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

Lp. Numer i data Uchwała w sprawie Sposób realizacji uchwały Uwagi 

1. XVII/1/2020 

z 29 stycznia 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc w 

związku z 

podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

2. XVII/2/2020 

z 29 stycznia 

 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

3. XVII/3/2020 

z 29 stycznia 

 

zamiaru przekształcenia Powiatowego Zespołu Szkół w 

Łopusznie  

Podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą 

zamiaru przekształcenia Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie oraz szkół 

wchodzących w jego skład, poprzez zmianę 

adresu siedziby placówki z ul. Konecka 2, 

26-070 Łopuszno na ul. Kasztanowa 39, 26-

070 Łopuszno. 

O zamiarze przekształcenia poinformowane 

zostały wszystkie zainteresowane strony do 

dnia 28 lutego 2020 r. 

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 marca 

2014 r. (I OSK 3045/13) zmiana siedziby 

szkoły jest traktowana jako jej 

Uchwała została 

zrealizowana 
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przekształcenie, w wyniku czego należy w 

tym wypadku zastosować procedurę 

wynikającą z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t. j. 

Dz. U. z 2017 roku, poz. 1148 z późn. zm.). 

4. XVII/4/2020 

z 29 stycznia 

 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Chmielniku wchodzącej 

w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku 

Podjęto uchwałę intencyjną dotyczącą 

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w 

Chmielniku wchodzącej w skład 

Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 

co stanowiło pierwszy etap procedury 

likwidacyjnej, zmierzającej do 

uporządkowania sytuacji organizacyjnej w 

Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. 

Szkoła Policealna w Chmielniku nigdy nie 

podjęła działalności i nie dokonała naboru, 

pomimo to 6 miesięcy przed terminem 

likwidacji placówki zawiadomiono 

wszystkie zainteresowane strony. 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje 

5. XVII/5/2020 

z 29 stycznia 

 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu 

kieleckiego w 2020 r.  

Ustalono wysokość opłaty za usunięcie i 

przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszaru wodnego 

Powiatu Kieleckiego w 2020 roku. 

Uchwała została 

zrealizowana  

 

6. XVII/6/2020 

z 29 stycznia 

uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2020 rok” Uchwalono „Plan pracy Rady Powiatu w 

Kielcach na 2020 rok”. 

Uchwała została 

zrealizowana 

7. XVII/7/2020 

z 29 stycznia 

 

uchwalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Kielcach na 

2020 rok 

Uchwalono plany i zakresy prac 

poszczególnych Komisji Rady Powiatu w 

Kielcach. 

Uchwała została 

zrealizowana 

8. XVII/8/2020 

z 29 stycznia 

 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

Po rozpatrzeniu petycji w interesie 

publicznym wniesionej przez osobę 

prywatną w zakresie zmiany przepisów 

Uchwała została 

zrealizowana 
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prawa miejscowego uznano za bezzasadną 

gdyż: 

1) Na nieruchomościach Powiatu 

Kieleckiego nie została 

wprowadzona strefa parkowania w 

rozumieniu art. 13b ustawy o 

drogach publicznych, tym samym na 

nieruchomościach Powiatu 

Kieleckiego nie są pobierane opłaty. 

W powiecie kieleckim oznakowanie 

miejsc postojowych jest zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych. 

Postawienie znaków oznaczających 

parking wraz z dopiskiem 

„bezpłatny” rodzi określone 

konsekwencje finansowe dla 

samorządu, tym bardziej że 

wszystkie miejsca przeznaczone na 

parking są bezpłatne, w związku z 

powyższym działanie takie mogłoby 

zostać uznane za niegospodarne. 

2) Ar. 25 ust. 3 Konstytucji RP 

stanowi, że „stosunki między 

państwem a kościołami i innymi 

związkami wyznaniowymi są 

kształtowane na zasadach 

poszanowania ich autonomii oraz 
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wzajemnej niezależności każdego w 

swoim zakresie, jak również 

współdziałania dla dobra człowieka i 

dla dobra wspólnego. Mając to na 

uwadze organy władzy 

samorządowej nie pretendują do 

rozstrzygania o obecności kwestii 

religijnych w przestrzeni publicznej, 

pozostawiając ją woli obywateli, 

zgodnie z zasadą wolności religijnej. 

9. XVII/9/2020 

z 29 stycznia 

 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

Po rozpatrzeniu petycji w interesie 

publicznym wniesionej przez osobę 

prywatną w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego uznano za bezzasadną w 

zakresie postulatów, które odnosiły się do 

Powiatu Kieleckiego oraz o przekazaniu 

petycji do rozpatrzenia zgodnie z 

właściwością w zakresie pozostałych 

postulatów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.). 

Uchwała została 

zrealizowana 

10. XVIII/10/2020 

z 23 marca 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 
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2020 r. 

11. XVIII/11/2020 

z 23 marca 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok 

 

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

12. XVIII/12/2020 

z 23 marca 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Gminy Piekoszów z 

przeznaczeniem na pomoc osobie 

poszkodowanej w zdarzeniu losowym. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 

było podpisanie przez każdą ze stron umowy 

zawierającej szczegóły przekazania i 

rozliczenia otrzymanych środków. 

Dotacja została terminowo rozliczona. 

Uchwała została 

zrealizowana 

13. XVIII/13/2020 

z 23 marca 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miedziana Góra  Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 3 000 zł dla Gminy Miedziana Góra 

z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu 

ratownictwa medycznego PSP-R1 z 

kompletem szyn Kramera i deska 

ortopedyczną dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Miedzianej Górze. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 

było podpisanie przez każdą ze stron umowy 

zawierającej szczegóły przekazania i 

rozliczenia otrzymanych środków. 

Dotacja została terminowo rozliczona. 

Uchwała została 

zrealizowana 

14. XVIII/14/2020 

z 23 marca 

 

określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na 

wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian 

w tym planie oraz ich zatwierdzania 

Uchwałą określono: 

1) Jednostkę budżetową gromadzącą 

dochody na wydzielonym rachunku 

bankowym, 

2) Źródła dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku bankowym, 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje 
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3) Przeznaczenie dochodów, z tym że 

dochody wraz z odsetkami nie mogą 

być przeznaczane na finansowanie 

wynagrodzeń osobowych, 

4) Sposób i tryb sporządzania planu 

finansowego dochodów i wydatków 

nimi finansowanych, dokonywania 

zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

Uchwała dotyczy Powiatowego Zespołu 

Szkół w Chmielniku. 

