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PROTOKÓŁ NR XL/2022 

Z SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH ODBYTEJ  
W DNIU 24 – MARCA – 2022 ROKU 

 
 

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

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

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
Na sekretarza obrad, wobec braku sprzeciwu ze strony radnych, 

Przewodnicząca Rady powołała radnego Jarosława Olecha.  

 
Przewodnicząca Rady 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. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że proponowany porządek obrad radni 

otrzymali w aplikacji e–sesja.  
 

Porządek obrad: 
 

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

a) zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej 
Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 
28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 
Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu, 

b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r., 

c) rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji 
wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach 

d) wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6, 

e) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na 
rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład 
drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy, 

f) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na 
rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład 
drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, 

g) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego 
nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. 
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Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy 
– Ostrożanka, 

h) wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń 
w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowalnego, 

i) wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej 
i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a, 

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej  
w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5, 

k) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok, 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na 

lata 2022 – 2029. 
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
5. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim  

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

w 2021 roku. 
7. 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”.  

8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat 
planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.  

9. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego. 

10. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 
temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego. 

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie 
Starachowickim. 

12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim. 

13. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach. 

14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 

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

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
19. Zakończenie obrad. 

 
Kolejno Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chce zgłosić uwagi do 

porządku obrad. 
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 Starosta Piotr Ambroszczyk zgłosił wniosek polegający na wprowadzeniu  
w punkcie 3, po podpunkcie 3l), 6 projektów uchwał z zachowaniem dalszej 
ciągłości numeracji, tj. w podpunktach: 

 
m) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach,  
n) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  
o) w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy,  
p) w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu  

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy 
Zakupowej na rok 2023, 

r) w sprawie powołania spółdzielni socjalnej, 
s) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach. 
Ponadto, zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie punktu 13 porządku obrad, 
tj. informacji o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach do punktu 5, z zachowaniem dalszej ciągłości numeracji.  
Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że wszystkie ww. projekty uchwał nie 
mogły znaleźć się wcześniej w porządku obrad sesji i zostać zaopiniowane 
przez stałe Komisje Rady Powiatu, ze względu na tempo procedowania  
i konieczność zachowania ustawowych terminów, jak również przyczyny 
powstania uchwał, w tym wprowadzenie ustawy przez Sejm RP o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. W kwestii przesunięcia informacji o sytuacji finansowej PZOZ, 
wyjaśnił, że zmiana jest proponowana na wniosek p.o. Dyrektora PZOZ. 

 
Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek  

w sprawie zmian w porządku obrad, polegający na wprowadzeniu w punkcie 3,  
po podpunkcie 3l), 6 projektów uchwał z zachowaniem dalszej ciągłości numeracji, 
tj. w podpunktach: 

m) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach,  
n) w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  
o) w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy,  
p) w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu  

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy 
Zakupowej na rok 2023, 

r) w sprawie powołania spółdzielni socjalnej, 
s) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach, 
oraz przesunięcie punktu 13 porządku obrad, tj. informacji o sytuacji finansowej 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach do punktu 5,  
z zachowaniem dalszej ciągłości numeracji. 
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 17 głosach „za”  
i 4 „nieobecny”, dokonała zmian w porządku obrad. 
 
 Po wprowadzonych zmianach porządek obrad był następujący: 
 

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej 
Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 
28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 
Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu, 

b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r., 

c) rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji 
wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach, 

d) wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6, 

e) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na 
rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład 
drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy, 

f) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na 
rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład 
drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, 

g) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego 
nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. 
Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy 
– Ostrożanka, 

h) wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń 
w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowalnego, 

i) wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej 
i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy 
użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a, 

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej  
w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5, 

k) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok, 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego  

na lata 2022 – 2029, 
m) upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach,  
n) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa,  
o) udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy,  
p) zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 
elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023, 

r) powołania spółdzielni socjalnej, 
s) nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

w Starachowicach. 
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Starachowicach. 
6. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim  

i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku. 



