Informacja z realizacji Uchwał Rady Powiatu w Kielcach przyjętych w 2021 roku
Lp.
1.

Numer i data
XXVII/1/2021
z 28 stycznia

2.

XXVII/2/2021
z 28 stycznia
XXVII/3/2021
z 28 stycznia

3.

Uchwała w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

Sposób realizacji uchwały
Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2021-2028

Uwagi
Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobą Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej masowych Uchwała została
COVID-19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2
szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną
zrealizowana
przez wirus SARS-CoV-2 uznano za
bezzasadną gdyż Rada Ministrów przyjęła
uchwałę
nr
187/2020
z
dnia
15 grudnia 2020 r. Narodowy Program
Szczepień przeciw COVID-19 (kilkakrotnie
zmieniany), w którym zaprezentowano
skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek,
proces zakupów i finansowanie, dystrybucję
i logistykę, zalecenia medyczne, organizacje
punktów szczepień oraz kolejność szczepień.
W związku z powyższym przedmiot petycji
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XXVII/4/2021
z 28 stycznia
XXVII/5/2021
z 28 stycznia
XXVII/6/2021
z 28 stycznia

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2021 rok”

7.

XXVII/7/2021
z 28 stycznia

zamiaru 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

8.

XXVII/8/2021
z 28 stycznia

zamiaru 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 w Podzamczu

4.
5.
6.

uchwalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Kielcach na
2021 rok
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nie mieści się w kompetencjach Rady
Powiatu w Kielcach.
Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej
uznano skargę za nieuzasadnioną.
Uchwalono „Plan pracy Rady Powiatu
w Kielcach na 2021 rok”.
Uchwalono
plany
i
zakresy
prac
poszczególnych Komisji Rady Powiatu
w Kielcach.
Podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą
zamiaru
likwidacji
z
dniem
31 sierpnia 2021 r. Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rembowie wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami. Na podstawie uchwały
o zamiarze likwidacji poinformowani zostali
rodzice/opiekunowie
prawni
uczniów/wychowanków
ośrodka,
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach
oraz związku zawodowe.
Podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą
zamiaru
likwidacji
z
dniem
31 sierpnia 2021 r. Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podzamczu wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami. Na podstawie uchwały
o zamiarze likwidacji poinformowani zostali
rodzice/opiekunowie
prawni
uczniów/wychowanków
ośrodka,

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Podzamczu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

9.

XXVIII/9/2021
z 18 marca

10.

XXVIII/10/2021
z 18 marca
XXVIII/11/2021
z 18 marca

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

12.

XXVIII/12/2021
z 18 marca

powołania Skarbnika Powiatu

13.

XXVIII/13/2021
z 18 marca

przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania
Uzdolnionych Uczniów Powiatu Kieleckiego”

11.

odwołania Skarbnika Powiatu
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Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach
oraz związku zawodowe.
Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
Podjęto uchwałę w sprawie odwołania Uchwała została
Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty
zrealizowana
Kieleckiego, w związku ze złożeniem przez
dotychczasowego Skarbnika Powiatu w dniu
6 czerwca 2020 r. wniosku o rozwiązanie
stosunku pracy w drodze porozumienia stron
z dniem 29 marca 2021 r. w związku
z przejściem na emeryturę.
Podjęto uchwałę w sprawie powołania Uchwała została
Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty
zrealizowana Kieleckiego. Nowy Skarbnik obowiązki swe
obowiązuje
pełni od dnia 30 marca 2021 r.
Edukacji Ustalono „Lokalny Program Wspierania Uchwała została
Edukacji Uzdolnionych Uczniów Powiatu
zrealizowana Kieleckiego”.
obowiązuje

14.

XXVIII/14/2021
z 18 marca

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

15.

XXVIII/15/2021
z 18 marca

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

16.

XXVIII/16/2021
z 18 marca

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
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Określono zasady udzielania pomocy
finansowej
w
formie
dotacji
na
dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
prowadzonego przez Świętokrzyskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Kielcach lub umieszczonym w gminnej
ewidencji zabytków, znajdującym się na
terenie Powiatu Kieleckiego.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
dla Gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów,
Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów,
Nowa
Słupia,
Nowiny,
Piekoszów,
Pierzchnica, Raków, Strawczyn, Zagnańsk
w kwocie 2 500 zł oraz dla Gminy:
Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Górno,
Morawica w kwocie 2 000 zł na zakup drzew
i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie
na terenie ww. gmin.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacje zostały terminowo rozliczone.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Łopuszno,
Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy
Łagów oraz Miasta i Gminy Daleszyce
z przeznaczeniem na konserwację urządzeń

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

17.

XXVIII/17/2021
z 18 marca

melioracji wodnych szczegółowych (rowów)
na terenie ww. gmin.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacje zostały terminowo rozliczone.
złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na Podjęto uchwałę intencyjną w sprawie
utworzenie
oddziału
przygotowania
wojskowego złożenia do Ministra Obrony Narodowej
w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie
wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania
wojskowego
w
Powiatowym
Zespole
Szkół
w Bodzentynie.
Wniosek o którym mowa, w myśl art. 28a ust.
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910 z póżn. zm.) składa do Ministra
Obrony Narodowej organ prowadzący szkołę,
w której ma zostać utworzony ten oddział, w
terminie do dnia 31 marca roku szkolnego
poprzedzającego
rok
szkolny,
w
którym
oddział
przygotowania
wojskowego ma rozpocząć działalność.
Minimalna liczba uczniów uczęszczających
do oddziału wynosi 22 osoby. W wyniku
naboru nie udało się skompletować pełnej
listy, w związku z powyższym Dyrekcja
Zespołu postanowiła odstąpić od utworzenia
oddziału o czym poinformowany został
Minister Obrony Narodowej.
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Uchwała została
zrealizowana.

18.

XXVIII/18/2021
z 18 marca

19.

XXVIII/19/2021
z 18 marca

20.

XXVIII/20/2021
z 18 marca

21.