15. XVIII/15/2020 

z 23 marca 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, 

Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, 

Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, 

Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, 

na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na 

terenie powiatu kieleckiego 

Uchwalono udzielenie pomocy finansowej 

dla Gminy: Bieliny, Chmielnik, Daleszyce, 

Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, 

Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa 

Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, 

Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk w 

kwocie 2 500 zł oraz dla Gminy Bodzentyn 

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. 

Uchwała została 

zrealizowana 

16. XVIII/16/2020 

z 23 marca 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy 

Miedziana Góra, Gminy Łagów i Gminy Chmielnik, na 

konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

(rowów), na terenie ww. Gmin 

Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Gminy Łopuszno, 

Gminy Miedziana Góra, Miasta i Gminy 

Łagów oraz Miasta i Gminy Chmielnik z 

Uchwała została 

zrealizowana. 
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przeznaczeniem na konserwację urządzeń 

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. 

17. XVIII/17/2020 

z 23 marca 

 

podwyższenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka 

 

Podwyższono minimalną wysokość 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz prowadzących rodzinne 

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 2019 r., poz. 1111 z 

późn. zm.) do kwoty 2 600 zł brutto 

miesięcznie oraz podwyższono minimalną 

wysokość dla rodzin zastępczych 

zawodowych pełniących funkcje pogotowia 

rodzinnego, o którym 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 2019 r., poz. 1111 z 

późn. zm.) do kwoty 3 000 zł brutto 

miesięcznie. 

Utraciła moc Uchwała Nr XXXVI/34/2018 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 kwietnia 

2018 r. w sprawie podwyższenia minimalnej 

wysokości wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych, rodzin 

Uchwała została 

zrealizowana 
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zastępczych zawodowych pełniących funkcje 

pogotowia rodzinnego oraz osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

18. Nr XVIII/18/2020 

z 23 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 

 

Wyrażono zgodę na rozłożenie na raty 

należności MS LOCUM Sp. z o.o. z tytułu 

opłaty rocznej przypadającej za 2020 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 została 

zrealizowana 

19. XVIII/19/2020 

z 23 marca 

zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach 

Zatwierdzono tekst jednolity Statutu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

Uchwała została 

zrealizowana 

20. XVIII/20/2020 

z 23 marca 

 

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2019 r. przez 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych” 

 

Przyjęto „Sprawozdanie z realizacji zadań w 

2019 r. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych”. 

Uchwała została 

zrealizowana 

21. XVIII/21/2020 

z 23 marca 

 

przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2025 

 

Przyjęto „Powiatowy Program Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2025”. 

Program opracowany został w oparciu o 

elementy Rządowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości i Aspołecznych 

Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. 

Władysława Stasiak i jest kontynuacją 

działań powiatu z lat ubiegłych w zakresie 

porządku i bezpieczeństwa obywateli. 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje 
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22. XVIII/22/2020 

z 23 marca 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego 

 

Ustalono rozkład godzin pracy oraz 

harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Kieleckiego. 

Uchwała została 

zrealizowana 

23. XVIII/23/2020 

z 23 marca 

 

złożenia do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie 

na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 

Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie 

 

Podjęto uchwałę intencyjną w sprawie 

złożenia do Ministra Obrony Narodowej 

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 2019 r., poz. 

1148 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. 

Uchwała została 

niezrealizowana 

 

24. XVIII/24/2020 

z 23 marca 

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach 

Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

25. XVIII/25/2020 

z 23 marca 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach 

Po rozpoznaniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 
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26. XIX/26/2020 

z 7 maja 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

27. XIX/27/2020 

z 7 maja 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok 

 

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

28. XIX/28/2020 

z 7 maja 

 

określenia zadań, na które przeznacza się w 2020 roku środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Określono zadania Powiatu Kieleckiego, na 

które przeznaczone zostały w 2020 roku 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

Uchwałą zostały podzielone środki PFRON 

przyznawane dla Powiatu Kieleckiego 

według algorytmu na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwała została 

zrealizowana 

29. XIX/29/2020 

z 7 maja 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Daleszyce, na 

konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

(rowów), na terenie ww. Gminy 

 

Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy 

Daleszyce z przeznaczeniem na konserwację 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

(rowów), na terenie ww. gminy. 

Warunkiem udzielenia pomocy było 

podpisanie przez każdą ze stron stosownej 

umowy zawierającej szczegóły przekazania i 

rozliczenia otrzymanych środków 

Uchwała została 

zrealizowana 
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Dotacja została terminowo rozliczona. 

30. XIX/30/2020 

z 7 maja 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 10 000 zł dla Gminy Łopuszno z 

przeznaczeniem na pomoc dla dwóch rodzin 

poszkodowanych w zdarzeniu losowym. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania i rozliczenia otrzymanych 

środków. 

Dotacje zostały terminowo rozliczone. 

Uchwała została 

zrealizowana 

31. XIX/31/2020 

z 7 maja 

 

odpłatnego nabycia od osób fizycznych na własność Powiatu 

Kieleckiego nieruchomości położonej w obrębie 0022 Łopuszno, 

gm. Łopuszno 

Wyrażono zgodę na odpłatne nabycie od 

osób fizycznych na własność Powiatu 

Kieleckiego nieruchomości oznaczonej 

numerem działki 92/109 położonej w obrębie 

0022 Łopuszno gm. Łopuszno o powierzchni 

2,1805 ha. 

Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

32. XIX/32/2020 

z 7 maja 

 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

 

Po rozpatrzeniu petycji w interesie 

publicznym wniesionej przez osobę 

prywatną w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego uznano za bezzasadną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

33. XX/33/2020 

z 30 czerwca 

 

udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu  w Kielcach 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu w Kielcach „Raportem o 

stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2019” 

udzielono wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu. 