5 

 

7. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych  
w 2021 roku. 

8. 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”.  

9. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat 
planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.  

10. Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego. 

11. Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 
temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego. 

12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie 
Starachowickim. 

13. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim. 

14. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 

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

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
19. Zakończenie obrad. 

 
Wobec braku innych uwag ze strony radnych do porządku obrad, 

Przewodnicząca Rady przeszła do jego realizacji. 
 
Ad. 3a) 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej 
Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 
2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu statutu. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny Kalisty 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1  
w Starachowicach o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pani Magdalena Kalista przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej w miesiącu 
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lutym. 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 XL/311/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą  
Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu statutu. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3b) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marioli Lisowskiej 

Głównego Specjalisty w Biurze Polityki Społecznej i Zdrowia o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Mariola Lisowska przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej 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 17 głosach „za”  
i 4 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/312/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r. 
 

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

 
Ad. 3c)  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na 
dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Agnieszki Jary Głównego 
Specjalisty w Biurze Polityki Społecznej i Zdrowia o przedstawienie powyższego 
projektu uchwały.  
 

Pani Agnieszka Jary przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisję 
Budżetu i Finansów. W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca 
Rady poddała go pod głosowanie.  

 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 17 głosach „za”  

i 4 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/313/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie 
cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3d)  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów 
Chłopskich 6. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 8 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 8 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  

 
 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/314/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  
stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3e) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej  
w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy. 
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Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 10 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 10 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  

i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/315/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od 
Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej  
w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

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

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 

od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej  
w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 12 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 12 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/316/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od 
Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej  
w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  
 
 
 



9 

 

Ad. 3g) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. 
Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – 
Ostrożanka. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 14 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 14 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/317/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 
Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym  
gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – 
Ostrożanka. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3h) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń 
w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowalnego w Starachowicach. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 16 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 16 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/318/2022 Rady Powiatu  
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w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku 
przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego  
w Starachowicach. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3i) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka 

Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej 
umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 18 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 18 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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/319/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka 
Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej 
umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3j) 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, 

położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marleny Kostrzewy 

Sekretarz Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Marlena Kostrzewa przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 20 do niniejszego protokołu. 
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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 ze 
strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”,  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/320/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej  
w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3k) i 3 l) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 

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

Projekty powyższych uchwał wraz z autopoprawką  
stanowią załączniki Nr 22, 23 i 24 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny Zawadzkiej 

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

zgodnie z załącznikami Nr 22 i 23 do protokołu oraz autopoprawką stanowiącą 
załącznik Nr 24 do protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe projekty uchwały zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. W związku z brakiem 
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 XL/321/2022 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 25 do niniejszego protokołu.  

 
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na 
lata 2022-2029.  

 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 19 głosach „za”  

i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/322/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Powiatu 
Starachowickiego na lata 2022-2029. 
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Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu.  
 
 

O godz. 10 01 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach sesji  
w celu zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  

oraz Komisji Budżetu i Finansów w sprawie omówienia i zaopiniowania  
projektów uchwał, jakie zostały wprowadzone do porządku obrad  

XL sesji Rady Powiatu. 
 

Po 30 minutowej przerwie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 
 
 
Ad. 3m) 

 

 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu  
w Starachowicach. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny Zawadzkiej 

Skarbnika Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Magdalena Zawadzka przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 27 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 

go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 17 głosach „za”,  
i 4 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/323/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3n) 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marleny Kostrzewy 

Sekretarz Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Marlena Kostrzewa przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 29 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 

go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”,  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/324/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 3o) 
 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie 
Ukrainy. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marleny Kostrzewy 