XXVIII/21/2021
z 18 marca

określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Określono zadania Powiatu Kieleckiego na
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
które przeznaczone zostały w 2021 roku
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Uchwałą podzielone zostały środki PFRON
przeznaczone dla Powiatu Kieleckiego
według algorytmu na zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Przyjęto „Powiatowy Program Działań na
z Niepełnosprawnościami w Powiecie na lata 2021-2023”
Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
w Powiecie na lata 2021-2023”
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy Nowa
Słupia z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin Podwyższono
minimalna
wysokość
zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla osób zawodowych oraz prowadzących rodzinne
prowadzących rodzinne domy dziecka
domy dziecka, o których mowa w art. 85
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821
z późn. zm.) do kwoty nie niższej niż
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Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje
Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

22.

XXVIII/22/2021
z 18 marca

2 900
zł
brutto
miesięcznie
oraz
podwyższono
minimalną
wysokość
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych pełniących funkcje pogotowia
rodzinnego, o których mowa w art. 85 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821
z późn. zm.) do kwoty nie niższej niż
3 100 zł brutto miesięcznie.
Utraciła moc Uchwała Nr XVIII/17/2020
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia
minimalnej wysokości wynagrodzenia dla
rodzin zastępczych zawodowych, rodzin
zastępczych zawodowych pełniących funkcje
pogotowia rodzinnego oraz dla osób
prowadzących rodzinne domy dziecka.
zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Przyjęto zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały
Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w
rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r.
terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r.
Zmiana obejmowała wskazanie nowego
właściciela i adresu siedziby apteki
w miejscowości Samsonów (gm. Zagnańsk)
oraz zmian adresów aptek funkcjonujących
na terenie Gminy Nowiny (w wyniku wejścia
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
§ 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
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Uchwała została
zrealizowana

23.

XXVIII/23/2021
z 18 marca

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

24.

XXVIII/24/2021
z 18 marca

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez
Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych”

25.

XXVIII/25/2021
z 18 marca

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
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31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta, zmiany
nazwy gminy oraz siedziby władz gminy –
t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1332).
Określono
szczegółowy
sposób
konsultowania
z
Powiatową
Radą
Działalności
Pożytku
Publicznego
w
Kielcach
lub
organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) z terenu
powiatu kieleckiego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Przyjęto „Sprawozdanie z realizacji zadań
w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia
i
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych”.
Wyrażono zgodę na rozłożenie na raty
należności MS LOCUM Sp. z o.o. z tytułu
opłaty rocznej przypadającej za 2021 rok – za
użytkowanie
wieczyste
nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego
położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej
Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400
o pow. 0,7751 ha.
Opłata roczna wynosi 72 261,03 zł.

Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

26.

XXVIII/26/2021
z 18 marca

27.

XXVIII/27/2021
z 18 marca

28.

XXVIII/28/2021
z 18 marca

pozbawienia kategorii drogi powiatowej starego odcinka drogi Podjęto decyzję o pozbawieniu kategorii
wojewódzkiej Nr 728 na terenie Gminy Łopuszno
drogi powiatowej starego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe
Miasto nad Pilicą – Końskie – Łopuszno –
Jędrzejów o długości 1,705 km, według
starego pikietażu drogi od Km 116+626 do
km 118+331.
Powyższa droga została zaliczona do
kategorii dróg gminnych.
pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na Podjęto decyzję o pozbawieniu kategorii
terenie Miasta i Gminy Chmielnik
drogi
powiatowej
następujące
drogi
powiatowe położone na terenie Miasta
i Gminy Chmielnik:
- ul. Polną o długości 501 m;
- ul. Rynek o długości 278 m;
- ul. Plac Kościuszki o długości 79 m;
- ul. 1-go Maja o długości 280 m;
- część starodroża drogi wojewódzkiej
nr 765 o długości 627 m na odcinku od ronda
z drogą krajową nr 73 do skrzyżowania
z drogą powiatową nr 0024T.
Powyższe drogi zostały zaliczone do
kategorii dróg gminnych.
pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg powiatowych na Podjęto decyzję o pozbawieniu kategorii
terenie Gminy i Miasta Chęciny
drogi
powiatowej
następujące
drogi
powiatowe położone na terenie Gminy
i Miasta Chęciny:
- ul. Małogoską o długości 946 m;
- drogę powiatową nr 0277T (Skiby przez
wieś) o długości 2 205 m;
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Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana.

Uchwała została
zrealizowana

29.

XXVIII/29/2021
z 18 marca

30.

XXIX/30/2021
z 28 kwietnia

zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028
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Prognozy

- drogę powiatową nr 0280T przez wieś
Bolmin o długości 2 401 m;
- drogę powiatową nr 0380T do Jaskini Raj
o długości 600 m;
- drogę powiatową nr 0385T WrzosyStarochęciny o długości 850 m;
- odcinek starodroża drogi krajowej nr 7
z przebiegiem od skrzyżowania z drogą
w kierunku Sobkowa do granicy Powiatu
Jędrzejowskiego o długości 130 m.
Powyższe drogi zostały zaliczone do
kategorii dróg gminnych.
Wyrażono zgodę na zawarcie przez Powiat
Kielecki porozumienia, na mocy którego
Powiat Opatowski przejął od Powiatu
Kieleckiego do realizacji zadania organizacji
przewozów o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich. Organizowanie, zarządzanie
i funkcjonowanie zadania było w całości
finansowane
ze
środków
Powiatu
Opatowskiego.
Porozumienie
zostało
zawarta
25 marca 2021 r. na czas określony tj. od dnia
1
kwietnia
2021
r.
do
dnia
31 grudnia 2021 r.
Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z

31.
32.

33.

XXIX/31/2021
z 28 kwietnia
XXIX/32/2021
z 28 kwietnia

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

XXIX/33/2021
z 28 kwietnia

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik
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podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 1 000 zł dla Miasta i Gminy
zrealizowana
Chmielnik z przeznaczeniem na pomoc dla
osoby poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy
zrealizowana
Daleszyce z przeznaczeniem na pomoc dla
osoby poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.

34.

XXIX/34/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono
w
całości
stanowisko
Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i wychowania wyrażające negatywną opinię
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w
Kielcach
w sprawie
likwidacji
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Rembowie wraz
z wchodzącymi w jego skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana

35.

