVIII sesję Rady Powiatu w Kielcach o godzinie 18.00 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

K. Toporska 

Do pkt 1 5 

Prz ' ' y Rady 



Nagranie z przebiegu obrad odzwierciedlające pełne wypowiedzi radnych jest udostępnione 
na stronie samorządu powiatowego oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej pod linkiem : 

https://esesia.tv/transmisia/29536/xlviii-sesia-rady-powiatu-w-kielcach-23092022.htm 