Sekretarz Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Marlena Kostrzewa przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 31 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, że w mieście Bar nie toczą 
się walki, ale miasto liczące około 15 tys. mieszkańców, przyjęło około 3 tys. 
uchodźców, co jest bardzo dużym obciążeniem dla lokalnej społeczności. 
Uchodźcy przebywają w obiektach użyteczności publicznej, takich jak obiekty 
kultury (kina, teatry). Dodał, że również w Dom Polski przyjął uchodźców,  
w którym uchodźcy śpią wszędzie gdzie to jest możliwe, na korytarzach, czy  
w sali widowiskowej. Dodał, że środki na utrzymanie infrastruktury 
komunalnej są bardzo potrzebne. Poinformował, że trwa zbiórka środków 
finansowych na portalu zrutka.pl. Zbiórka jest zorganizowana przez 

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki we współpracy z Zarządem 
Powiatu, a link do zbiórki jest zamieszczony na stronie Powiatu  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 

go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”,  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/325/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy. 
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Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3p) 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym 
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej 
na rok 2023. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Marleny Kostrzewy 

Sekretarz Powiatu o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Marlena Kostrzewa przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 33 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 

go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”,  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/326/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu  
i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 
energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3r) 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Michała Gutowskiego 

Dyrektora Wydziału Edukacji o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pan Michał Gutowski przedstawił powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 35 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała czy nowa Spółdzielnia będzie powtórzeniem 
Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka”, w której nie wiadomo co się dzieje. 
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Zapytała czy potrzeba jest utworzyć nowy podmiot dla nowych stanowisk 
prezesów i rad nadzorczych. Zapytała o szczegóły działalności tej spółdzielni.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że procedowana uchwała, jest 
uchwałą intencyjną, która pozwoli na złożenie aplikacji na utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej. Wyjaśnił, że na każde miejsce pracy jakie zostanie 
utworzone, można uzyskać dofinansowanie w wysokości 21 tys. zł oraz 
wsparcie pomostowe w postaci niższych składek ubezpieczeniowych, jak 
również wsparcie doradców Kielecko Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Profilem działania nowej spółdzielni byłyby zadania 
inne niż w przypadku Starachowiczanki. Nowa spółdzielnia oprócz zakresu 
usług komunalnych, na które zapotrzebowanie zgłosiła Gmina Mirzec, ma 
również roboty ogólnobudowlane (doraźne naprawy), jak również usługi 
społeczne, edukacyjne, integrację międzykulturową, co dotyczyć ma przede 
wszystkim uchodźców z Ukrainy. Dodał, że część uchodźców będzie mogła 
znaleźć zatrudnienie w tej spółdzielni. Podkreślił, że pojawi się ogromne 
zapotrzebowanie na wspieranie uchodźców, a umożliwienie im wykonywania 
pracy, w przyszłości pozwoli na ograniczenie kosztów ich utrzymania  
i dodatkowo pozytywnie to wpłynie na rozwój naszej gospodarki. Ponadto 
podkreślił, że stanowisko Prezesa nie ma żadnego znaczenia. Nową 
spółdzielnię będą powoływać 4 samorządy, a profil spółdzielni ma 
odzwierciedlać potrzeby każdego z samorządów. 
 

 Radna Agnieszka Kuś przyznała, że zgadza się ze Starostą, że trzeba pomóc 
uchodźcom. Jednocześnie stwierdziła, że odnosi wrażenie, że potrzeba 
powstania spółdzielni jest usprawiedliwiana uchodźcami. Dodała, że można 
pomóc znaleźć im pracę bez spółdzielni. Podkreśliła, że w Starachowiczance 
nie ma przejrzystości funkcjonowania, a dotychczas nie odbyła się jej 
kontrola, która planowana jest na miesiąc kwiecień. Dodatkowo, podmiot nie 
przedkładał żadnego sprawozdania z działalności. Poinformowała, że uważa, 
że spółdzielnia nie może zajmować się wszystkim, małą ilością ludzi.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że utworzenie spółdzielni jest bardzo 
pozytywnym działaniem, a taka forma jest szczególną formą prawną, łączącą 
przedsiębiorstwo z organizacją pozarządową, dzięki czemu spółdzielnia 
socjalna może aplikować do przetargów i postępowań jak firmy działające na 
rynku komercyjnym, jak również o środki zastrzeżone dla organizacji 
pozarządowych. Tak szeroki wachlarz pozyskiwania środków przez 
spółdzielnie socjalne, jest niedostępny dla żadnej innej formy podmiotu.       
 
