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PROTOKÓŁ NR XLI/2022 

Z SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH ODBYTEJ  
W DNIU 28 – KWIETNIA – 2022 ROKU 

 
 

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

W sesji wzięło udział 18 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 Roberta Sowulę.  

 
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) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego 
zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia 
oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -

ul. Leśna 
b) powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego 

zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni 
przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych, 

c) zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Starachowickiego, 
d) wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec 

nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki - 
Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz 

Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży, 

f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok, 
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na 

lata 2022 - 2029. 
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h) zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 

29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą  

Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 
2018r., uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach 
z dnia 25 listopada 2021r., uchwała Nr XXXVII/299/2021Rady 

Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r. 
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
6. 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. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Starachowickim na lata 2021 - 2023. 
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021rok. 
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych 
uchwalonego na lata 2017 - 2022. 

10. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Powiecie na lata 2016-2022, za lata 2020-2021 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego. 
12. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej. 

13. Informacja na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starachowicach. 

14. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 
15. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” za 

okres 2019-2021. 
16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

18. Ustalenie terminu kolejnej sesji. 
19. Zakończenie obrad. 
 
 

Kolejno Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chce zgłosić uwagi do 
porządku obrad. 

 
W związku z brakiem zgłoszeń, przystąpiła do realizacji powyższego porządku 

obrad sesji.  
 
Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania dla Pani Jolanty Kręckiej za 

pracę na rzecz Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.  
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Ad. 3a) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania 

publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice 
- Lubienia oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka  
-ul. Leśna. 
       

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Andrzeja Klimczaka 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały.  
 

Pan Andrzej Klimczak 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 
Gospodarczego oraz Komisje Budżetu i Finansów. W związku z brakiem pytań do 
powyższego projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.  
 
W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 15 głosach „za”  
i 6 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/329/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego 
dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia 
oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3b) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania 
publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i 
czystości w obrębie pasów drogowych. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Andrzeja Klimczaka 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przedstawienie powyższego projektu 
uchwały.  
 

Pan Andrzej Klimczak przedstawił 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.  

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie, której głos zabrali: 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała o nazwę firmy, która będzie realizowała 
usługę utrzymania czystości? 
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 Pan Andrzej Klimczak Dyrektor ZDP w odpowiedzi na zadane pytanie 

poinformował, iż będą usługi świadczyć różne firmy, zamiatanie ulic będzie 
wykonywać „Starachowiczanka”, kolejno informując, iż udzieli odpowiedzi na 
piśmie. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała w jaki sposób Powiat nadzoruje wykonanie 
prac zlecanych gminie – na drogach jest piach, „Starachowiczanka” źle 
wykonuje swoje zadanie – kto z ramienia Powiatu odpowiada za nadzór nad 
utrzymywaniem czystości na drogach  
 

 Pan Andrzej Klimczak poinformował,  Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje 
nadzór nad sprzątaniem ulic, koszeniu traw. wszystkie uwagi po kontrolach 
były korygowane. Dyrektor dodał, iż utrzymanie czystości na drogach jest 
wykonywane należycie.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż wszystkie „roboty powinny być 
potwierdzone protokołami”. W gminie Starachowice jest mniej dróg 
powiatowych niż na terenie poszczególnych gmin, a dotacje do gminy 
Starachowice sa dużo większe niż do gmin na terenie powiatu – na jakiej 
podstawie były kalkulowane kwoty? 
 

 Pan Andrzej Klimczak poinformował, iż na terenie miasta Starachowice sa 
wykonywane róże prace min. pielęgnacja żywopłotów, utrzymanie porządku, 
koszenie traw, utrzymaniem chodników, zamiatanie ulic, natomiast poza 
terenem miejskim – jest to koszenie zieleni przydrożnej - poza terenem 
zabudowanym, dotacja dla gm. Pawłów – wynosi 55km. dróg - 32.920,80zł., 
na terenie gminy Brody jest to kwota 38. 906zł. / 65 km., Mirzec i Wąchock 
to łącznie 68 km dróg – 113.400zł., na terenie miasta Starachowice koszenie 
22km drogi – 22.860,14zł., ceny na terenie miasta np. koszenia jest niższa,  
 

 Dariusz Stachowicz zapytał kiedy były uchwalane kwoty na utrzymanie dróg  
 

 Pan Andrzej Klimczak poinformował, iż to nie jest dotacja dla gm. 
Starachowice – to ZDP wykonuje w ramach zadania własnego,  
 

 Dariusz Stachowicz zapytał ile jest kilometrów dróg na terenie gminy 
Starachowice.  
 