XXIX/35/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu
kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono w całości stanowisko Zarządu
Oddziału
Międzygminnego
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
powiatu
kieleckiego wyrażające negatywną opinię
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w
Kielcach
w sprawie
likwidacji
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Rembowie wraz
z wchodzącymi w jego skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana

36.

XXIX/36/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum
Związków Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego
zaopiniowania
projektu
uchwały
Rady
Powiatu
w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono w całości stanowisko Zarządu
Wojewódzkiego
Forum
Związków
Zawodowych
woj.
Świętokrzyskiego
wyrażające negatywną opinię w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach
w
sprawie
likwidacji
Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rembowie wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana
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w Rembowie w Powiatowym
Wychowawczym w Rembowie

Młodzieżowym

Ośrodku

37.

XXIX/37/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji
Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono
w
całości
stanowisko
Międzyzakładowej Komisji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i wychowania wyrażające negatywną opinię
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w
Kielcach
w sprawie
likwidacji
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Podzamczu wraz
z wchodzącymi w jego skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana

38.

XXIX/38/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału
Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu
kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono w całości stanowisko Zarządu
Oddziału
Międzygminnego
Związku
Nauczycielstwa
Polskiego
powiatu
kieleckiego wyrażające negatywną opinię
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu
w
Kielcach
w sprawie
likwidacji
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Podzamczu wraz
z wchodzącymi w jego skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana
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I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu
39.

XXIX/39/2021
z 28 kwietnia

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum
Związków Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego
zaopiniowania
projektu
uchwały
Rady
Powiatu
w Kielcach w sprawie 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

Odrzucono w całości stanowisko Zarządu
Wojewódzkiego
Forum
Związków
Zawodowych
woj.
Świętokrzyskiego
wyrażające negatywną opinię w sprawie
projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach
w
sprawie
likwidacji
Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podzamczu wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami.

Uchwała została
zrealizowana

40.

XXIX/40/2021
z 28 kwietnia

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

Podjęto decyzję o likwidacji z dniem
31 sierpnia 2021 r. Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rembowie wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami.
Na mocy uchwały:
- mienie zlikwidowanej jednostki zostało
przejęte przez Powiat Kielecki;
- należności i zobowiązania zlikwidowanej
jednostki przejęło Starostwo Powiatowe
w Kielcach.
likwidacji
Powiatowego
Młodzieżowego
Ośrodka Podjęto decyzję o likwidacji z dniem
Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład: 31 sierpnia 2021 r. Powiatowego

Uchwała została
zrealizowana

41.

XXIX/41/2021
z 28 kwietnia
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Uchwała została
zrealizowana

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podzamczu wraz z wchodzącymi w jego
skład szkołami.
Na mocy uchwały:
- mienie zlikwidowanej jednostki zostało
przejęte przez Powiat Kielecki;
- należności i zobowiązania zlikwidowanej
jednostki przejęło Starostwo Powiatowe
w Kielcach.
Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy Nowa
zrealizowana
Słupia z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły

42.

XXX/42/2021
z 26 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

43.

XXX/43/2021
z 26 maja
XXX/44/2021
z 26 maja

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

44.

Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia
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45.

XXX/45/2021
z 26 maja

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk

46.

XXX/46/2021
z 26 maja

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk

47.

XXX/47/2021
z 26 maja

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny
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przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Zagnańsk
z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Zagnańsk
z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Bieliny
z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

48.

XXX/48/2021
z 26 maja

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Morawica

49.

XXX/49/2021
z 26 maja

określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uczniów Powiatu Kieleckiego oraz trybu postępowania
w tych sprawach

50.

XXX/50/2021
z 26 maja

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/109/2020 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami
17

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 200 zł dla Miasta i Gminy
Morawica z przeznaczeniem na pomoc dla
osoby poszkodowanej w zdarzeniu losowym
(pogorzelca).
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację.
Określono szczegółowe warunki udzielania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uczniów Powiatu Kieleckiego oraz
tryb postępowania w tych sprawach.
Stypendium ma formę pieniężną i jest
wypłacany jednorazowo przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy
ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego
w wysokości 1 000 zł, w terminie do dnia
31 grudnia danego roku.
Zmieniono
załącznik
do
Uchwały
Nr
XXV/109/2020
Rady
Powiatu
w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działalność pożytku publicznego w 2021 roku”
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prowadzącymi w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy
Powiatu Kieleckiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego w 2021 roku”.
Zmiana
dotyczyła
dodania
w „Szczegółowych zadaniach planowanych
do realizacji w 2021 roku we współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi”
następujących działań:
„Asystent
osobisty
osoby
niepełnosprawnej”
–
edycja
2021,
realizowanego
dla
niepełnosprawnych
mieszkańców Powiatu Kieleckiego;
- „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
realizowanej w formie specjalistycznego
poradnictwa
(psychologicznego
lub
terapeutycznego)
a
także
poprzez
zapewnienie wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki
dla
członków
rodzin
lub
opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem
równoważnym.
Podniesienie
poziomu
kompetencji dotyczących wsparcia osoby
niepełnosprawnej poprzez naukę technik
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia
działań rehabilitacyjnych w warunkach
domowych oraz objęcie specjalistycznym

51.

XXX/51/2021
z 26 maja

wyrażenia zgody na złożenie oraz realizację wniosków w drugim
naborze projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy
zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa
– Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia
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poradnictwem w zakresie psychologicznym
i społecznym aspektów wsparcia osób
z
niepełnosprawnością,
zagadnienia
profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu
życia;
- „Nawiązanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie prowadzenia
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym
domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży”.
Ponadto w Programie dodano zapisy
umożliwiające powołanie Rady Seniorów
Powiatu Kieleckiego.
Program został poddany konsultacjom
społecznym.
Wyrażono zgodę na złożenie oraz realizację
wniosków w drugim naborze projektu
grantowego
pn.:
„Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi
zakładów
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy
społecznej,
zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas
COVID-19”,
w
ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020, współfinansowanego ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego, realizowanego na podstawie
umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r.
pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem
Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

Uchwała została
zrealizowana

52.