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 17 głosach „za”,  
2 „wstrzymujących się” i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/327/2022 Rady 
Powiatu w Starachowicach w sprawie powołania spółdzielni socjalnej. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3s) 

 
 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach. 
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Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Jolanty Kręckiej  

p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach  
o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Jolanta Kręcka przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem Nr 37 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Babicki poinformował, iż powyższy 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 

go pod głosowanie.  
 
 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 19 głosach „za”,  
i 2 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XL/328/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 38 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 39 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Nowak zapytał czego dotyczyło 

spotkanie Wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego z Radnym Pawłem 
Brzozowskim w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że sprawa dotyczyła utworzenia 
liceum sportowego w ZSZ nr 3. 
 
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca Rady zamknęła ten punkt 

obrad i przeszła do realizacji dalszej części porządku.  
 
Ad. 5 
 

Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 
otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 6 
 
 Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Starachowickim  
i planowanych działań zmniejszających bezrobocie w 2022 roku 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 41 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 miesiącu 
lutym br. 
 

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

Informacja Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych  
w 2021 roku. 

 
Przedmiotowa informacja wraz z jej uzupełnieniem  
stanowi załącznik Nr 42 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu w miesiącu lutym br. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 8 
 

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”.  

 
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 43 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu w miesiącu lutym br. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała 
pod głosowanie przedmiotowe sprawozdanie. 
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W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” przyjęła 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”.  

 
Ad. 9 
 
 Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat 
planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego.  

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 44 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. 
 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 
 