 Pan Andrzej Klimczak poinformował, iż jest to 22 km dróg.  
 
 

 Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusje i poddała  pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego 
dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i 
czystości w obrębie pasów drogowych. 

 .  
 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 11 głosach „za”  
i 5 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/330/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego 
dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej  
i czystości w obrębie pasów drogowych. 
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Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3c)  
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego, 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

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. W związku  
z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go pod 
głosowanie.  

 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 16 głosach „za”  

i 5 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/331/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu 
w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego . 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.  

 Ad. 3d)  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na 
rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-
Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży. 
 

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.  
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 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 16  głosach „za”  
i 5 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/332/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na 
rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-
Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży 
.  

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

 
Ad. 3e) 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny 

sprzedaży. 
 

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  
zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
natomiast Komisja Budżetu i Finansów – wyraziła negatywną opinię.  

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyktuję w trackie, której głos zabrali: 
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż brak jest przesłanek merytorycznych 
aby działki sprzedać w trybie bezprzetargowym. Radny uważa, że projekt 
uchwały nie wyczerpał wszystkich aspektów związanych z ustawą o obrocie 
nieruchomościami. Kolejno dodając, że Zarząd Powiatu wyraził chęć nabycia 
budynku po „Paksie”, a teraz chce sprzedać działkę, która jest droga 
wewnętrzna, która dochodzi do PAKS-u, tym samym nie da się w przyszłości 
do niego dojechać. W myśl ustawy o obrocie nieruchomościami – sprzedaż 
majątku jst – powinna się odbywać w drodze przetargu, ustawę należy 
traktować w całości – mówi o wycenie działek do sprzedaży, wyceniono je na 
4.900.000zł., a już cenę zmniejszono do 3.000.000zł. czyli 40% niższa, Rada 
Powiatu powinna podjąć uchwałę czy w ogóle chce „pozbyć się majątku” a 
dopiero kolejno o obniżeniu ceny sprzedaży – o 40%, czy sytuacja finansowa 
Powiatu jest aż tak komfortowa, aby na takie ruchy się decydować? 

 
 Członek Zarządu Jerzy Materek poinformował, iż sprzedaż sprzedaż 

nieruchomości, przy PZOZ jest prowadzona sukcesywnie od 2006 r. z 
zestawienia, jakie posiada Członek Zarządu wynika, że sprzedano do tej pory 
i zawarto 21 transakcji w których sprzedawano nieruchomości za czasów 
urzędowania różnych zarządów. Nieruchomości te kilkanaście lat temu  

