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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

Z SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH ODBYTEJ  
W DNIU 27 – STYCZNIA – 2022 ROKU 

 
 

Przewodnicząca Rady – Bożena Wrona otworzyła o godzinie 9ºº posiedzenie 
XXXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach. 

 
 

W sesji wzięło udział 19 radnych, wobec powyższego Rada Powiatu mogła 
obradować i podejmować prawomocne decyzje.  

 
Lista obecności radnych oraz wydruk listy obecności z programu komputerowego 

dedykowanego do obsługi Rady stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż mając na uwadze ustalenia podjęte 
podczas Prezydium Rady Powiatu - w związku ze szczególną sytuacją związaną  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwróciła się  
z uprzejmą prośbą o skrócenie wystąpień dyskusyjnych wyłącznie do niezbędnego 
minimum, celem sprawnego i jak najkrótszego przebiegu obrad. 

 
Na sekretarza obrad, wobec braku sprzeciwu ze strony radnych, 

Przewodnicząca Rady powołała radną Agnieszkę Kuś.  
 
Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o uczczenie minutą ciszy, pamięci 

zmarłej Jolanty Bernatowicz, byłej radnej Rady Powiatu w Starachowicach.  
 

Przewodnicząca poinformowała Radnych, iż wszystkie materiały zostały 
umieszczone w aplikacji e–Sesja, celem zapoznania radnych z nimi. 

 
Ad.2 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach 
z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego,  

b) zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy  

ul. Wiosennej z przeznaczeniem na działalność statutową, 
c) zmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie 

uchwalenia statutu Powiatu Starachowickiego, 
d) zmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu  

w Starachowicach z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad  
i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach, 

e) rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego, 
f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok, 
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 

2029. 
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
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5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2021 rok. 

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 
2021 rok. 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego za 2021 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
za 2021 rok. 

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Starachowicki. 

10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Starachowickiego za 
2021r. 

11. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Powiatu za II półrocze 2021 
roku: 

a) Komisji Budżetu i Finansów, 
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu. 

12. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 
za 2021 rok. 

13. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 
14. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2021 rok. 
15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu: 

a) Protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. 
b) Protokołu Nr XXXVIII/2021 z dnia 12 stycznia 2022r.  

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Ustalenie terminu kolejnej sesji. 
18. Zakończenie obrad. 

 
Wobec braku uwag ze strony radnych do porządku obrad, Przewodnicząca 

Rady przeszła do jego realizacji. 
 
Ad. 3a) 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Jarosława Trzebińskiego 

Kierownika Działu Drogowej Służby Liniowej w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Starachowicach o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan Jarosław Trzebiński przedstawił powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju 
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Gospodarczego. W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały, 
Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 17 głosach „za”  
i 4 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3b) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu 

w Starachowicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej  
z przeznaczeniem na działalność statutową. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Elżbiety Kity Dyrektor 

Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Elżbieta Kita przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisję Budżetu i Finansów. W związku z brakiem pytań do 
powyższego projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 
 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/305/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej  
z przeznaczeniem na działalność statutową. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3c) i 3d) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 z dnia 
25.03.2021r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Starachowickiego oraz uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady 
Powiatu w Starachowicach. 
 

Projekty powyższych uchwał stanowią załączniki Nr 6 i Nr 7 do niniejszego protokołu.  
 



4 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marleny Kostrzewy 
Sekretarz Powiatu o przedstawienie powyższych projektów uchwał łącznie.  
 

Pani Marlena Kostrzewa przedstawiła powyższe projekty uchwały zgodnie  
z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe projekty uchwał zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. W związku  
z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 
powyższe uchwały.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/306/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Starachowickiego.   

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  

stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  

 
 W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości 
diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3e) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Starachowickiego. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła treść powyższej uchwały, zgodnie  

z załącznikiem Nr 10 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W związku  
z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 15 głosach „za”,  
4 „wstrzymujący się” i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/308/2022 Rady 
Powiatu w Starachowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 
Starachowickiego. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 3f) i 3 g) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 

2022 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 
2022 – 2029. 
 

Projekty powyższych uchwał stanowią załącznik Nr 12 i 13 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny Zawadzkiej 

Skarbnika Powiatu o przedstawienie powyższych projektów.  
 