 Radny Dariusz Stachowicz zapytał o drogę Mirzec Malcówki, która była 
zgłoszona do tzw. powodziówek i do rządowego programu modernizacji dróg. 
Z przedstawionego materiału wynika, że wniosek został odrzucony, wobec 
tego zapytał, co było tego przyczyną. Kolejno podniósł kwestię wykonania 
chodnika przy ul. Działki w miejscowości Młynek. Dodał, że Dyrektor 
Klimczak informował, że w najbliższym możliwym naborze wniosków na 
dofinansowanie do remontów dróg, będzie ta droga uwzględniona. Ponadto, 
ponownie zwrócił się o uwzględnienie bezpiecznych, wyniesionych przejść dla 
pieszych na drodze w miejscowości Osiny – Mokra Niwa. Dodał, że  
w informacji ZDP, te przejścia nie zostały uwzględnione.  
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Nowak poruszył kwestię kontynuacji 
przebudowy drogi w Mircu Poddąbrowie. Stwierdził, że dużo zostało zrobione 
na łączniku z ul. Langiewicza w Mircu, jest już zrobione odwodnienie  
oraz przepusty i trzeba zrobić już tylko nawierzchnię na odcinku około 
200mb. Zasadnym jest wykonanie tej nawierzchni wspólnie z Gminą Mirzec. 
Dodał, że od 2015 roku regularnie naprawiana jest nawierzchnia tłuczniowa, 
co generuje duże koszty. Stwierdził, że wykonanie tego połączenia, mogłoby 
zmniejszyć natężenie ruchu na ul. Langiewicza w Mircu, co jest bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców.  
 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak w kwestii łącznika 
na Poddąbrowie stwierdził, że to wspólny cel, aby wykonać to zadanie. Dodał, 
że corocznie wydawane jest około 30 tys. zł na remonty dróg gruntowych, 
które są nieefektywne. Aktualnie Powiat oczekuje na decyzję Wojewody, która 
pozwoli uregulować stan prawny nieruchomości pod drogą, z uwagi na fakt, 
że część gruntów należy do Lasów Państwowych. Stwierdził, że możliwym 
jest, że już w połowie br. wspólnie z Gminą to zadanie zostanie zrealizowane. 
Kolejno w kwestii drogi przez Mirzec Malcówki wyjaśnił, że była ona 
zgłoszona w ramach tzw. powodziówek, natomiast środki w ramach tego 
funduszu są „zamrożone”. Są nowe wytyczne MSWiA w kwestii realizacji 
takich zadań i usuwania skutków klęsk, a wszystkie zadania z całego 
województwa jakie były zgłoszone w latach poprzednich i nie zostały 
dofinansowane, już są nieaktualne. W ubiegłym roku Powiat w ramach 
Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek na przebudowę tej drogi, ale wniosek 
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nie otrzymał wystarczającej ilości punktów aby być na liście rekomendowanej 
do dofinansowania przez Wojewodę. Dodał, że mimo iż było skierowane 
zapytanie do Wojewody, Powiat nie ma wiedzy jaka była punktacja i jej 
uzasadnienie. Wniosek był pozytywnie oceniony, ale o informację w zakresie 
oceny punktowej należy zwrócić się do Wojewody i Przewodniczącego Komisji. 
Dodał, że w naborze jaki najprawdopodobniej będzie na przełomie miesiąca 
sierpnia i września br. wniosek zostanie ponowiony. W kwestii wyniesionych 
przejść dla pieszych wyjaśnił, że należy czekać na nabór wniosków w ramach 
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych. Możliwe jest tu uzyskanie dofinansowania do 80% wartości 
kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli ten nabór będzie ogłoszony, zostaną 
zgłoszone te miejsca. Kolejno odniósł się do kwestii chodnika przy ul. Działki  
w miejscowości Młynek wyjaśnił, że koniecznym jest przygotowanie 
kompleksowej dokumentacji pod złożenie wniosku ze specustawy drogowej, 
koniecznym jest wykonanie projektów podziałów nieruchomości, 
dokumentacji projektowej i dopiero starać się o uzyskanie dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. Dodał, że żeby ubiegać się o dofinansowanie z FDS 
należy posiadać zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Proces opracowania 
dokumentacji projektowej trwa około roku wiec w tegorocznym naborze 
niemożliwym jest aplikowanie o te środki.    
 

 Radny Dariusz Stachowicz zapytał kiedy możliwa byłaby realizacja zadania 
przy ul. Działki. Czy można przyjąć, że w tym roku zostaną podjęte jakieś 
działania. 
 

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak stwierdził, że nie 
może określić takiego terminu, a sprawa musi zostać przeanalizowana przez 
Zarząd Powiatu.  

 
W związku z brakiem dalszych pytań ze strony radnych, Przewodnicząca 

Rady stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 

Ad. 10 
 
 Informacja Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu 
Starachowickiego.  

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 45 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. 11 
 
 Informacja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 
temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 46 do niniejszego protokołu. 
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 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. 12 
 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Starachowickim. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 47 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 oraz Komisję 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 13 
 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Starachowickim. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 48 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 oraz Komisję 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 

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

 
Ad. 14 

 
Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 49 do niniejszego protokołu. 

 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotowe sprawozdanie radni 
otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i zostało ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.  
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Ad. 15 

 
Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych  

i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2021 
rok. 

 
Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 50 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 oraz Komisję 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu. 
 

