
Protokół Nr 37/2022 

z posiedzenia Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25.11.2022 r. w sali nr 230 Starostwa Powiatowego 

w Kielcach o godz. 13.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego 

i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu w Kielcach. (lista obecności w załączeniu). 

Ponadto na obrady przybyli również; 

- Wicestarosta Tomasz Pleban 
- Skarbnik Powiatu Anna Moskwa 
- Dyrektor PUP w Kielcach - Magdalena Karwat-Kasińska 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem do radnych, 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). 

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 : 
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2022-2028, 

2) zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła 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 

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: 

Przewodniczącej Komisji 

Agata Sałata 
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