Pani Magdalena Zawadzka Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał 

zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 13 do protokołu oraz załącznikiem Nr 14 do 
protokołu stanowiącym objaśnienia do WPF po korekcie pisarskiej.  

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe projekty uchwały zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. Następnie otworzyła 
dyskusję w trakcie, której głos zabrali: 

 
 Radna Danuta Krępa zapytała o e-napisy do nagrań z sesji Rady Powiatu. 

Zapytała jak dokładnie ma to wyglądać. 
 

 Starosta Piotr Ambrszczyk wyjaśnił, że przy odtwarzaniu nagrań z sesji 
będą się wyświetlały napisy wypowiedzi i wynika to z przepisów ustawowych 
dotyczących dostępności dla osób wykluczonych. 
 

 Radna Danuta Krępa zwróciła uwagę, że kamery na sali są tak ustawione, że 
nie widać twarzy osób, które zabierają głos. Stwierdziła, że źle to wygląda, 
ponieważ widać tylko imię i nazwisko osoby, która zabiera głos, a nie widać 
tej osoby tylko jej plecy i należy coś z tym zrobić. 
 

 Sekretarz Powiatu Marlena Kostrzewa wyjaśniła, że napisy do nagrań, nie 
są nowością, ponieważ od 2020 roku, kiedy weszły w życie przepisy  
o dostępności jest obowiązek zamieszczenia napisów do nagrań 
zamieszczanych na stronie Powiatu i BIP i ma to ułatwić dostęp do 
materiałów osobom z niepełnosprawnościami. W kwestii ustawienia kamer 
podczas obrad sesji wyjaśniła, że technicznie będzie to jeszcze 
przeanalizowane. Jednocześnie wskazała, że kamery podążały za radnym 
zabierającym głos podczas obrad prowadzonych w trybie stacjonarnym. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań do powyższych projektów uchwał, 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok. 
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/309/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego  
na 2022 rok. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  
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Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XXXIX/310/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Powiatu na lata 2022-
2029. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 4 
 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
 

Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż przedmiotowe 
sprawozdanie zostało przekazane radnym w aplikacji e-Sesja. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 

 
 Radna Agnieszka Kuś zapytała, dlaczego konferencja jaka odbyła się w dniu 

wczorajszym (tj. 26 stycznia 2022 r.) miała miejsce w Starostwie 
Powiatowym, skoro dotyczyła spraw związanych z poprzednim stanowiskiem 
pracy Starosty i byli tu obecni przedstawiciele jednostek gminy, a nie 
powiatu, choć częściowo Powiat przyczynił się do utworzenia Spółdzielni 
Starachowiczanka. Stwierdziła, że sytuacja, o której była mowa na 
konferencji psuje dobre imię Powiatu, a póki sprawy nie wyjaśni Prokurator, 
jej zdaniem takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Zapytała, z jakiego tytułu 
Starosta brał w niej udział. Ponadto stwierdziła, że to kolejna sprawa po 
szpitalu, z której robiona jest afera. 
 

 Radna Danuta Krępa ponownie zapytała o dodatek covidowy dla 
pracowników firmy Impel. Poprosiła o informację co się zadziało w tej kwestii 
i zapytała, kiedy można spodziewać się ostatecznego stanowiska w sprawie.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk w kwestii firmy Impel wyjaśnił, że spotkał się  
z pracownicami ww. firmy i Pani Jolanta Kręcka Dyrektor PZOZ została 
zobowiązana do wyjaśnienia tej sprawy. Z posiadanej dokumentacji wynika, 
że firma dokonała jednorazowej płatności przewidzianej przez Ministerstwo 
czy Wojewodę, natomiast jest to indywidualna sprawa firmy, czy będzie 
płaciła dodatkowe środki pracownikom. Stwierdził, że pracownicy 
niemedyczni, w tym salowe są bardzo narażone na zakażenie poprzez 
sprzątanie brudnej strefy. Dodał, że najkorzystniej byłoby, gdyby w ramach 
środków rządowych przewidziane byłyby dodatki dla pracowników 
niemedycznych, wówczas takie dodatki byłyby zagwarantowane  
i obowiązkowo wypłacane. Podkreślił, że Powiat nie jest stroną tej sprawy i to 
Minister Zdrowia powinien zabezpieczyć takie rozwiązania. Zapewnił, że jeżeli 
będzie miał informacje w tej sprawie, przekaże ją radnym 
 