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

 
Ad. 16 
 
  Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała kiedy skończy się kontrola w szpitalu, 
prowadzona przez Komisję powołaną przez Starostę. Dodała, że kontrola 
rozpoczęła się w grudniu 2021 roku, a termin jej zakończenia był już 
kilkukrotnie przesuwany. Ponadto wskazała, że ze względu na niezakończoną 
kontrolę, Komisja Rewizyjna nie mogła zrealizować swojego planu kontroli. 
Termin tej kontroli Komisji Rewizyjnej został uzależniony od terminu 
zakończenia prac Komisji. Zapytała z jakiego powodu tyle czasu trwają te 
prace. 
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, że z zgodnie z art. 18 
ustawy o samorządzie powiatowym, z dniem dzisiejszym (tj. 24 marca 2022r.) 
został utworzony klub radnych Samorządny Powiat, w skład którego wchodzą 
radny Dariusz Dąbrowski radny Ryszard Nowak i radny Jan Pocheć. 
Przewodniczącym Klubu został Dariusz Dąbrowski.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki 
Kuś. Wyjaśnił, że Komisja do końca miesiąca marca zakończy prace. Dodał, 
że w miesiącu lutym zostały zakończone prace w zakresie kontroli 
zatrudnienia w PZOZ, przy czym uznano, że zasadnym jest przeanalizowanie 
również finansów szpitala w zakresie zatrudnienia i realizacji zamówień 
publicznych w latach 2020-2021. Dodał, że trwają prace końcowe przy 
tworzeniu drugiej części protokołu i do końca marca te prace się zakończą.  
W pierwszej dekadzie kwietnia powinno odbyć się ostateczne przygotowanie 
protokołu z udziałem obserwatorów społecznych i w połowie miesiąca 
kwietnia zostaną opublikowane wnioski pokontrolne z całości kontroli.  
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła że na bieżąco nie było nadzoru nad 
szpitalem i nad finansami, dlatego drugą częścią zadań komisji jest 
sprawdzenie finansów. Dodała, że ma nadzieje, że Prokuratura w Skarżysku - 
Kamiennej która zajęła się tym tematem dosyć dogłębnie sprawdzi co miało 
miejsce w szpitalu.  
Zapytała również czy Starosta zapoznał się z raportem NIK-u dotyczącym 
działalności Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach i jakie są 
wnioski z tego protokołu. 
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 Starosta Piotr Ambroszczyk stwierdził, że nie powiedział, że nie było 

kontroli w szpitalu. Kontrola została powołana po to, żeby wiedzieć co się 
działo w szpitalu i jaka była skala ewentualnych nieprawidłowości. 
Poinformował, że na tym etapie nie będzie dzielił się spostrzeżeniami, a po 
skończonej kontroli przez Komisje, wszyscy uzyskają dostęp do informacji  
z kontroli. Przedmiotem kontroli finansowej było również to, czy dotacje 
państwowe na dodatkowe wynagrodzenia były wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. Z wewnętrznej analizy wynika, że cyt. „troszeczkę lekką 
ręką przehuśtano pieniądze z budżetu państwa za przyzwoleniem Rządu,  
a mogły być dużo dużo lepiej wykorzystane”.  
W kwestii CKZ poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
Starosta dodał, że nie zapoznał się z raportem bo go nie otrzymał.    
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała co znaczy, że „przehuśtano pieniądze  
z budżetu państwa za przyzwoleniem Rządu”.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił że gdyby środki które Rząd kierował 
bezpośrednio przez wojewodów do szpitali, przechodziły przez samorządy, 
wiele tych środków byłoby racjonalniej wykorzystane.  
 