Uchwała została 

zrealizowana 

34. XX/34/2020 

z 30 czerwca 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania                                

z wykonania budżetu za 2019 rok 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Kieleckiego za 2019 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

35. XX/35/2020 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Rada Powiatu w Kielcach po zapoznaniu się Uchwała została 
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z 30 czerwca 

 

 i rozpatrzeniu:  

1) sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2019 rok, 

2) sprawozdania finansowego, 

3) opinii biegłego rewidenta z badania 

finansowego, 

4) opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach 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 2019 rok. 

zrealizowana 

36. XX/36/2020 

z 30 czerwca 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

37. XX/37/2020 zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została 
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z 30 czerwca  Kieleckiego na 2020 rok. zrealizowana 

38. XX/38/2020 

z 30 czerwca 

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 osobom 

poszkodowanym 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. 

Uchwała została 

zrealizowana 

39. XX/39/2020 

z 30 czerwca 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy 

Chmielnik z przeznaczeniem na pomoc 

osobie 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. 

Uchwała została 

zrealizowana 

40. XX/40/2020 

z 30 czerwca 

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 osobie 

pokrzywdzonej 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. 

Uchwała została 

zrealizowana 
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41. XX/41/2020 

z 30 czerwca 

zmiany uchwały Nr XX/47/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

24 czerwca 2013 r.  w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego 

oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku budżetowego 

 

W związku ze zmianami w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 

r.. w sprawie  wieloletniej prognozy 

finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego (t. j. z 2015 r., poz. 92) zaszła 

konieczność dostosowania załączników 

dotyczących Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego do 

obowiązujących przepisów. Dokonano 

zmiany załączników: Nr 13 Kształtowanie 

się planowanych dla roku budżetowego 

wielkości przyjętych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

oraz Nr 14 Wykaz przedsięwzięć do WPF. 

Uchwała została 

zrealizowana 

42. XX/42/2020 

z 30 czerwca 

zmiany uchwały nr XIX/28/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się w 2020 roku środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwalono zmiany do Uchwały Nr 

XIX/28/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 7 maja 2020 roku, w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się w 2020 roku 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała dotyczy zmiany w podziale 

środków PFRON na realizację zadań w 

zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, dzięki czemu 

możliwe okazało się realizowanie zadań 

dofinansowania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych (ok. 100 osób). 

Na powyższy cel zabezpieczonych zostało 

180 000 zł. 

Uchwała została 

zrealizowana 

43. XX/43/2020 przekazania Gminie Daleszyce, Gminie Morawica, Gminie Uchwalono przekazanie Miastu i Gminie Uchwała została 
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z 30 czerwca Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno prowadzenie 

zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego 

utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i 

oczyszczaniu chodników 

 

Daleszyce, Miastu i Gminie Morawica, 

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 rozlicznie zadań 

zostały określone w stosownych 

porozumieniach zawartych z ww. Gminami. 

zrealizowana 

44. XX/44/2020 

z 30 czerwca 

przekształcenia Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie Uchwalono przekształcenie Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie poprzez zmianę 

adresu siedziby z: ul. Konecka 2, 26-070 

Łopuszno na: ul. Kasztanowa 39, 26-070 

Łopuszno, wraz ze szkołami wchodzącymi w 

jego skład. 

Przekształcenie nastąpiło z dniem 31 sierpnia 

2020 roku. 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje. 

45. XX/45/2020 

z 30 czerwca 

wyłączenia z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku Szkoły 

Policealnej w Chmielniku oraz likwidacji tej szkoły 

Uchwalono wyłączenie z Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chmielniku Szkoły 

Policealnej w Chmielniku oraz likwidację tej 

szkoły. 

Wyłączenie i likwidacja Szkoły Policealnej 

w Chmielniku nastąpiła z dniem 31 sierpnia 

2020 roku. 

Uchwała została 

zrealizowana 

46. XX/46/2020 

z 30 czerwca 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych 

w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym  w 

Chęcinach 

 

Ustalono wysokość opłat za korzystanie z 

miejsc noclegowych w Powiatowym 

Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 

Chęcinach. 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje 
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Traci moc Uchwała Nr XVII/100/08 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008 

roku w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z miejsc noclegowych w 

Powiatowym Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Chęcinach. 

47. XX/47/2020 

z 30 czerwca 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego               

w Chmielniku za 2019 r.  

 

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2018 r. o działalności leczniczej (t. 

j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) 

dokonano pozytywnej oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku za 2019 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

48. XX/48/2020 

z 30 czerwca 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego 

Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny                                     

w Kielcach za 2019 r.  

 

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2018 r. o działalności leczniczej (t. 

j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) 

dokonano pozytywnej oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego 

Centrum Matki i Noworodka – Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach za 2019 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

 

49. XX/49/2020 

z 30 czerwca 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum 

Usług Medycznych  w Kielcach za 2019 r.  

 

Na podstawie art. 53a  ust. 4 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2018 r. o działalności leczniczej 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz 295 z późn. zm.) 

dokonano pozytywnej oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Powiatowego 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 

2019 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

50. XX/50/2020 

z 30 czerwca 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Szpitala                 

w Chmielniku 

Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

51. XX/51/2020 

z 30 czerwca 

rozpatrzenia petycji w sprawie nie likwidowania Laboratorium 

Diagnostycznego w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w 

Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez 

pracowników Laboratorium 

Uchwała została 

zrealizowana 
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Kielcach 

 

Diagnostycznego w Powiatowym Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach w zakresie 

nie likwidowania Laboratorium 

Diagnostycznego w PCUM w Kielcach 

uznano za bezzasadną 

Z analizy dokumentów wynikało, iż koszty 

utrzymania Laboratorium Diagnostycznego 

przewyższały przychody przez nie osiągane.  