XXX/52/2021
z 26 maja

przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Gminie Piekoszów oraz
Gminie Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania drogami
powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego
na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników

53.

XXXI/53/2021
z 24 czerwca

udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach

54.

XXXI/54/2021
z 24 czerwca

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu za 2020 rok

55.

XXXI/55/2021
z 24 czerwca

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
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Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej
uznano skargę za nieuzasadnioną.
Uchwalono przekazanie Gminie i Miastu
Chęciny, Gminie Piekoszów oraz Gminie
Łopuszno prowadzenia zadania zarządzania
drogami powiatowymi w zakresie letniego
utrzymania
dróg,
polegającego
na
wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu
chodników.
Szczegółowe zakresy i warunki prowadzenia
zadań oraz finansowanie i rozliczenie zadań
zostały
określone
w
stosownych
porozumieniach zawartych z ww. Gminami.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Kielcach „Raportem
o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2020”
udzielono wotum zaufania dla Zarządu
Powiatu.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Kieleckiego za 2020 rok.
Rada Powiatu w Kielcach po zapoznaniu się
i rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok;
2) sprawozdania finansowego;
3) opinii biegłego rewidenta z badania
finansowego;
4) opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Kielcach

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

56.

XXXI/56/2021
z 24 czerwca

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028

57.

XXXI/57/2021
z 24 czerwca
XXXI/58/2021
z 24 czerwca

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok

58.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów
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o sprawozdaniu z wykonania
budżetu;
5) informacji o stanie mienia Powiatu;
6) stanowiska Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kielcach;
7) opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Kielcach
o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium,
udzieliła Zarządowi Powiatu w Kielcach
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Powiatu Kieleckiego za 2020 rok.
Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Masłów
zrealizowana
z przeznaczeniem na pomoc dla osoby
poszkodowanej w zdarzeniu losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron

59.

XXXI/59/2021
z 24 czerwca

udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chmielnik,
na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych –
rowów, na terenie ww. Gminy

60.

XXXI/60/2021
z 24 czerwca

zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego prowadzonych przez Powiat Kielecki

61.

XXXI/61/2021
z 24 czerwca

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich
przechowywanie

22

stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy
Chmielnik z przeznaczeniem na konserwację
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
(rowów) na terenie ww. gminy.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
Uchwalono zwiększenie zryczałtowanej
kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
typu
rodzinnego prowadzonych przez Powiat
Kielecki do wysokości 900 zł.
Utraciła moc Uchwała Nr XVII/19/13 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie zwiększenia wysokości środków
finansowych
na
utrzymanie
dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego funkcjonujących na terenie
Powiatu Kieleckiego.
Ustalono wysokość opłat za usuwanie
pojazdów
z
dróg
w
granicach
administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwala została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana

62.

XXXI/62/2021
z 24 czerwca

63.

XXXI/63/2021
z 24 czerwca

oraz
określono
wysokość
kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie
z ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra
Rozwoju i Finansów maksymalnymi
wysokościami stawek kwotowych opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym obowiązujących
w 2021 r. Wyjątek stanowiła opłata za
usuwanie hulajnóg elektrycznych i urządzeń
transportu osobistego, dla których kwoty na
2021 r. zostały wskazane w ustawie Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 720). Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2021 r.
(poz. 2422).
przyjęcia Raportu za lata 2019-2020 z wykonania „Programu Przyjęto, przygotowany przez Zarząd
ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 Powiatu w Kielcach, Raport za lata
z perspektywą do roku 2025”
2019-2020 z wykonania „Programu ochrony
środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata
2016-2020 z perspektywą do roku 2025”.
zatwierdzenia zmian w regulaminach rad społecznych zakładów Zatwierdzono zmiany w regulaminach rad
opieki zdrowotnej Powiatu Kieleckiego
społecznych:
Świętokrzyskiego
Centrum
Matki
i Noworodka – Szpital Specjalistyczny
w Kielcach;
- Szpitala Powiatowego w Chmielniku;
- Powiatowego Centrum Usług Medycznych
w Kielcach.
23

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

64.

XXXI/64/2021
z 24 czerwca

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego
w Chmielniku za 2020 r.

65.

XXXI/65/20201
z 24 czerwca

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego
Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny
w Kielcach za 2020 r.

66.

XXXI/66/2021
z 24 czerwca

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum
Usług Medycznych w Kielcach za 2020 r.

24

Zmiany dotyczyły dodania do § 5
regulaminów punktu 5 w brzmieniu:
„§ 5 pkt 5 W sytuacji wyjątkowego
zagrożenia
(np.
epidemiologicznego),
dopuszcza się podjęcie uchwały przez Radę
we wszystkich sprawach bez odbycia
posiedzenia (tj. w trybie obiegowym) lub
z wykorzystaniem środków porozumienia się
na odległość (np. w formie telekonferencji lub
wideokonferencji),
pod
warunkiem
możliwości zidentyfikowania tożsamości
osób
uczestniczących
w
procedurze
oddawania głosów.”
Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
dokonano pozytywnej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Szpitala
Powiatowego w Chmielniku za 2020 rok.
Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
dokonano pozytywnej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego
Centrum Matki i Noworodka – Szpital
Specjalistyczny w Kielcach za 2020 rok.
Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
dokonano pozytywnej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Powiatowego

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

67.

XXXI/67/2021
z 24 czerwca

ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie
Powiatu Kieleckiego

68.

XXXI/68/2021
z 24 czerwca

przejęcia do ponownego prowadzenia przez Powiat Kielecki
Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami
wchodzącymi w jego skład

69.

XXXI/69/2021
z 24 czerwca

trybu prac na projektem uchwały budżetowej powiatu

70.