 Radna Danuta Krępa poprosiła o pisemną odpowiedź Starosty  
w przedmiotowej sprawie.  
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 Starosta Piotr Ambroszczyk odniósł się do kwestii konferencji z dnia  
26 stycznia 2022r. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy styku dwóch samorządów,  
ponieważ Starachowiczanka należy w połowie do Powiatu i w połowie do 
Gminy, a dodatkowo sprawa dotyczy szpitala. 
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, że jeżeli Starosta informuje, że 
Starachowiczanka należy w połowie do Powiatu, wobec tego zapytała jaki jest 
nadzór Powiatu nad Starachowiczanką, kiedy była jakakolwiek kontrola  
w spółdzielni i co wiemy na temat działalności podmiotu. Dodała, że było 
wiele zarzutów do działań spółdzielni. Stwierdziła, że na konferencji była 
„czysta manipulacja faktami i stek kłamstw”. Poinformowała, że zapoznała 
się z dokumentami, ponieważ były one udostępnione i potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. Następnie, cyt. „Wy ciągle mówicie o jakiejś fakturze 
za pochówek za 1 200,00 zł. Jest to kłamstwo.” Kolejno, cyt. „mówię to na 
podstawie dokumentów, z którymi się zapoznałam, 13 maja 2019 roku, firma 
pogrzebowa Charox, na zlecenie MOPSu dokonała pochówku, to był pierwszy 
pochówek, tak, fakturę wystawiła na 162 zł i tyle MOPS zapłacił. Następne 
zlecenie z września 2019 poszło do firmy Starachowiczanka  
i Starachowiczanka wystawiła fakturę na 150 zł, czyli o 12 zł niższą niż firma 
Charox. W październiku 2019 roku, Starachowiczanka zaczęła kupować 
skrzyneczki za 16 zł, w których to chowała martwe płody. Następnie 
wszystkie zlecenia po tym czasie szły do Starachowiczanki. Starachowiczanka 
pobierała 400 zł. Mimo tego że w uchwale z 2019 roku, bodajże z 16 grudnia 
Rady Miasta jest informacja, że ma to przeprowadzać ten pochówek ma 
przeprowadzać firma, która jest firmą, która kompleksowo wykonuje 
pochówek. Starachowiczanka, nie wiem kiedy miała wpisane do PKD, takie 
usługi, ale nie robi tego kompleksowo i o tym doskonale wiedzieliście  
i dawaliście jej zlecenia. Nie została przedstawiona, żadna umowa w jaki 
sposób Starachowiczanka będzie to robiła, czy weźmie sobie podwykonawcę, 
też nie wiem z jakiego tytułu. Natomiast do umowy, która była spisana  
z firmą pogrzebową Charox, jest specyfikacja, ona nie była załącznikiem, ale 
była odpowiedzią na wasze zapytanie ofertowe i w tym zapytaniu ofertowym, 
wy pytaliście ile by kosztował pochówek i tam mieliście wypisane dokładnie, 
100 zł trumienka, 50 zł transport i 20 zł pochówek i to było wypisane. I Pan, 
bo ja widziałam też taką umowę, którą Pan podpisał jako Dyrektor MOPSu, 
miał wiedzę taką, że są takie ceny, a skoro wysyłaliście do zakładów 
pogrzebowych zapytania, bo chcieliście wiedzieć, to mając wiedzę, że jakaś 
firma pogrzebowa zrobi to taniej, to wy zlecaliście firmie, która tak na prawdę 
nie jest firmą pogrzebową, bo za chwileczkę sobie wpiszą do PKD, że będą 
robić samoloty (…) i dawaliście firmie, która nie spełniała, żadnych wymogów, 
a że nie spełniała to sami przyznaliście, bo musiała zlecać to jeszcze innej 
firmie, tak. Jest to szyte wszystko bardzo grubymi nićmi i takie komentarze, 
że upolitycznianie tego, mnie to nie obchodzi kto to wykrył, czy kto to 
rozgłosił, mnie to nie interesuje, mnie interesują teraz fakty, a fakty są takie 
jak ja tutaj mówię. I faktem jest, że Pani Dyrektor Gołębska teraz 
powiedziała, że w 2022 roku, przegrała powiedzmy, znaczy zapytanie było 
wysłane w 2021 no i Starachowiczanka przedstawiła korzystniejszą ofertę,  
a co było w roku, w poprzednich latach (…). Starosta powiedział, że w połowie 
jesteśmy odpowiedzialni za Starachowiczankę, wiec mając taką wiedze, 
dawaliście zlecenie Starachowiczance, Panie Starosto i to jest naprawdę nie  
w porządku i ja mam nadzieję, że to Prokuratura wyjaśni. Natomiast to co wy 
mówicie to się na prawdę wszystko mija z rzeczywistością. Ja nawet 
porównałam sobie fakturę, kiedy nie obowiązywały jeszcze te przepisy, znaczy 
umowę i zapytanie ofertowe kiedy jeszcze Dyrektorem była radna Pani 
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Danuta Krępa i w tym zapytaniu ofertowym nie ma właśnie wymienionej w tej 
specyfikacji, nie ma wymienionego tego pochówku. Natomiast wy wysyłając 
do, zapytanie ofertowe już wymienialiście i mieliście odpowiedź od biur, 
przepraszam mieliście od zakładów pogrzebowych odpowiedź. Natomiast 
mimo tego, że mieliście tańszą, dawaliście zlecenie Starachowiczance, która 
do tego nie miała żadnych tak na prawdę uprawnień, a że nie miała to wiemy 
bo zlecała innej.” 
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk odniósł się do powyższej kwestii i stwierdził, że 
radna sama powiedziała, że nie wie wielu rzeczy, dlatego poprosił, żeby nie 
przekłamywać sytuacji, a robi to z premedytacją. Dodał, że firma wynajmując 
usługę transportu karawanem zapewnia kompleksową obsługę. Pracodawca, 
czy firma nie musi dysponować od a do z pełnym asortymentem sprzętu, czy 
możliwości, może sobie pewne usługi podnajmować, podzleciać i tak robi 
Starachowiczanka i to w zupełności wystarcza.  
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, że nie kłamała na temat 
Starachowiczanki, bo powiedziała, że Starachowiczanka nie może wykonywać 
kompleksowej usługi tylko brała inną firmę. Zapytała, gdzie jest dbałość  
o pieniądze, skoro zgłosiła się firma, która będzie robiła za połowę ceny.  
 