52. XX/52/2020 

z 30 czerwca 

odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Kieleckiemu lub 

jego jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od 

dochodzenia należności 

 

Uchwalono zgodę na odstąpienie od 

dochodzenia należności przypadających 

Powiatowi Kieleckiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, 

których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o 

odstąpienie od dochodzenia należności. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

53. XX/53/2020 

z 30 czerwca 

 

opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z 

COVID-19 

 

Uchwalono, iż w przypadku odroczenia 

terminu płatności należności lub rozłożenia 

ich wartości na raty, dotyczących należności 

powstałych po 1 stycznia 2020 r., na 

podstawie wniosku złożonego w trakcie 

obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, albo w 

okresie 30 dni następujących po ich 

odwołaniu, nie nalicza się opłaty 

prolongacyjnej wprowadzonej Uchwałą Nr 

XXIX/86/2017 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 27 października 2017 r. w sprawie 

opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 3402). 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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54. XXI/54/2020 

z 28 lipca 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego  na lata 2020-2028 

 

 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

Uchwałą Nr 18/2020 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 

września 2020 roku w sprawie stwierdzenia 

nieważności Uchwały Nr XXI/54/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 28 lipca 2020 

roku zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2020-2028 stwierdzono 

nieważność ww. uchwały z powodu 

naruszenia art. 242 ust. 1 w zw. z art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 869 z późn. zm.). 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym 

wcześniejszym brzmieniem przepisu art. 242 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych mających tu 

zastosowanie na podstawie art. 8 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) 

organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6. Z powyższego wynika 

Uchwała 

nieważna 
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bowiem, że wydatki bieżące nie mogą być 

finansowane ani dochodami majątkowymi, 

ani tez przychodami z tytułu kredytów czy 

pożyczek. Przychody z tytułu zaciągniętych 

zobowiązań zwrotnych mogą finansować 

wydatki jedynie o charakterze majątkowym. 

Nie wystąpiły również okoliczności 

zezwalające na zastosowanie przepisu art. 15 

zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (dz. U. z 2020 r., poz. 374 z 

późn. zm.). 

55. XXI/55/2020 

z 28 lipca 

 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  

 

  

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwałą Nr 19/2020 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 

września 2020 roku w sprawie wskazania 

nieprawidłowości występujących w uchwale 

Nr XXI/55/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok, 

stwierdzono nieprawidłowości ww. uchwale 

polegające na naruszeniu art. 242 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych w brzmieniu 

„Organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące 

Uchwała została 

zrealizowana 
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powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6.” Mając tu zastosowanie 

na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) w zw. z art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 869 z późn. zm.), poprzez 

zaplanowanie pożyczki w wysokości 3 mln 

zł z przeznaczeniem na finansowanie 

wydatków bieżących, w wyniku czego 

wydatki bieżące przekroczyły dochody 

bieżące powiększone o wolne środki 

przeznaczone na planowany deficyt o kwotę 

1 495 792 zł. 

Kolegium RIO w Kielcach wskazało sposób 

usunięcia powyższej nieprawidłowości 

poprzez określenie kwoty dochodów, 

wydatków, przychodów budżetu oraz 

wynikających z nich limitów zaciąganych 

zobowiązań i upoważnień dla Zarządu w 

sposób pozwalający na zachowanie relacji 

wynikających z art. 242 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

Kolegium RIO w Kielcach wskazało termin 

do usunięcia nieprawidłowości w ww. 

uchwale do 25 września 2020 r. 

Uchwałą Nr 22/2020 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 
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września 2020 roku w sprawie umorzenia 

postepowania wszczętego wobec uchwały Nr 

XXI/55/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok 

uznano, że Rada Powiatu w Kielcach 

podejmując w dniu 22 września 2020 r. 

Uchwałę Nr XXIII/72/2020 w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 

rok, w której uwzględniła postanowienia 

Kolegium Izby zawarte w Uchwale Nr 

19/2020 dotyczące sposobu i terminu 

usunięcia wskazanej nieprawidłowości, 

doprowadziła do zgodności z prawem 

uchwałę Nr XXI/55/2020 Rady Powiatu w 

Kielcach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 

2020 rok i umorzyło wszczęte postepowanie. 

56. XXI/56/2020 

z 28 lipca 

 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

 

 

Wyrażono zgodę na zaciągnięcie pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach w wysokości 3 000 000 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Powiatu Kieleckiego związanego z 

„usunięciem, w trybie wykonania 

zastępczego odpadów powstałych podczas 

pożaru w dniu 19 kwietnia br., 

zgromadzonych na działce nr ewid. 46/8, 

przy ul. Perłowej w msc. Nowiny, gm. 

Sitkówka-Nowiny”. 

Uchwałą Nr 20/2020 Kolegium Regionalnej 

Uchwała 

nieważna 
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Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 

września 2020 roku w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XXI/56/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Kielcach stwierdza nieważność ww. uchwały 

z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 w zw. z 

art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym 

wcześniejszym brzmieniem przepisu art. 242 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych mających tu 

zastosowanie na podstawie art. 8 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) 

organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w 

którym planowane wydatki bieżące są 

wyższe niż planowane dochody bieżące 

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 6. Z powyższego wynika 

bowiem, że wydatki bieżące nie mogą być 

finansowane ani dochodami majątkowymi, 

ani tez przychodami z tytułu kredytów czy 

jak w tym przypadku pożyczki z 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki  Wodnej w 

Kielcach. 

Nie wystąpiły również okoliczności 

zezwalające na zastosowanie przepisu art. 15 

zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (dz. U. z 2020 r., poz. 374 z 

późn. zm.). 

57. XXI/57/2020 

z 28 lipca 

 

wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz realizację grantu pn. 

„Działania powiatu kieleckiego wspierające Domy Pomocy 

Społecznej w walce z COVID-19”, w odpowiedzi na ogłoszenie                 

o rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu pn. „Bezpieczna 

Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach II Osi 

priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki  i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

 

Wyrażono zgodę na założenie wniosku oraz 

realizację grantu pn. „Działania powiatu 

kieleckiego wspierające Domy Pomocy 

Społecznej w walce z COVID-19”, w 

odpowiedzi na ogłoszenie                 o 

rekrutacji Grantobiorców w ramach projektu 

pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-

POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowanego 

ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-

2020, w ramach II Osi priorytetowej: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki  i edukacji PO WER, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym. 

W projekcie uczestniczyły: Dom Pomocy 

Społecznej w Łagiewnikach oraz Dom 

Pomocy Społecznej w Zgórsku. 