XXXI/70/2021
z 24 czerwca

zmiany Uchwały Nr XVII/42/2000 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 20 września 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu
Kieleckiego do Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
25

Centrum Usług Medycznych w Kielcach za
2020 rok.
Ustalono przebieg istniejących
dróg
powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego.
Utraciła moc Uchwała Nr XXV/29/2001
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
przebiegu dróg powiatowych na terenie
Powiatu Kieleckiego.
Zdecydowano o przejęciu, do ponownego
prowadzenia, od 1 września 2021 r. Zespołu
Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz
z wchodzącymi w jego skład szkołami od
Piotra Pająka prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia
Ustawicznego „Patronus” – Piotr Pająk.
Przejęcie
nastąpiło
na
warunkach
określonych w umowie przekazania zawartej
w dniu 3 lutego 2016 roku pomiędzy
powiatem Kieleckim a Centrum.
Ustalono tryb prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Kieleckiego.
Utraciła moc Uchwała Nr XXX/57/2010
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej powiatu.
Zmieniono Uchwałę Nr XVII/42/2000
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
20 września 2000 r. w sprawie przystąpienia
Powiatu Kieleckiego do Organizacji

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

71.

XXXI/71/2021
z 24 czerwca

prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów
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Turystycznej
Województwa
Świętokrzyskiego.
Zmianie uległ zapis § 4, który otrzymał nowe
brzmienie:
„§ 4 Upoważnia się Pana Tomasza Plebana –
Wicestarostę
Kieleckiego
do
reprezentowania Powiatu Kieleckiego we
władzach Organizacji”.
Utraciła moc Uchwała Nr VII/39/2019 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu
w Kielcach Nr XVII/42/2000 z dnia
20 września 2000 roku w sprawie
przystąpienia Powiatu Kieleckiego do
Regionalnej
Organizacji
Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego.
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
pomiędzy: Powiatem Kieleckim, Powiatem
Włoszczowskim, Powiatem Jędrzejowskim
i Powiatem Koneckim na prowadzenie
zadania publicznego z zakresu promocji
powiatów i na powierzenie Powiatowi
Włoszczowskiemu przygotowania zadania
pn.: Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej.
Upoważniono Zarząd Powiatu w Kielcach do
zawarcia porozumienia na realizację
powyższego zadania oraz podpisania umowy
dotacji celowej zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.

Uchwała została
zrealizowana

72.

XXXII/72/2021
z 26 sierpnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

73.

XXXII/73/2021
z 26 sierpnia

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok

74.

XXXII/74/2021
z 26 sierpnia

udzielenia pomocy finansowej dla gminy Nowy Targ woj. Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
małopolskie
w kwocie 25 000 zł dla Gminy Nowy Targ
z
przeznaczeniem
na
pomoc
dla
poszkodowanych w zdarzeniu losowym
(pożarze) mieszkańców miejscowości Nowa
Biała.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja nie została przekazana.
Gmina Nowy Targ pismem z dnia
12 października 2021 r. wystąpiła z prośbą
o zmianę przeznaczenia udzielonej pomocy
finansowej
z
dotacji
celowej
dla
poszkodowanych mieszkańców na pomoc
27

Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
Uchwała została
nie zrealizowana

75.

XXXII/75/2021
z 26 sierpnia

majątkową związaną z odbudową gminnego
wodociągu. Rada Powiatu nie wyraziła zgody
na zmianę przeznaczenia pomocy co zostało
wyrażone
w
Uchwale
Nr
XXXV/106/2021
Rady
Powiatu
w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 r.
w
sprawie
uchylenia
Uchwały
Nr
XXXII/74/2021
Rady
Powiatu
w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Nowy Targ woj. małopolskie.
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na Uchwalono przyznanie dotacji celowej
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót w roku budżetowym 2021 dla:
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
1) Stowarzyszenia
Dziedzictwo
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021
Piotrkowic na „Remont korony
murów
Kościoła
Parafialnego
pw. św. Stanisława w Piotrkowicach
(II etap)” w wysokości 22 000 zł;
2) Parafii
Rzymskokatolickiej
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Bardzie na „konserwację
estetyczną
balustrady
chóru
muzycznego z kościoła Parafialnego
pw. nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Bardzie (etap II prac)”
w wysokości 8 000 zł.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
28

Uchwała została
zrealizowana

76.

XXXII/76/2021
z 26 sierpnia

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia
1 września 2021 roku

77.

XXXII/77/2021
z 26 sierpnia

tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego”
i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”

78.

XXXII/78/2021
z 26 sierpnia

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od
Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności
nieruchomości położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów,
oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 23
o pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność Gminy Łagów
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Dotacje zostały terminowo rozliczone.
Ustalono plan sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
z
uwzględnieniem
szkół
ponadpodstawowych mających siedzibę na
obszarze
Powiatu
Kieleckiego,
prowadzonych przez inne organy prowadzące
obowiązujący od 1 września 2021 r., zgodnie
z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).
Utraciła moc Uchwała Nr XXII/64/2020
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu
Kieleckiego od dnia 1 września 2020 roku.
Ustanowiono tytuły honorowe „Zasłużony
dla Powiatu Kieleckiego” oraz „Honorowy
Obywatel Powiatu Kieleckiego”.
Jednocześnie przyjęto regulamin zasad
i trybu nadawania tytułów honorowych.
Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie
w drodze darowizny od Gminy Łagów na
rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności
nieruchomości położonej w obrębie 0001
Łagów gm. Łagów, oznaczonej w rejestrze
ewidencji gruntów numerem działki 23
o pow. 1,0816 ha, stanowiącej własność
Gminy Łagów, dla której Sąd Rejonowy

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana

79.

XXXII/79/2021
z 26 sierpnia

80.

XXXII/80/2021
z 26 sierpnia

81.

XXXII/81/2021
z 26 sierpnia

82.

XXXII/82/2021
z 26 sierpnia

w Kielcach prowadzi księgę wieczystą
Nr KI1O/00039476/9.
Działka została przeznaczona na inwestycję
celu publicznego.
rozpatrzenia skargi
Po rozpoznaniu skargi osób prywatnych Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona działań Wójta Gminy Górno.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości – Radzie Gminy Górno.
rozpatrzenia skargi
Po rozpoznaniu skargi osób prywatnych Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona działań Wójta Gminy Górno.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości – Radzie Gminy Górno.
rozpatrzenia skargi
Po rozpoznaniu skargi osób prywatnych Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona legalności budowy domu.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości – Powiatowemu Inspektoratowi
Nadzoru Budowlanego w Kielcach.
podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/81/2019 Po rozpoznaniu ponowionej skargi osób
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie prywatnych na działania Starosty Kieleckiego
rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kieleckiego
Rada Powiatu w Kielcach podtrzymała
stanowisko
wyrażone
w
Uchwale
30

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

83.

