
Protokół Nr 38/2022 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu z dnia 25.11.2022 r. w sali nr 335 Starostwa Powiatowego w Kielcach 

o godz. 14.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. (lista obecności w załączeniu). 

Ponadto na obrady przybyli również; 

- członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
- dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska - Zenon Pedrycz 

Przewodniczący Komisji Zenon Janus przywitał zebranych i zwrócił się z pytaniem czy zgłaszają 
uwagi do porządku obrad przekazanego wraz z zaproszeniem na posiedzenie. 

Komisja przystąpiła do obrad według poniższego porządku: 

1.Omówienie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

2. Sprawy różne. 

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt 1 

Omówienie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji). 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił informacje o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 

oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 2022/2023. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału i zaopiniowali go pozytywnie. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa omówiła projekty uchwał w sprawie : 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2022-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 



Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał w sprawie: 

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

2) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce, 

3) zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku na lata 

2022- 2024, 

Zanim jednak radni przyjęli program naprawczy, odbyła się długa dyskusja na jego temat. 

Radni długo dyskutowali o aktualnej sytuacji finansowej szpitala. 

Szpital w Chmielniku boryka się z problemami finansowymi, kadrowymi oraz przestrzennymi, 

które uniemożliwiają jego dalszy rozwój. Szpital w tej chwili dysponuje 75 miejscami na trzech 

oddziałach plus w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. W takim układzie, odejmując łóżka z ZOL, 

mamy jedynie 55 miejsc. Co czyni nas jednym z najmniejszych szpitali w kraju. Szpital musi 

utrzymać blok operacyjny, który jest bardzo kosztowny. Jest to ok. 1 min 600 tys. zł. Jeśli 

szybko nie nastąpi rozbudowa szpitala, cały czas będziemy się borykali z problemem jakim jest 

istnienie tego szpitala 

4) zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 

5) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

6) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r. 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektów uchwał zaopiniowali je pozytywnie. 

Protokół sporządziła: 

Przewoi ji 