W ramach grantu m. In.: wypłacono 

Uchwała została 

zrealizowana 
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dodatkowe wynagrodzenie uprawnionym 

pracownikom zatrudnionym na umowę o 

pracę w okresie obowiązywania grantu, 

zakupiono i przeprowadzono testy na 

COVID-19 wśród pracowników DPS-ów, 

zakupiono sprzęt medyczny oraz środki 

ochrony indywidualnej do walki z COVID-

19, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń 

zmiany organizacji pracy dla pracowników. 

W ramach projektu DPS w Łagiewnikach 

otrzymał wsparcie w kwocie 1 035 374,93 zł, 

zaś DPS w Zgórsku 674 127,65 zł. 

Projekt realizowany był w okresie od 8 

września do 30 listopada 2020 r. 

58. XXI/58/2020 

z 28 lipca 

 

wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Chęciny, nieruchomości położonej w obrębie 

Starochęciny gm. Chęciny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 

133/21 o pow. 0,0032 ha, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego 

 

Wyrażono zgodę na przekazanie w drodze 

darowizny na rzecz Gminy i Miasta Chęciny, 

nieruchomości położonej w obrębie 

Starochęciny gm. Chęciny, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 133/21 o pow. 

0,0032 ha, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację 

celu publicznego w postaci budowy 

przepompowni ścieków i kanalizacji 

sanitarnej. 

Uchwala w 

trakcie realizacji 

59. XXI/59/2020 

z 28 lipca 

rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej nr 0026 T Śladków Mały – Palonki – Kargów 

Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez 

osobę prywatną dotyczącej bezpieczeństwa 

na drodze powiatowej nr 0026T Śladków 

Mały – Palonki – Kargów uznano za 

bezzasadną, gdyż na powyższej drodze 

zgodnie z projektem organizacji ruchu 

obowiązuje znak B-18 zakazujący wjazdu 

Uchwała została 

zrealizowana 
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pojazdów których rzeczywista masa 

całkowita jest większa od wartości podanej 

na znaku (w tym przypadku 10 ton). 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jako 

zarządca ustawiając ten znak dochował 

staranności w związku z zachowaniem 

bezpieczeństwa oraz odpowiedniej 

eksploatacji drogi. Okoliczności 

przestrzegania znaku zakazu przez 

użytkowników ruchu powinny być 

egzekwowane przez odpowiednie służby tj. 

Policję bądź Inspekcję Transportu 

Drogowego. 

60. XXII/60/2020 

z 28 sierpnia 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego  na lata 2020-2028 

 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

61. XXII/61/2020 

z 28 sierpnia 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  

 

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

62. XXII/62/2020 

z 28 sierpnia 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bieliny Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Gminy Bieliny z 

przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelca 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 

Uchwała została 

zrealizowana 
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było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania i rozliczenia otrzymanych 

środków. 

Dotacja została terminowo rozliczona. 

63. XXII/63/2020 

z 28 sierpnia 

 

założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łopusznie i włączenia 

jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie 

 

Wyrażono zgodę na założenie Branżowej 

Szkoły II Stopnia w Łopusznie i włączenie 

jej w skład Powiatowego Zespołu Szkół w 

Łopusznie, z dniem 1 września 2020 r., 

dzięki czemu poszerzono ofertę kształcenia 

w placówce i stworzono możliwość 

kontynuowania nauki absolwentom 

Branżowej Szkoły I Stopnia w Łopusznie, w 

celu uzyskania dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodach nauczanych na 

poziomie technikum oraz otrzymania 

świadectwa dojrzałości. 

Branżowa Szkoła II Stopnia w Łopusznie 

kształci w następujących kierunkach; technik 

transportu drogowego (311927) oraz technik 

robót wykończeniowych w budownictwie 

(311219). 

Uchwała została 

zrealizowana 

64. XXII/64/2020 

z 28 sierpnia 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 

września 2020 roku 

 

Ustalono plan sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych z 

uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 

mających siedzibę na obszarze powiatu 

kieleckiego, prowadzonych przez inne 

organy prowadzące obowiązujący od 1 

września 2020 r. zgodnie z art. 39 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U, z 2020 r., poz. 910 z 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje. 
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późn. zm.) 

65. XXII/65/2020 

z 28 sierpnia 

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach  

Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

66. XXII/66/2020 

z 28 sierpnia 

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach 

Po rozpatrzeniu skargi osób prywatnych 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

67. XXII/67/2020 

z 28 sierpnia 

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach 

Po rozpatrzeniu skargi osób prywatnych 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

68. XXII/68/2020 

z 28 sierpnia 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

69. XXII/69/2020 

z 28 sierpnia 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Kieleckiego Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

70. XXII/70/2020 

z 28 sierpnia 

 

uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego Uzgodniono zmianę granic 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

poprzez przyjęcie propozycji 

przedstawionych w projekcie z dnia 20 maja 

2020 r. rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

71. XXIII/71/2020 

z 22 września 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego  na lata 2020-2028 

 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

72. XXIII/72/2020 zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Uchwała została 
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z 22 września  Kieleckiego na 2020 rok. zrealizowana 

73. XXIII/73/2020 

z 22 września 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana. 

74. XXIII/74/2020 

z 22 września 

 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                                        

z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego 

 

Określono zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Kieleckiego. 

Traci moc Uchwała Nr XLIII/114/2018 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 

roku w sprawie Zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Powiatu Kieleckiego. 

Uchwała została 

zrealizowana - 

obowiązuje 

75. XXIII/75/2020 

z 22 września 

 

zmiany siedziby jednostki budżetowej o nazwie Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Wójtostwie 33b, 

gm. Daleszyce oraz nadania statutu tej jednostce 

 

Uchwalono zmianę dotychczasowej siedziby 

jednostki budżetowej o nazwie „Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza typu 

Rodzinnego” w Wójtostwie 33b, gm. 

Daleszyce na Dyminy, ul. Karmelowa 40, 

gm. Morawica oraz nadano statut tej 

jednostce. 

Traci moc Uchwała Nr XV/114/12 rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 

roku w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego 

Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33b, gm. 

Daleszyce oraz nadania statutu tej jednostce. 