 Radna Joanna Główka zapytała, czy Starosta słyszał o nieprawidłowościach 
jakie występowały w Starachowiczance.  
 

 Radna Danuta Krępa zapytała o spotkanie w sprawie utworzenia spółdzielni 
socjalnej osób prawnych. Zapytała, czym miałaby się zajmować ta 
spółdzielnia.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że na razie były tylko wstępne 
rozmowy z samorządami na ten temat. Być może taka potrzeba się pojawi  
i jeśli będzie taka wola ze strony samorządów, przedstawi radnym konkretne 
informacje. Spotkanie miało na celu rozpoznanie potrzeb i omówienie 
ewentualnych źródeł finansowania. 
 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Rady zamknęła ten punkt 

obrad i przeszła do realizacji dalszej części porządku.  
 
Ad. 5 
 
 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2021 rok. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
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Ad.6 

 
 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 7 

 
 Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2021 rok. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. 
 
 W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 
pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu, przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, 
Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2021 rok. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 8 
 
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
za 2021 rok. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.  

 
Ad. 9 
 
 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki. 
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 Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie radni 
otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Komisję 
Budżetu i Finansów. 
 
 W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 
pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu, przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, 
Rada Powiatu przyjęła przedmiotowe Sprawozdanie. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 10 
 

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Starachowickiego za 2021r. 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Budżetu i Finansów. 

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 

Ad. 11 
 
 Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Powiatu za II półrocze 2021 
roku. 
 
 Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są uwagi lub 
pytania, do sprawozdań z prac Komisji za II półrocze 2021 roku. 
 