XXXII/83/2021
z 26 sierpnia

zmiany załącznika do Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk
młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania

84.

XXXIII/84/2021
z 28 września

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

31

Prognozy

Nr
X/81/2019
Rady
Powiatu
w Kielcach z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie
Starosty Kieleckiego uznając ją za
bezzasadną.
Zmieniono
załącznik
do
Uchwały
Nr IX/70/2019 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości dla niepublicznych szkolnych
schronisk młodzieżowych, trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Kieleckiego dla publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące
jednostkami
samorządu
terytorialnego i niepublicznych podmiotów
oświatowych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Zmiana dotyczyła wprowadzenia nowego
zapisu w § 1 pkt. 5, który otrzymał brzmienie:
„§
1
5)
placówek
oświatowych,
o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)”.
Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w

85.
86.

XXXIII/85/2021
z 28 września
XXXIII/86/2021
z 28 września

87.

XXXIII/87/2021
z 28 września

88.

XXXIII/88/2021
z 28 września

Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Gminy Zagnańsk
zrealizowana
z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny
poszkodowanej w zdarzeniu losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy Nowa
zrealizowana
Słupia z przeznaczeniem na pomoc dla
rodziny poszkodowanej w zdarzeniu
losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik Uchwalono przekazanie Gminie i Miastu Uchwała została
zadania
utrzymania
nawierzchni
dróg
powiatowych Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania
zrealizowana
w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
utrzymania nawierzchni dróg powiatowych
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89.

XXXIII/89/2021
z 28 września

rozpatrzenia skargi

90.

XXXIII/90/2021
z 28 września

rozpatrzenia skargi

91.

XXXIII/91/2021
z 28 września
XXXIII/92/2021
z 28 września

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
podtrzymania
stanowiska
wyrażonego
w
Uchwale
Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Starosty Kieleckiego

92.
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w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości
zimowej.
Szczegółowy zakres i warunki prowadzenia
zadań oraz finansowanie i rozliczenie zadań
zostały
określone
w
stosownych
porozumieniach zawartych z ww. Gminami.
Po rozpoznaniu skargi osób prywatnych Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona działań Wójta Gminy Górno.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości – Radzie Gminy Górno.
Po rozpoznaniu skargi osób prywatnych Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona działań Wójta Gminy Górno.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości – Radzie Gminy Górno.
Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej
uznano skargę za nieuzasadnioną.
Po rozpoznaniu ponowionej skargi osoby
prywatnej na działania Starosty Kieleckiego
Rada Powiatu w Kielcach podtrzymała
stanowisko
wyrażone
w
Uchwale
Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działanie Starosty
Kieleckiego uznając ją za bezzasadną.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana

93.

XXXIV/93/2021
z 28 października

94.

XXXIV/94/2021
z 28 października
XXXIV/95/2021
z 28 października

95.

96.

XXXIV/96/2021
z 28 października

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy Nowa
zrealizowana
Słupia z przeznaczeniem na pomoc dla
rodziny poszkodowanej w zdarzeniu
losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Dotacja została terminowo rozliczona.
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Ustalono wysokość opłat za usuwanie Uchwała w trakcie
w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich pojazdów
z
dróg
w
granicach
realizacji
przechowywanie
administracyjnych Powiatu Kieleckiego i ich
przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz
określono
wysokość
kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu z drogi, zgodnie
34

Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

97.

XXXIV/97/2021
z 28 października

przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

98.

XXXIV/98/2021
z 28 października

zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum
Usług Medycznych w Kielcach na lata 2021-2022

99.

XXXIV/99/2021
z 28 października

zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum
Matki
i
Noworodka
–
Szpital
Specjalistyczny
w Kielcach na lata 2021-2023
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z ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra
rozwoju
i
Finansów maksymalnymi
wysokościami stawek kwotowych opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
na parkingu strzeżonym obowiązujących
w 2022 r.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Świętokrzyskiego 16 listopada 2021 r. (poz.
3626).
Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
Przyjęto „Program Współpracy Powiatu
Kieleckiego z organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego
w 2022 roku”.
Zatwierdzono
program
naprawczy
Powiatowego Centrum Usług Medycznych
w Kielcach na lata 2021-2022.
Jednocześnie
zobowiązano
Dyrektora
Centrum do jego wdrożenia (na podstawie art.
59
ust.
4
ustawy
z
dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
– t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
oraz do składania Zarządowi Powiatu
w Kielcach półrocznych sprawozdań z jego
realizacji.
Zatwierdzono
program
naprawczy
Świętokrzyskiego
Centrum
Matki
i Noworodka – Szpital Specjalistyczny
w Kielcach na lata 2021-2023.

Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała w trakcie
realizacji

Uchwała w trakcie
realizacji

100.

XXXIV/100/2021
z 28 października

upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia
czynności technicznych mających na celu przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do złożenia
pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu
Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok

101.

XXXIV/101/2021
z 28 października

rozpatrzenia skargi

102.

XXXV/102/2021
z 29 listopada

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028
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Prognozy

Jednocześnie
zobowiązano
Dyrektora
Centrum do jego wdrożenia (na podstawie art.
59
ust.
4
ustawy
z
dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
– t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)
oraz do składania Zarządowi Powiatu
w Kielcach półrocznych sprawozdań z jego
realizacji.
Upoważniono Zarząd Powiatu w Kielcach do
podjęcia czynności technicznych mających
na
celu
przygotowanie
i
przeprowadzenie
postępowania
zmierzającego do złożenia pisemnych ofert
na badanie sprawozdania finansowego
Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za
2022 rok i za 2023 rok.
Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej Rada
Powiatu w Kielcach uznała się za
niewłaściwą do jej rozpatrzenia, gdyż
dotyczyła ona działań Przewodniczącego
Rady Powiatu w Kielcach.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
został zobligowany do jej przekazania według
właściwości
–
Wojewodzie
Świętokrzyskiemu.
Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Ustawa została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady

103.
104.