Uchwała została 

zrealizowana 

76. XXIII/76/2020 

z 22 września 

 

rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach 

Po rozpatrzeniu skargi mieszkańców 

miejscowości Dąbrowa uznano skargę za 

nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 

77. XXIII/77/2020 

z 22 września 

 

 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bieliny z przeznaczeniem 

na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Bieliny z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

78. XXIII/78/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Bodzentyn                                          

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Bodzentyn z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

79. XXIII/79/2020 udzielenia  pomocy rzeczowej Gminie i Miastu Chęciny                                                 Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w Uchwała w 
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z 22 września z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy i Miasta Chęciny z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

trakcie realizacji 

80. XXIII/80/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Chmielnik                                              

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Chmielnik z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

81. XXIII/81/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Daleszyce                                             

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Daleszyce z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

82. XXIII/82/2020 

z 22 września 

 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Górno z przeznaczeniem 

na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Górno z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

83. XXIII/83/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Łagów                            

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Łagów z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

84. XXIII/84/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej  Gminie Łopuszno z 

przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Łopuszno z 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

85. XXIII/85/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Masłów z przeznaczeniem 

na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Masłów z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 

86. XXIII/86/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miedziana Góra                                      

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Miedziana Góra z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

87. XXIII/87/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mniów z przeznaczeniem 

na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Mniów z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

88. XXIII/88/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Morawica                                               

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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 zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Morawica z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

89. XXIII/89/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Nowa Słupia                                        

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Nowa Słupia z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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90. Nr XXIII/90/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Piekoszów z 

przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Piekoszów z 

przeznaczeniem na działania zmierzające do 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

91. XXIII/91/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Pierzchnica                                           

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Miasta i Gminy Pierzchnica z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

92. Nr XXIII/92/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Raków z przeznaczeniem                            

na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                       

i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Raków z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

93. XXIII/93/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sitkówka-Nowiny                                               

z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczedla 

Gminy Nowiny z przeznaczeniem na 

działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

94. XXIII/94/2020 

z 22 września 

 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Strawczyn z 

przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Strawczyn z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

95. XXIII/95/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zagnańsk z 

przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Gminy Zagnańsk z 

przeznaczeniem na działania związane z 

Uchwała w 

trakcie realizacji. 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

96. XXIII/96/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach z  przeznaczeniem na działania 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu 

COVID-19 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała uchylona na mocy Uchwały Nr 

XXIV/103/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 19 października 2020 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały nr XXIII/96/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 22 września 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy 

Uchwała została  

uchylona 
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rzeczowej Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19. 

97. XXIII/97/2020 

z 22 września 

udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Miejskiej Policji                           

w Kielcach z przeznaczeniem na działania związane                                          

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

 

Uchwalono udzielenie pomocy rzeczowej w 

ramach projektu „Powiat Kielecki w walce z 

koronawirusem SARS-CoV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i 

zwalczania epidemii” w formie środków 

ochrony do walki z COVID-19 (maseczek, 

rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekujących i innych środków ochrony 

osobistej) dla Komendy Miejskiej Policji w 

Kielcach z przeznaczeniem na działania 

związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

Warunkiem udzielenia pomocy rzeczowej 

było podpisanie przez każdą ze stron 

stosownej umowy zawierającej szczegóły 

przekazania, przeznaczenia i rozliczenia 

otrzymanego wsparcia. 

Uchwała uchylona na mocy Uchwały Nr 

XXIV/104/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 19 października 2020 roku w sprawie 

uchylenia Uchwały nr XXIII/97/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 22 września 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Komendzie Miejskiej Policji w 

Kielcach z przeznaczeniem na działania 

Uchwała  została  

uchylona 
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związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19. 

98. XXIV/98/2020 

z 19 października 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego  na lata 2020-2028 

 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

99. XXIV/99/2020 

z 19 października 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

100. XXIV/100/2020 

z 19 października 

zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach 

Zatwierdzono program naprawczy 

Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach i zobowiązano Dyrektora 

jednostki do jego wdrożenia na podstawie 

art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2018 

r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 295 z póżn. zm.). 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

101. XXIV/101/2020 

z 19 października 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

Powołano Komisję Konkursową do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w 

Chmielniku. 

Uchwała została uchylona na podstawie 

Uchwały Nr XXV/110/2020 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie uchylenia Uchwały Nr 

Ustawa została 

uchylona 
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XXIV/101/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 19 października 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w 

Chmielniku. 

102. XXIV/102/2020 

z 19 października 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego, położnej w obrębie Starochęciny gm. Chęciny z 

dotychczasowym dzierżawcą tj. Świętokrzyskim Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o.o. z siedzibą    w 

Kielcach oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, 

położonej w obrębie Starochęciny gm. 

Chęciny, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 137/76 o pow. 0.3457 ha, z 

dotychczasowym dzierżawcą tj. 

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kielcach na okres dłuższy niż 3 lata oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Umowa dzierżawy opiewa na 5 lat. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

103. XXIV/103/2020 

z 19 października 

uchylenia Uchwały nr XXIII/96/2020 Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 22 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Kielcach z przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchyla się Uchwałę nr XXIII/96/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 22 września 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Komendzie Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach z 

przeznaczeniem na działania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniu COVID-19. 

Zakupione środki ochrony osobistej zostały 

przekazane Komendzie Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej Kielcach w 

formie darowizny. 

Uchwała została 

zrealizowana 
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104. XXIV/104/2020 

z 19 października 

uchylenia Uchwały nr XXIII/97/2020 Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 22 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach z 

przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 

Uchylono Uchwałę Nr XXIII/97/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 22 września 2020 

roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Komendzie miejskiej Policji w 

Kielcach z przeznaczeniem na działania 

związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19. 

Zakupione środki ochrony osobistej zostały 

przekazane Komendzie Miejskiej Policji w 

Kielcach w formie darowizny. 

Uchwała została 

zrealizowana 

105. XXV/105/2020 

z 30 listopada 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego  na lata 2020-2028 

 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

106. XXV/106/2020 

z 30 listopada 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  

 

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

107. XXV/107/2020 

z 30 listopada 

przystąpienia przez Powiat Kielecki do konkursu nr. 

RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 finansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 

Efektywna i zielona energia, w ramach działania 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

Powiat Kielecki przystąpił do konkursu nr 

RPSW.03.03.00-IŻ.00-26-325/20 

finansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 

Uchwała została 

zrealizowana – 

obowiązuje 
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mieszkaniowym z projektem pn. „Termomodernizacja trzech 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej 

Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” 

Efektywna i zielona energia, w ramach 

działania 3.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym z projektem pn. 

„Termomodernizacja trzech budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych w 

Nowej Słupi, Chmielniku i Bodzentynie”. 

108. XXV/108/2020 

z 30 listopada 

 

wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu 

komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  

w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach 

Wyznaczono przedstawicieli podmiotu 

tworzącego do składu komisji konkursowej 

powołanej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 

Lecznictwa w Świętokrzyskim Centrum 

Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach. 

Przedstawicielami podmiotu tworzącego 

zostali: Tomasz Pleban (przewodniczący), 

Irena Gmyr, Wojciech Kózka, Cezary 

Majcher, Danuta Żebrowska oraz Dariusz 

Kołodziejski (członkowie) 

Uchwała została 

zrealizowana 

109. XXV/109/2020 

z 30 listopada 

przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” 

Przyjęto „Program Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku”. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

110. XXV/110/2020 

z 30 listopada 

uchylenia Uchwały Nr XXIV/101/2020 Rady Powiatu w 

Kielcach z dnia 19 października 2020 r.  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w 

Chmielniku 

Uchylono Uchwałę Nr XXIV/101/2020 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 

października 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku, w związku ze 

złożeniem w dniu 3 listopada 2020 r. przez 

Uchwała została 

zrealizowana 
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Dyrektora Szpitala Powiatowego w 

Chmielniku Jolantę Rybczyk deklaracji 

odroczenia przejścia na emeryturę. 

111. XXV/111/2020 

z 30 listopada 

 

wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z 

tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w 

Chmielniku, zgodnie z Uchwałą Nr 86/9/2020 Zarządu Powiatu 

w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 r. 

Wyrażono zgodę na umorzenie należności 

Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 

udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w 

Chmielniku w kwocie 500 000 zł, zgodnie z 

Uchwałą Nr 86/9/2020 Zarządu Powiatu w 

Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 r. 

Uchwała została 

zrealizowana 

112. XXV/112/2020 

z 30 listopada 

 

wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z 

tytułu pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 86/10/2020 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 stycznia 2020 r. 

Wyrażono zgodę na umorzenie należności 

Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 

udzielonej Powiatowemu Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach w kwocie 200 000 

zł, zgodnie z Uchwałą Nr 86/10/2020 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 22 

stycznia 2020 r. 

Uchwała została 

zrealizowana 

113. XXV/113/2020 

z 30 listopada 

wprowadzenia zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej typu Rodzinnego w Dyminach, ul. Karmelowa 

40, gmina Morawica 

 

Wprowadzono zmiany w Statucie Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej typu 

Rodzinnego w Dyminach, ul. Karmelowa 40, 

gm. Morawica, przyjętego Uchwałą Nr 

XXIII/75/2020 Rady Powiatu w Kielcach z 

dnia 22 września 2020 roku w sprawie 

zmiany siedziby jednostki budżetowej o 

nazwie Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza typu rodzinnego w 

Wójtostwie 33b, gm. Daleszyce oraz nadania 

statutu tej jednostce. 

Zmianie uległ § 3 ust. 1 którego brzmienie 

„Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

rodzinnego tworzy jedną wieloosobową 

rodzinę dla dzieci, które zostały pozbawione 

Uchwała została 

zrealizowana – 

obowiązuje 
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całkowicie lub częściowo opieki ze strony 

rodziny biologicznej. Realizuje zadania 

opieki całkowitej w warunkach naturalnego 

środowiska rodzinnego. Środowisko to 

zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i 

stabilizację życia do czasu powrotu dziecka 

do rodziny, umieszczenia go w rodzinnej 

pieczy zastępczej, rodzinie adopcyjnej lub 

jego usamodzielnienia” został zastąpione 

brzmieniem „Placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu rodzinnego wychowuje 

dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i 

usamodzielniające się; umożliwia wspólne 

wychowywanie i opiekę licznemu 

rodzeństwu oraz współpracuje z 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i 

asystentem rodziny”. 

114. XXV/114/2020 

z 30 listopada 

 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik Uchwalono udzielenie pomocy finansowej w 

kwocie 5 000 zł dla Miasta i Gminy 

Chmielnik z przeznaczeniem na pomoc dla 

pogorzelca. 

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej 

było podpisanie przez każdą ze stron umowy 

zawierającej szczegóły przekazania i 

rozliczenia otrzymanych środków. 

Dotacja została terminowo rozliczona. 

Uchwała została 

zrealizowana 

115. XXV/115/2020 

z 30 listopada 

likwidacji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu 

Rodzinnego w Zabłociu 56, 26-050 Zagnańsk 

W związku z prośbą o likwidacji Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Zabłociu 

złożoną przez Dyrektora placówki, Starosta 

wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację 

Uchwała została 

zrealizowana 
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jednostki.  

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 3 

listopada 2020 r. wyraził zgodę na likwidację 

jednostki. 

W związku z powyższym uchwalono 

likwidację  Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej typu Rodzinnego w 

Zabłociu z upływem dnia 31 grudnia 2020 r. 

116. XXV/116/2020 

z 30 listopada 

uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z  perspektywą do roku 2029” 

Przyjęto „Program ochrony środowiska dla 

Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2025 z 

perspektywą do roku 2029”. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

117. XXV/117/2020 

z 30 listopada 

 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w 

granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich 

przechowywanie 

 

Uchwalono zryczałtowane opłaty za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego 

przez jednostki wyznaczone przez Starostę 

Kieleckiego. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

118. XXV/118/2020 

z 30 listopada 

 

przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie 

Chmielnik zadania utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w 

zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej 

Uchwalono przekazanie Gminie i Miastu 

Chęciny oraz Miastu i Gminie Chmielnik 

zadania utrzymania nawierzchni dróg 

powiatowych w zakresie odśnieżania i 

zwalczania śliskości zimowej. 