 Radna Maria Salwa złożyła podziękowania dla Urzędu Miasta za poprawę 
warunków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Smugowej i ul. Żytniej  
w Starachowicach. Dodała, że na ww. skrzyżowaniu było stłuczone lustro po 
wypadku, a po jej interwencji zostało naprawione, za co podziękowała.  
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, że radni tworzą jeden komitet,  
a z poprzednim starostą  nie przekazali sobie informacji w jakiej sytuacji jest 
szpital. Stwierdziła, że poprzedni Zarząd miał pieczę nad szpitalem i powinny 
być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób które go nadzorowały. 
Stwierdziła, że powinna zostać zawiadomiona prokuratura, jeżeli zostanie 
wykazane, że nieprawidłowości dotyczyły finansów. Dodała, że Zarząd miał 
nadzór, dodatkowo jest Rada Społeczna szpitala. Zapytała gdzie był Zarząd 
skoro teraz jest powoływana komisja do przeprowadzenia kontroli.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk wyjaśnił, że nie ma spraw które 
kwalifikowałyby się do Prokuratury. Komisja znalazła nieprawidłowości które 
zostały wykazane w raporcie i zostaną one udostępnione do wiadomości. 
Dodał, że powołanie tej komisji wynika ze staranności jaką dokłada do pracy 
na powierzonym stanowisku.   
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski odniósł się do zarzutu braku nadzoru ze 
strony Zarządu. Wyjaśnił, że Zarzad Powiatu z całą starannością 
przynajmniej raz w miesiącu analizował sytuację finansową szpitala. Te 
czynności prowadzone są od kilku lat, a z uwagi na sytuację covidową na 
każdym zarządzie rozmawiano o tym co dzieje się w szpitalu w sensie 
epidemiologicznym, w sensie zagrożeń które powstały i które nakładają nowe 
obowiązki na szpital. Zapewnił, że wszystkie procedury zostały zachowane. 
Jednocześnie poinformował, że w okresie kiedy szpital sprawował funkcję 
szpitala jednoimiennego i wiódł wiodącą funkcję w zakresie leczenia 
covidowego, pojawiły się dodatkowe środki związane z dodatkami dla 
pracowników, na które zarząd nie miał żadnego wpływu, stosowne listy 
sporządzał PZOZ i współpracował z NFZ, a zarząd nie mógł analizować 
imiennych list związanych z wynagrodzeniem pracowników. Stwierdził, że 
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należy docenić wkład pracowników zaangażowanych w zwalczanie covid, ale 
nastąpiło „rozhuśtanie systemu” i należy mieć na uwadze, że trudno będzie 
wrócić do niższych wynagrodzeń i zrezygnować z dodatków. Wiele zagrożeń 
przewidywanych już w marcu 2020 roku, przez zarząd pod przewodnictwem 
Pana Piotra Babickiego sprawdziło się, zarówno w zakresie kadr, jak również 
kosztów działalności PZOZ. Dodał, że jest wiele zagrożeń funkcjonowania 
szpitala, które mogą niespodziewanie wystąpić i wpłynąć na jego wynik 
finansowy. 
  

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, że jak Starosta szczegółowo analizuje 
podległą jednostkę, to będzie wiedział z jakiego powodu stanowisko stracił 
Starosta Piotr Babicki i dlaczego Pan Robert Sowula nie zajmuje się już 
szpitalem. Dodała, że szkoda, że Starosta nie zajął się też dogłębnie 
Starachowiczanką, która kryje w sobie wiele dziwnych rzeczy, której po części 
jako Powiat jesteśmy jej właścicielami.  

 
 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski dodał, że mówiąc o rozhuśtaniu systemu 

należy mieć na uwadze sytuację związaną z covidem, niezależnej od dyrekcji 
szpitala i Zarządu Powiatu. Dodał, że bardzo dobrze, że okres covidu zostanie 
szczegółowo przeanalizowany. 
 

 Radny Piotr Babicki odniósł się do wypowiedzi Starosty i Wicestarosty  
i  stwierdził, że trzeba sprawdzić jak wyglądała sytuacja w szpitalu 
zarządzanym przez ówczesnego dyrektora.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, że jeżeli środki zostały niewłaściwie 
wykorzystane, to zasadnym było zgłoszenie sprawy do Prokuratury, bo to 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że sytuacja związana  
z covidem była nadzwyczajna, a działania Rządu były nastawione na 
zapobieganie sytuacji, jaka postawała z dnia na dzień i miała miejsce  
w całym kraju.  
 