105.

XXXV/103/2021
z 29 listopada
XXXV/104/2021
z 29 listopada

XXXV/105/2021
z 29 listopada

Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia
Uchwalono udzielenie pomocy finansowej Uchwała została
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy Nowa
zrealizowana
Słupia z przeznaczeniem na pomoc dla
rodziny poszkodowanej w zdarzeniu
losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.
Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację.
Gmina ponownie wystąpiła o udzielenie
pomocy finansowej w 2022 r. czego
wynikiem było podjęcie przez Radę Powiatu
w Kielcach Uchwały Nr XXXVIII/3/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
dla
Miasta i Gminy Nowa Słupia.
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków Ustalono wysokość opłat za usunięcie Uchwała w trakcie
lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych i przechowywanie statków lub innych
realizacji
położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2022 r.
obiektów pływających z obszarów wodnych
położonych na terenie Powiatu Kieleckiego
w 2022 roku.
Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
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106.

XXXV/106/2021
z 29 listopada

107.

XXXV/107/2021
z 29 listopada

108.

XXXV/108/2021
z 29 listopada

109.

XXXV/109/2021
z 29 listopada

110.

XXXV/110/2021
z 29 listopada

uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu Uchylono Uchwałę Nr XXXII/74/2021 Rady
w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatu w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021
pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. małopolskie
roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Nowy Targ woj.
Małopolskie w związku z faktem, iż potrzeby
mieszkańców miejscowości Nowa Biała
poszkodowanych w wyniku zdarzenia
losowego (pożaru) zostały zabezpieczone.
wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego Wyrażono zgodę na umorzenie należności
z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu udzielonej
Szpitalowi
Powiatowemu
Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.
w Chmielniku w kwocie 500 000 zł, zgodnie
z Uchwałą Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu
w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r.
wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego Wyrażono zgodę na umorzenie należności
z tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki
Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 udzielonej Powiatowemu Centrum Usług
Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021 r.
Medycznych w Kielcach w kwocie 250 000
zł, zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021
Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia
10 lutego 2021 r.
przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu
Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna
wyznaczenia reprezentanta w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja
Turystyczna
„Góry
Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”
Świętokrzyskie”, a do reprezentowania
Powiatu w Stowarzyszeniu upoważniono
Wicestarostę Tomasza Plebana.
zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji Wyrażono zgodę na zawarcie przez Powiat
przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie Kielecki porozumienia, na mocy którego
Powiat Opatowski przejął od Powiatu
38

Uchwała została
zrealizowana.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała w trakcie
realizacji

111.

XXXV/111/2021
z 29 listopada

112.

XXXV/112/2021
z 29 listopada
XXXV/113/2021
z 29 listopada
XXXVI/114/2021
z 3 grudnia

113.
114.

115.

XXXVI/115/2021
z 3 grudnia

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach Kieleckiego do realizacji zadanie organizacji
pasażerskich
przewozów o charakterze użyteczności
publicznej w zakresie publicznego transportu
zbiorowego w powiatowych przewozach
pasażerskich.
Porozumienie
zostało
zawarte
21 grudnia 2021 r. na czas określony tj. od
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r.
nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego”
Nadano tytuł „Zasłużony dla Powiatu
Kieleckiego”
pośmiertnie
dla
Pana
Zbigniewa Banaśkiewicza.
nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”
Nadano tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu
Kieleckiego” Pani Kazimierze Zapałowej.
rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego
Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej
uznano skargę za nieuzasadnioną.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
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Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana

116.

XXXVI/116/2021
z 3 grudnia

117.

XXXVI/117/2021
z 3 grudnia

118.

XXXVI/118/2021
z 3 grudnia

wyboru firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania Dokonano wyboru podmiotu – Biura
sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021, 2022 Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o.
i 2023 rok
z siedzibą w Krakowie - uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego Powiatu
Kieleckiego za lata 2021, 2022 i 2023.
Szczegółowe warunki przeprowadzenia
badania
sprawozdania
finansowego
określone zostały w umowie zawartej
pomiędzy
Powiatem
Kieleckim,
a wykonawcą.
zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów Ustalono zasady otrzymywania i wysokości
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży
w Kielcach
służbowych przysługujących radnym Rady
Powiatu w Kielcach.
Utraciła moc Uchwała Nr X/87/07
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad ustalenia
diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych
przysługujących
radnym
Powiatu Kieleckiego.
Zapisy
uchwały
obowiązują
od
1 stycznia 2022 r.
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kieleckiego
Ustalono wynagrodzenie miesięczne brutto
dla Starosty Kieleckiego.
Ustalone uposażenie miało zastosowanie do
określenia
wynagrodzenia
Starosty
Kieleckiego
należnego
od
dnia
1 sierpnia 2021 r.
Utraciła moc Uchwała Nr I/8/2018
Rady Powiatu w Kielcach z dnia
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Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje

119.

XXXVII/119/2021
z 30 grudnia

120.

XXXVII/120/2021
z 30 grudnia
XXXVII/121/2021
z 30 grudnia

121.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028

23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Starosty Kieleckiego.
Prognozy Uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata
2021-2028.

Uchwała została
zrealizowana.
Utraciła moc w
związku z
podjęciem
Uchwały Rady
Powiatu w
Kielcach Nr
XXXVII/121/2021
z dnia 30 grudnia
2021 r.
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok
Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została
Kieleckiego na 2021 rok.
zrealizowana.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Uchwała w trakcie
2022-2028
Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.
realizacji

122.

XXXVII/122/2021
z 30 grudnia

uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok

Uchwalono Budżet Powiatu Kieleckiego na
2022 rok.

Uchwała w trakcie
realizacji

123.

XXXVII/123/2021
z 30 grudnia

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Uchwalono udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy
Bodzentyn z przeznaczeniem na pomoc dla
rodziny poszkodowanej w zdarzeniu
losowym.
Warunkiem udzielenia pomocy finansowej
było podpisanie przez każdą ze stron
stosownej umowy zawierającej szczegóły
przekazania i rozliczenia otrzymanych
środków.

