
Protokół 

ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu w Kielcach

w dniu 15 marca 2020 roku 

godzina 15.00.

(posiedzenie w systemie zdalnym)

Obrady rozpoczęły się o godzinie 15.00. i trwały do godziny 16.10.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom Andrzej 

Michalski.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w obradach uczestniczyli również :

- Starosta Mirosław Gębski

- Wicestarosta Tomasz Pleban

- Członek Zarządu Stefan Bąk

- Członek Zarządu Mariusz Ściana

- Skarbnik Powiatu Maria Klusek

- Zastępca Skarbnika Powiatu Anna Moskwa

Przewodniczący Komisji przywitał zebranych i przystąpił 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.
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Ad.l

Przewodniczący Komisji Andrzej Michalski przedstawił informacje:

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu 

kieleckiego w 2020 roku.

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Kielecki za 2020 r.

3. Informacja o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 

31 grudnia 2020 r.

Radny Józef Szczepańczyk

- poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko o udzielenie 

odpowiedzi na kilka pytań. Radny zwrócił uwagę na brak podpisu na informacji o stanie 

organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Kolejnymi sprawami są liczba osób zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Kielcach oraz liczba uchybień stwierdzonych przy organizacji staży finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Radny poprosił również o wyjaśnienie informacji 

dotyczącej bonów na zasiedlenie. Zauważył, iż z informacji wynika, że złożono 131 

wniosków, z czego 100 rozpatrzono pozytywnie, a 279 negatywnie. Liczba ta koreluje 

z liczbą wniosków, które zostały złożone. Kolejna sprawa to odwołanie naboru na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Radny poprosił o wyjaśnienie jaki był tego powód, 

kiedy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zamierza przeprowadzić ten nabór, w jakiej 

formie oraz czy wnioski te można składać drogą elektroniczną?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko

- odnosząc się do ostatniego pytania zadanego przez Radnego Józefa Szczepańczyka 

odpowiedział, iż składanie wniosków było możliwe drogą elektroniczną, jednak przeciwni 

temu byli sami beneficjenci, gdyż większość z nich nie posiada podpisu elektronicznego. 

Problem ten występuje także po stronie pracodawców. Ponad 50 % z nich nie posiada 

wspomnianego podpisu. Dość duże zainteresowanie naborem na założenie działalności 

gospodarczej wynika przede wszystkim z braku możliwości wyjazdu do pracy za granicę 
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oraz braku innych europejskich form dotacji na rozpoczęcie biznesu. Kolejnym czynnikiem 

wpływającym na tak duże zainteresowanie jest to, że bezrobotni przemeldowują się z Kielc 

na teren powiatu kieleckiego, gdyż Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach posiada nieco 

wyższe środki na założenie działalności. Czynniki te wpłynęły na decyzję 

o nieprzeprowadzeniu naboru, który wymaga wprowadzenia kilu zmian. Przede wszystkim 

zostaną wprowadzone kryteria. Jednym z nich będzie wymóg, aby osoba bezrobotna 

pozostawała w rejestrze co najmniej 3 miesiące. To ograniczy liczbę osób 

przemieszczających się z innych powiatów celem uzyskania dotacji. Zostanie także 

dopuszczone złożenie wniosków osobiście, poprzez kuriera, pocztą, a także poprzez 

E-PUAP. Dyrektor poruszył kwestię bonu zasiedleniowego. Zwrócił uwagę na to, że nie da 

się zapewnić każdemu możliwości skorzystania z tej formy aktywizacji zawodowej. 

Bezrobotni owszem mogą z niej skorzystać, jednak z punktu widzenia powiatu kieleckiego 

nie jest ona korzystna, gdyż ludzie wyjeżdżają, czyli fizycznie ich nie ma. Ponadto 

beneficjenci składają wnioski o bon zasiedleniowy, a okazuje się, że osoby te pracowały już 

na terenie danego miasta. Odpowiadając na pytanie Radnego Józefa Szczepańczyka 

dotyczące różnicy w liczbie wniosków złożonych o bon zasiedleniowy a wniosków 

rozpatrzonych negatywnie Dyrektor Grzegorz Piwko, poinformował, że musi się 

zorientować czy były to różnice wynikające z uchybień terminowych. Kolejną kwestią na 

którą udzielił odpowiedzi Dyrektor Grzegorz Piwko był stan zatrudnienia. W połowie roku 

2019 liczba osób zatrudnionych była najwyższa i wynosiła 209 osób. Obecnie liczba ta 

wynosi 177 osób. Kolejną sprawą jest sprawa liczby uchybień przy organizacji stażu 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor poinformował, że w tej kwestii musi 

przygotować ich szczegółową analizę.

Radny Robert Kaszuba

- poprosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie konkretnej daty otwarcia naboru na 

założenie działalności gospodarczej oraz wyjaśnienia czemu jednym z kryterium ma być 

okres 3 miesięcy zarejestrowania jako osoba bezrobotna. Radny zauważył, że nie jest to 

korzystne dla mieszkańców powiatu i powoduje dla nich trudności w założeniu 

działalności.
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Dyrektor Grzegorz Piwko

- w odpowiedzi zwrócił uwagę na to, że ludzie migrują pomiędzy powiatami stąd pomysł 

na wprowadzenie tego kryterium, a nabór ruszy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

4. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji 

lokalnych dla powiatu kieleckiego za 2020 r.

5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa 

ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach za okres 2020 roku.

7. Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2020 roku.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych informacji i zaopiniowali je pozytywnie.