 Radna Danuta Krępa stwierdziła, że Rząd nie zezwala na złe gospodarowanie 
środkami. Dodała, że we wcześniejszych latach personel medyczny miał 
roszczenia odnośnie wynagrodzeń, ale dyrekcja szpitala to tonowała i dlatego 
szpital miał stabilną sytuację finansową. Szpital mimo zakładanej straty na 
poziomie 6 mln zł, jest na plusie i ma zysk w kwocie 190 tys. zł, co jest 
zasługą również działań z lat poprzednich.   
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk stwierdził, że jego prywatna ocena Rządu jest 
jego sprawą. Dodatkowo stwierdził, że każda kolejna fala covidu była czasem 
na zweryfikowanie działań i dostosowanie strumieni finansowania. Ponadto 
dodał, że gdyby samorządy miały wpływ na wykorzystanie środków, byłyby 
one inaczej wykorzystane. Podkreślił, że przez 2 lata szpital powiatowy był 
wyłączony z możliwości realizacji zadań statutowych, a 80% pacjentów przez 
ten czas była spoza terenu Powiatu.  
 

 Radny Paweł Brzozowski poprosił, aby wstrzymać się z ocenami do 
momentu zakończenia prac Komisji kontrolnej i ich zbadania przez Komisję 
Rewizyjną. Zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny w sprawie 

zakończenia dyskusji i zamknięcia punktu 16 porządku obrad.   
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W wyniku przeprowadzonego glosowania, Rada Powiatu przy 15 głosach „za”, 
3 „wstrzymujących się” i 3 „nieobecny” zdecydowała o zakończeniu dyskusji. 

 
  Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady przeszła do realizacji dalszej części 
porządku obrad.  
 
Ad. 17 
 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu. 
 

Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż Sekretarz obrad 
Agnieszka Kuś zapoznała się z treścią protokołu Nr XXXIX/2022 z dnia  
27 stycznia 2022 roku i go podpisała. Poinformowała, iż do chwili obecnej nie 
wpłynęły żadne uwagi radnych dotyczące tego protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 
Nr XXXIX/2022. W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 18 głosach 
„za” i 3 „nieobecny” przyjęła powyższy protokół. 
 
Ad. 18 
 

Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
 
 Przewodnicząca Rady Bożena Wrona, poinformowała, że kolejna sesja zgodnie 
z planem pracy Rady Powiatu, odbędzie się miesiącu kwietniu 2022 roku, a o jej 
dokładnym terminie, radni zostaną poinformowani najwcześniej jak będzie to 
możliwe. 
 
Tematyką sesji będzie: 
 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2021 rok Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych: 

a) Domów Pomocy Społecznej,  
b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,  
c) Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
w Powiecie Starachowickim na lata 2021 - 2023. 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  
2021 - 2027 za rok 2021. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych 
uchwalonego na lata 2017 - 2022. 

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Starachowickim na lata 2016 - 2022 za lata 2020 - 2021. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.  
8. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starachowicach. 
9. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Stykowie. 
10. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 
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11. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka za okres 
2019-2021. 

 
 Ponadto, Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że zgodnie z art. 25c 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, radni są zobowiązani 
do złożenia oświadczenia majątkowego w dwóch egzemplarzach wraz z kopią 
swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 
poprzedni do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
 
 Kolejno z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Przewodnicząca Rady 
złożyła życzenia okolicznościowe.  
 
Ad. 19 
 

Zakończenie obrad. 
 
  Wobec wyczerpania całości porządku obrad Przewodnicząca Rady Bożena 
Wrona o godzinie 1156 zamknęła obrady XL sesji Rady Powiatu. 
 
 
  Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
 
 

Przewodnicząca Rady 

      Bożena Wrona 

  Sekretarz Obrad 

   Jarosław Olech 

 
Protokołowali: 
Izabela Rafalska, Martyna Swaciak 
 

Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na stronie:  

https://esesja.tv/transmisja/24992/xl-sesja-rady-powiatu-w-
starachowicach-z-dnia-24032022r.htm  

https://esesja.tv/transmisja/24992/xl-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-24032022r.htm
https://esesja.tv/transmisja/24992/xl-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-24032022r.htm