Uchwała została
nie zrealizowana
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124.

XXXVII/124/2021
z 30 grudnia

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, bezprzetargowo,
części nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność
Powiatu
Kieleckiego,
położonej
w Kielcach przy ul. Kolberga 4, będącej w trwałym zarządzie
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

125.

XXXVII/125/2021
z 30 grudnia

przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach
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Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację.
Gmina ponownie wystąpiła o udzielenie
pomocy finansowej w 2022 r. czego
wynikiem było podjęcie przez Radę Powiatu
w Kielcach Uchwały Nr XXXVIII/4/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
dla
Miasta i Gminy Bodzentyn.
Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części
nieruchomości o pow. 40 m2 stanowiącej
własność Powiatu Kieleckiego, położonej
w Kielcach przy ul. Kolberga 4, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków miasta
Kielce, obręb 0009 jako działka Nr 599
o pow. 0,1994 ha, będącej w trwałym
zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach z dotychczasowym dzierżawcą –
Panią Liudmylą Bielską prowadzącą
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Liudmyla Bielska, adres: 25-620 Kielce,
ul. Oskara Kolberga nr 4 na okres 1 roku
(tj. od 1 stycznia 2022 r. do
31 grudnia 2022 r.).
Dokonano zmian w Statucie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr VII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania
Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Uchwała została
zrealizowana

Uchwała została
zrealizowana

126.

XXXVII/126/2021
z 30 grudnia

127.

XXXVII/127/2021
z 30 grudnia

Zmiany objęły: § 1, § 5 ust. 2, 3, 4, 5, 8
i § 8 ust. 3.
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kieleckiego Przyjęto Program Opieki nad Zabytkami
na lata 2021-2024
Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała została
zrealizowana obowiązuje
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek Ustalono rozkład godzin pracy oraz Uchwała nieważna
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r.
harmonogram
dyżurów
aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Kieleckiego w 2022 roku.
Pismem znak PNK.I.4130.5.2022 z dnia
3 stycznia 2022 r. Wojewoda Świętokrzyski
zawiadomił Przewodniczącego Rady Powiatu
w
Kielcach,
iż
na
podstawie
art. 61 § 4 k.p.a. w związku z art. 76 ust. 1
oraz art. 79 ust. 1 i 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 528) zostało wszczęte postępowanie
nadzorcze w sprawie nieważności uchwały
Nr XXXVII/127/2021 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r..
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 z późn. zm.)
„rozkład
godzin
pracy
aptek
ogólnodostępnych
powinien
być
dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić
dostępność świadczeń również w porze
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nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne
od pracy”. Tym samym, zdaniem organu
nadzoru, dostęp ten powinien mieć charakter
całodobowy, tymczasem przedmiotowa
uchwała nie zapewnia takiego dostępu, gdyż
jak wynika z § 1 uchwały dostęp ten jest
zapewniony tylko do godziny 23:00.
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach
pismem znak ZP-I.8031.12.2021 z dnia
18 stycznia 2022 r. udzielił wyjaśnień, iż
Rada Powiatu w Kielcach ustaliła godziny
dyżurów, które nie obejmują całej doby,
z uwagi na fakt usytuowania gmin powiatu
kieleckiego wokół ośrodka wojewódzkiego
jakim są Kielce, na terenie których działają
trzy apteki udzielające świadczeń w systemie
ciągłym, całodobowym (spośród 82 ogółem).
Podkreślił, iż w Kielcach znajduje się także
specjalistyczna pomoc medyczna (SOR,
nocna i świąteczna opieka medyczna), po
którą w razie potrzeby udają się mieszkańcy
powiatu, dokonując jednocześnie zakupu
niezbędnych
leków
wynikających
z udzielonych świadczeń zdrowotnych.
Zaznaczył również, iż propozycja dyżurów
została skonsultowana z włodarzami gmin
oraz pozytywnie zaopiniowana przez
Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej (Uchwała Nr 58/21 z dnia
14 listopada 2021 r.).
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128.

XXXVII/128/2021
z 30 grudnia

Wojewoda Świętokrzyski pismem znak
PNK.I.4130.5.2022
z
dnia
31 stycznia 2022 r. wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze, w którym stwierdził, na podstawie
art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym,
nieważność
Uchwały
Nr XXXVII/127/2021 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r.
w całości. Organ nadzoru nie przychylił się
do
wyjaśnień
udzielonych
przez
Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
i nie podzielił podniesionych w nich
argumentów co skutkowało wydaniem
rozstrzygnięcia nadzorczego.
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Zatwierdzono przedłożony przez Komisję
Powiatu w Kielcach na 2022 r.
Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach jej plan
kontroli w 2022 roku.
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Uchwała została
zrealizowana

Podsumowanie
W roku 2021 Rada Powiatu w Kielcach obradowała na 11 posiedzeniach (w tym na 1 sesji nadzwyczajnej), podczas których podjętych
zostało 128 uchwał, z czego:
- 9 uchwał jest w trakcie realizacji,
- 116 uchwał zostało zrealizowanych, w tym postanowienia 15 uchwał obowiązują nadal,
- 11 uchwał utraciło moc (wszystkie zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/121/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30.12.2021 r. - dotyczą
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028),
- 2 uchwały zostały nie zrealizowane (Nr XXXII/74/2021, Nr XXXVII/123/2021),
- 1 uchwała została uchylona przez organ nadzoru (Wojewodę Świętokrzyskiego – rozstrzygnięciem nadzorczym unieważniona została Uchwała
Nr XXXVII/127/2021).
Najwięcej uchwał został przygotowanych przez:
- Wydział Budżetu i Finansów – 27 uchwał (w tym m. in.: 11 dotyczących zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r.; 11 dotyczących
zmiany WPF na lata 2021-2028; uchwalenie WPF na lata 2022-2028 oraz uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na rok 2022);
- Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 21 uchwał;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach – 21 uchwał (w tym 1 wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych);
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 uchwał;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – 6 uchwał;
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska – 5 uchwał.
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