Szczegółowe zakresy i warunki prowadzenia 

zadań oraz finansowanie i rozlicznie zadań 

zostały określone w stosownych 

porozumieniach zawartych z ww. Gminami. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

119. XXV/119/2020 

z 30 listopada 

 

zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich 

Uchwalono zgodę na zawarcie porozumienia 

o powierzeniu zadania organizacji 

przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej w zakresie publicznego transportu 

Uchwała została 

niezrealizowana. 
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zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich pomiędzy powiatami 

opatowskim, ostrowieckim, kieleckim oraz 

miastem Kielce. 

Porozumienie nie zostało podpisane, gdyż 

Powiat Opatowski wystąpił z prośbą o 

zmianę trasy.  

Trwają rozmowy dotyczące zawarcia 

powyższego porozumienia. 

120. XXVI/120/2020 

z 30 grudnia 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 

Uchwalono zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2020-2028. 

 

Uchwała została 

zrealizowana. 

Utraciła moc  

w związku  

z podjęciem 

Uchwały Rady 

Powiatu w 

Kielcach Nr 

XXVI/122//2020 

z dnia 30 grudnia 

2020 r. 

121. XXVI/121/2020 

z 30 grudnia 

zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok  

 

Uchwalono zmiany w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2020 rok. 

Uchwała została 

zrealizowana 

122. XXVI/122/2020 

z 30 grudnia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2028 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową 

Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028. 

Uchwała w 

trakcie realizacji. 

123. XXVI/123/2020 

z 30 grudnia 

uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok  Uchwalono Budżet Powiatu Kieleckiego na 

2021 rok 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

124. XXVI/124/2020 

z 30 grudnia 

 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu kieleckiego w 2021 r. 

Ustalono opłaty za usunięcie i 

przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie Powiatu Kieleckiego 

Uchwała w 

trakcie realizacji 
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w 2021 roku przez jednostki wyznaczone 

przez Starostę Kieleckiego. 

125. XXVI/125/2020 

z 30 grudnia 

 

zawarcia umowy użyczenia na czas oznaczony nieruchomości 

będących własnością Powiatu Kieleckiego położonych na terenie 

Miasta i Gminy Nowa Słupia 

Wyrażono zgodę na zawarcie pomiędzy 

Powiatem Kieleckim a Świętokrzyskim 

Parkiem Narodowym umowy użyczenia na 

czas oznaczony 20 lat nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 2000 

będącej własnością Powiatu Kieleckiego 

położonej na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Słupia, znajdującą się w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 0324T. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

126. XXVI/126/2020 

z 30 grudnia 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2021 r., 

Ustalono rozkład godzin pracy oraz 

harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Kieleckiego w 2021 roku. 

Uchwała w 

trakcie realizacji 

127. XXVI/127/2020 

z 30 grudnia 

zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji 

problemowych Rady Powiatu w Kielcach oraz wyboru 

przewodniczących komisji 

Dokonano zmiany Uchwały Nr II/12/2018 

rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 

2018 roku w sprawie ustalenia składu 

osobowego komisji problemowych Rady 

Powiatu w Kielcach oraz wyboru 

przewodniczących komisji. 

W § 1 powyższej uchwały wprowadzono 

następujące zmiany: 

1) ust. 3 tiret 2 otrzymał nowe 

brzmienie: „Zbigniew Zagdański”, 

2) ust. 5 tiret 3 otrzymał nowe 

brzmienie: „Zbigniew Zagdański”. 

Zmiany wynikają z faktu, iż Postanowieniem 

Nr 294/2020 Komisarza Wyborczego w 

Kielcach I z dnia 26 października 2020 r. w 

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Uchwała została 

zrealizowana 
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radnego rady Powiatu w Kielcach w okręgu 

wyborczym nr 3, wygasł mandat radnego 

Zdzisława Jerzego Zapały, zaś 

Postanowieniem Nr 297/2020 Komisarza 

Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 

listopada 2020 r. w sprawie obsadzenia 

mandatu radnego Rady Powiatu w Kielcach 

w okręgu wyborczym nr 3, mandat radnego 

objął Zbigniew Daniel Zagdański. 

128. XXVI/128/2020 

z 30 grudnia 

 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Kielcach na 2021 r 

Zatwierdzono przedłożony przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach jej plan 

kontroli w 2021 roku. 

Uchwała została 

zrealizowana 

129. XXVI/129/2020 

z 30 grudnia 

rozpatrzenia skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w 

Łagiewnikach 

Po rozpatrzeniu skargi osoby prywatnej 

uznano skargę za nieuzasadnioną. 

Uchwała została 

zrealizowana 
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Podsumowanie 

 

W roku 2020 Rada Powiatu w Kielcach obradowała na 10 posiedzeniach (w tym na 2 sesjach nadzwyczajnych), podczas których 

podjętych zostało 129 uchwał, z czego: 

-  35 uchwał jest w trakcie realizacji, 

-  87 uchwał zostało zrealizowanych, w tym postanowienia 9 uchwał obowiązują nadal, 

-  9 uchwał utraciło moc (wszystkie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/122/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30.12.2020 r. - dotyczą Wieloletniej 

    Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028), 

- 2 uchwały zostały nie zrealizowane (Nr XVIII/23/2020, Nr XXV/119/2020), 

- 3 uchwały uchyliła sama Rada Powiatu w Kielcach (Nr XXIII/96/2020, Nr XXIII/97/2020, XXIV/101/2020), 

- 2 uchwały zostały uchylone przez organ nadzoru (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; Nr XXI/54/2020, XXI/56/2020). 

Najwięcej uchwał został przygotowanych przez: 

- Wydział Budżetu i Finansów – 26 uchwał (w tym m. in.: 11 dotyczących zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 r.; 10 dotyczących 

   zmiany WPF na lata 2020-2028; uchwalenie WPF na lata 2021-2028 oraz uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na rok 2021); 

- Wydział Strategii i Rozwoju – 25 uchwał (w tym 21 dotyczyło realizacji projektu „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – 

działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”); 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 uchwał (w tym 2 wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 

   Niepełnosprawnych); 

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 12 uchwał; 

- Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 10 uchwał; 

- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska – 6 uchwał; 

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 5 uchwał; 

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – 4 uchwały. 

 

 