W związku z brakiem zgłoszeń ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu i Finansów 
za II półrocze 2021 roku. 

 

 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu. 

 
Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie sprawozdanie  

z prac Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za II półrocze 
2021 roku. 
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 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 

 
Kolejno, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 

sprawozdania z prac Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za II półrocze 2021 roku. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu. 

 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie 

sprawozdania z prac Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji 
Powiatu za II półrocze 2021 roku. 

 
 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 12 
 

Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną 
za 2021 rok. 
 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie zostało zamieszczone 
w aplikacji eSesja. Kolejno zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są uwagi lub 
pytania, do powyższego sprawozdania. 
 

W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 
przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za 
2021 rok. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 13 

 
Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 

 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie zostało zamieszczone 
w aplikacji eSesja. Kolejno zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są uwagi lub 
pytania, do powyższego sprawozdania. 
 

W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 
przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. 
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 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 14 

 
Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2021 rok. 

 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie zostało zamieszczone 
w aplikacji eSesja. Kolejno zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są uwagi lub 
pytania, do powyższego sprawozdania. 
 

W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 
przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2021 rok. 
 
 W przeprowadzonym głosowaniu przy 19 głosach „za” i 2 „nieobecnych”, Rada 
Powiatu w Starachowicach przyjęła powyższe sprawozdanie. 
 

Sprawozdanie wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 15 
 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu. 
 

a) Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż Sekretarz obrad 
zapoznał się z treścią protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia  
29 grudnia 2021 roku i go podpisał. Poinformowała, iż do chwili obecnej nie 
wpłynęły żadne uwagi radnych dotyczące tego protokołu. 

 
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 
Nr XXXVII/2021. W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach 
„za” i 2 „nieobecny” przyjęła powyższy protokół. 
 

b) Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż Sekretarz obrad 
zapoznał się z treścią protokołu Nr XXXVIII/2022 z dnia  
12 stycznia 2022 roku i go podpisał. Poinformowała, iż do chwili obecnej nie 
wpłynęły żadne uwagi radnych dotyczące tego protokołu. 
 

 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 
Nr XXXVIII/2022. W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach 
„za” i 2 „nieobecny” przyjęła powyższy protokół. 
 
Ad. 16 
 
  Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

 Radna Danuta Krępa zapytała o projekt termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej. Zapytała na ile Powiat jest gotowy żeby przyjąć 
środki. Poprosiła aby przybliżyć informację na ten temat. 
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 Radna Agnieszka Kuś zgłosiła wniosek o przedstawienie sprawozdania przez 
Panią Prezes Starachowiczanki z działalności Starachowiczanki za okres 
poprzedniego roku. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
o uwzględnienie w pracach Komisji, kontroli Starachowiczanki. Poprosiła, 
aby kontrola odbyła się w siedzibie Starachowiczanki, tak aby możliwy był 
wgląd w dokumenty. 
 