Skarbnik Powiatu Maria Klusek omówiła projekty uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2020-2028,

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok,

Skarbnik Powiatu Maria Klusek

- po zmianach, które wprowadzimy podczas najbliższej sesji, nasza strona dochodowa w WPF 

będzie przekraczała ponad 219 milionów złotych. Strona wydatkowa 257 milionów złotych.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1) odwołania Skarbnika Powiatu,
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Radny Krzysztof Soboń

- poprosił o poinformowanie kto po przejściu na emeryturę Pani Marii Klusek 

obejmie stanowisko Skarbnika Powiatu.

Starosta Mirosław Gębski

- wyjaśnił, iż stanowisko Skarbnika Powiatu obejmie dotychczasowy Zastępca 

Skarbnika Anna Moskwa.

2) powołania Skarbnika Powiatu,

3) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu 

oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

4) likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie 

oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz 

Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

Radny Józef Szczepańczyk

- poprosił o odpowiedź na pytanie dotyczące wydania opinii przez związki 

zawodowe w sprawie likwidacji Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych w Podzamczu oraz w Rembowie. Ponadto zwrócił się 

z zapytaniem czy związki mają określony termin, w którym muszą wypowiedzieć 

się w powyższej sprawie.
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Wicestarosta Tomasz Pleban

- poinformował, że w powyższej sprawie zostały wysłane wnioski do związków 

zawodowych z prośbą o wydanie opinii. Niestety do tej pory związki jeszcze się nie 

wypowiedziały. Jeżeli opinie nie zostaną dostarczone przed planowaną sesją Rady 

Powiatu to uchwały zostaną wycofane z porządku posiedzenia, ponieważ są one 

warunkiem podjęcia uchwał. Związki zawodowe muszą się wypowiedzieć 

w terminie ustawowym 30 dni.

5) przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Powiatu Kieleckiego",

Radny Łukasz Woźniak

- zadał pytanie dotyczące przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Powiatu Kieleckiego". Mianowicie czy program ten 

obejmuje oprócz uzdolnionych uczniów także uzdolnionych sportowców?

Wicestarosta Tomasz Pleban

- odpowiedział, że „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Powiatu Kieleckiego" obejmuje również uzdolnionych sportowców.

6) określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, 

Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, 

Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na 

zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu 

kieleckiego,
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Radny Krzysztof Soboń

- zadał pytanie dotyczące podjęcia uchwały udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, 

Łopuszno, Masłów,, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Nowiny, 

Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i Zagnańsk, na zakup drzew i krzewów 

miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego. Mianowicie 

jakie to będą drzewa, komu będą przyznawane oraz gdzie będą zakupione?

Członek zarządu Mariusz Ściana

- odpowiedział, że to włodarze gmin zdecydują gdzie i jakiego typu drzewa zostaną 

zakupione. W tym roku wszystkie gminy zainteresowały się tym programem i są 

chętne by skorzystać z tego wsparcia.

8) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra, 

Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na konserwację urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin,

9) złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie 

oddziału przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie,

Radny Bogdan Gierada

- poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego złożenia do Ministra Obrony 

Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie.

Członek zarządu Mariusz Ściana

- ze względu na to, że klasy mundurowe mogą otrzymać wsparcie środkami 

pochodzącymi z Ministerstwa Spraw Obronnych i Administracji niezbędnym jest 

podjęcie tej uchwały, aby można było złożyć wniosek.
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Wicestarosta Tomasz Pleban

- jeśli chodzi o nabór sytuacja w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie jest 

trudna, stąd jednym z pomysłów jest utworzenie oddziału przygotowania 

wojskowego, aby nabór ten był na poziomie jednego lub dwóch oddziałów.

10) określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

11) przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami w Powiecie Kieleckim na lata 2021-2023",

12) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,

13) podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

14) zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.,

15) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

16) przyjęcia: „Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych",
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17) wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751 

ha,

18) pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi wojewódzkiej 

Nr 728 na terenie Gminy Łopuszno,

19) pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Miasta 

i Gminy Chmielnik,

20) pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na terenie Gminy 

i Miasta Chęciny,

21) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Ad 2.

Sprawy różne.

Radna Anna Kosmala

- poprosiła o wyjaśnienie Dyrektora Grzegorza Piwko w sprawie nieudzielenia 

odpowiedzi na pytanie zawarte w interpelacji dotyczące likwidacji LPIK 

w Daleszycach.
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Dyrektor Grzegorz Piwko

- wyjaśnił, iż Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński zadeklarował 

przeniesienie LPIK do nowej siedziby stąd nie została udzielona konkretna 

odpowiedź w złożonej interpelacji. Podkreślił, że likwidacja nie jest przesądzona.

Radny Krzysztof Soboń

- zauważył, że otwierane są biura pracy natomiast nie ma tworzonych nowych 

miejsc pracy. Nie ma udzielanej żadnej pomocy pracodawcom, którzy mają 

możliwość zatrudnienia np. zwolnienie z wysokiego ZUS - u.

Radna Małgorzata Popiel

- poprosiła o udzielenie odpowiedzi w sprawie zadań związanych 

z bezpieczeństwem w ruchu.

Członek zarządu Cezary Majcher

- odpowiedział, iż na drogach w porozumieniu z policją organizowane są komisje 

i jeżeli taka komisja będzie niezbędna to w jak najszybszym czasie zostanie 

zorganizowana.

Radny Łukasz Woźniak

- poprosił aby Radni otrzymywali również wyniki takich komisji, a nie tylko 

informację ojej przeprowadzeniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała :

Starszy specjalista

Joa 'zaja

P
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