 Radna Agnieszka Kuś poprosiła, aby Starosta miał na uwadze, że 
gospodaruje środkami publicznymi i należy nimi gospodarować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała kiedy będzie raport z kontroli w szpitalu. 
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk w kwestii Starachowiczanki wyjaśnił, że jako 
Powiat jesteśmy współudziałowcem i jako współudziałowiec mamy prawa  
i obowiązki w związku z tym podmiotem. W kwestii kontroli w PZOZ wyjaśnił, 
że w dniu wczorajszym (tj. 26 stycznia 2022r.) wydłużył termin kontroli do 
dnia 10 lutego. Została ona przedłużona w związku z dostarczeniem przez 
jeden ze związków zawodowych pewnych informacji, które trzeba 
zweryfikować, a na to potrzeba czasu. Wobec tego, po sporządzeniu 
protokołu, w drugiej połowie lutego zostanie on opublikowany i przekazany 
radnym.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, że w aplikacji eSesja została 
zamieszczona informacja na temat działań podejmowanych przez Członka 
Zarządu Powiatu Jerzego Materka. 
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odniósł się do kwestii projektu złożonego 
do RPO WŚ dotyczącego ZSZ nr 2 i dwóch obiektów CKZ. Projekt ten był na 
liście rezerwowej. Dodał, że w lipcu ubiegłego roku, samorząd województwa 
wystąpił do Komisji Europejskiej o przesuniecie środków na obszar 3.3, gdzie 
ten projekt się znajdował i jest duża szansa, że projekt zostanie 
dofinansowany. Jedynym mankamentem jest fakt, że kosztorysy powstawały 
w roku 2020, a ceny robót będą z roku 2022. Zapewnił, że Powiat jest gotowy 
do realizacji inwestycji, jeżeli tylko będzie możliwe jego sfinansowanie. 
Ponadto zaznaczył, że będzie bardzo krótki okres realizacji zadania, ponieważ 
RPO kończy się z końcem czerwca 2023 roku, a w przypadku szkoły, są to 
tylko jedne wakacje na prace w budynku. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała dlaczego do tej pory, w tej kadencji nie było 
żadnego sprawozdania z funkcjonowania Starachowiczanki. Zapytała, czy 
zmiana Prezesa jest konsultowana, w sytuacji gdy Starachowiczanka podlega 
pod Powiat. 
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, że jest zgromadzenie 
wspólników, na którym podejmowane są decyzje dwuosobowo, tj. przez 
Prezydenta Miasta Starachowice i Starostę Powiatu Starachowickiego.  
W kwestii przedstawienia informacji przez Starachowiczankę, zapewnił, że 
zostanie to zweryfikowane, a przyszłości możliwym jest zapraszanie Prezesa. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Nowak podziękował za spotkanie  
w Gminie Mirzec, dotyczące współpracy. Poprosił o ujęcie niektórych zadań 
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przedstawionych na spotkaniu w Polskim Ładzie, tj. dotyczących Malcówek, 
Poddąbrowy i miejscowości Gadki. Poprosił o ujęcie tych przedsięwzięć  
w programie. Ponadto poprosił o prace związane z programem rozwoju sieci 
dróg powiatowych.   
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, że na jutro (tj. 28 stycznia 
2022r.) jest zaplanowane spotkanie w kwestii Polskiego Ładu. Zostaną 
przeanalizowane wszystkie możliwości. Ponadto, Pan Wojewoda przychylił się 
do koncepcji funkcjonowania szpitala hybrydowego nie wskazując żadnego 
źródła finansowania. Polski Ład nie przewiduje środków na zakup budynku, 
a jedynie remont nieruchomości. Nadal nie będzie 12 mln zł na zakup 
budynku, wiec wniosek byłby bezprzedmiotowy. Zarząd Powiatu 
przeanalizuje całą sprawę. Ponadto, poinformował, że będą prace nad 
programem rozwoju dróg powiatowych, na kolejnych 5 lat. 
 

 Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, że pogrzeb byłej 
radnej Jolanty Bernatowicz odbędzie się w sobotę o godz. 1200. 

 
  W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji, Przewodnicząca Rady 
zamknęła ten punkt obrad.  
 
Ad. 17 
 

Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
 
 Przewodnicząca Rady Bożena Wrona, poinformowała, że kolejna sesja zgodnie 
z planem pracy Rady Powiatu, odbędzie się miesiącu marcu 2022 roku, a o jej 
dokładnym terminie, radni zostaną poinformowani najwcześniej jak będzie to 
możliwe. 
 
Tematyką sesji będzie: 
 
1. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim  

i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku. 
2. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021 

roku. 
3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie za 2021 rok”.  

4. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego. 

5. Informacje: 
a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim. 
b) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa 

weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim. 
6. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Starachowicach. 
7. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 
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8. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych  
i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 
2021 rok. 

 
Ad. 18 
 

Zakończenie obrad. 
 
  Wobec wyczerpania całości porządku obrad Przewodnicząca Rady Bożena 
Wrona o godzinie 1026 zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Powiatu. 
 
 
  Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
 

Przewodnicząca Rady 

      Bożena Wrona 

  Sekretarz Obrad 

   Agnieszka Kuś 

 
Protokołowali: 
Izabela Rafalska, Martyna Swaciak 

 

Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na stronie:  

https://esesja.tv/transmisja/23316/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-
starachowicach-z-dnia-27012022r.htm  

https://esesja.tv/transmisja/23316/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-27012022r.htm
https://esesja.tv/transmisja/23316/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-27012022r.htm