 stwierdzono, że są zbędne na potrzeby lecznicze PZOZ. W bezpośrednim 
sąsiedztwie PZOZ - nieruchomości, które przylegają do drogi, którą chcemy 
zbyć w chwili obecnej, powstało kilka podmiotów prywatnych – są tam 
zlokalizowane przedsiębiorstwa, które w chwili obecnej mają utrudniony 
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dojazd do tych nieruchomości, a droga wewnętrzna, która była 
zaprojektowana na potrzeby obsługi PZOZ, nie spełnia kryteriów  
niezbędnych do tego, aby samochody ciężarowe, które wjeżdżają na ten teren  
wjeżdżały w sposób dogodny - czyli brak jest tu szerokości jezdni, brak jest 
chodników, po których piesi, czy uczęszczający do szpitala, czy Polsko-
Amerykańskich Klinik mogliby się poruszać bezpiecznie obok 
przejeżdżających pojazdów. Droga ta w niektórych miejscach zapada się, dna 
terenie PZOZ jest wiele kanałów podziemnych, technologicznych, które nie 
wytrzymują nacisku samochodów ciężarowych, jeżdżących po tej 
nieruchomości. Droga ta nie jest w żaden sposób potrzebna PZOZ i w tym 
kształcie, a także gdybyśmy zakupili budynek Polsko-Amerykańskich Klinik 
do pełnienia obsługi leczniczej mieszkańców powiatu. Droga ta powinna 
zmienić swoją kategorię. Powinna stać się drogą publiczną, ale nie 
powiatową- bo ta droga nigdy nie będzie spełniała kryterium drogi powiatowej 
- tylko drogi gminnej dlatego, żeby wykonać na tej drodze szereg różnych 
inwestycji, których powiat nie ma potrzeby i nie ma takiej celowości. Dlatego 
też zbycie tej nieruchomości, nawet za  przysłowiową złotówkę, jest jak 
najbardziej w interesie powiatu, zbycie tej nieruchomości zapewni właśnie 
dojazd wszystkim samochodom, wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim 
podmiotom działającym po stronie południowej PZOZ. Istotnym elementem 
także jest to, że dojazd do zakładów przemysłowych odbywa się  
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, parkingu, na którym parkuje bardzo 
dużo osób każdego dnia i ruch tych pojazdów jest stwarza zagrożenie, tak dla 
osób wsiadających, wysiadających, wjeżdżających na parking, czy 
wyjeżdżających. Jest tam szereg zagrożeń wynikających z takiego układu 
komunikacyjnego, jaki jest. Kilka lat temu wyszedłem z koncepcją aby 
właśnie poszerzyć tą drogę, aby połączyć poprzez wcześniejsze nasze 
nieruchomości, a już istniejące na majątku gminy, a więc połączyć tą drogę  
z ulicą Radomską, a także przedłużeniem ul. Batalionów Chłopskich tak, aby 
zapewnić dojazd do strefy przemysłowej, bo ona oprócz medycznej, to także 
jest tam strefa przemysłowa. Dlatego też, jeśli ten teren pod drogą będzie na 
stanie gminy, jeśli gmina będzie realizowała inwestycje po pierwsze po to, aby 
zapewnić dojazd dla podmiotów gospodarczych. Po drugie po to, aby także 
zapewnić dojazd do polsko-amerykańskich klinik. Po trzecie, zapewnić dojazd 
do terenów już będących własnością miasta, czyli terenów starego szpitala. 
Wszystkie nieruchomości, które są zaproponowane do zbycia, są tak 
naprawdę z jednej strony ciężarem dla powiatu - nie mamy pieniędzy i  
pomysłu na to, jak w inny sposób zagospodarować.   
 

 Radny Dariusz Stachowicz dodał, iż odnosił się do merytoryki projektu 
uchwały w sprawie sprzedaży działek, w uzasadnieniu uchwały powinny być 
zawarte powody dla których sprzedaż jest jak wyceniona. Radny zapytał na 
jakiej podstawie cena działek jest tak niska.  
 

 Pani Elżbieta Kita Dyrektor Wydziału poinformowała, iż połączenie przepisów  
dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym nie może być łączone  
z innymi przepisami. Wyceny nieruchomości dokonał rzeczoznawca 
majątkowy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nieruchomość może 
być zbyta po cenie niższej -  daje „zielone światło” dla Zarządu na sprzedaż, 
kolejno Zarząd Powiatu powoła komisję, która przeprowadzi negocjacje,  
a następie ich wynik zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Finansów  
a dopiero kolejno nieruchomość będzie mogła być sprzedana.  
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 Radny Dariusz Stachowicz zapytał czy Powiat może równocześnie sprzedać 
nieruchomość po obniżonej cenie jak nie próbował sprzedać w wyższej cenie.  
 

 Pani Elżbieta Kita odpowiedziała, iż omówione w projekcie uchwały zbycie 
jest zgodne z przepisami prawa. Każda z nieruchomości przeznaczona do 
sprzedaży może być wykorzystana osobno, nie należy brać pod uwagę 
sąsiedztwa terenów przemysłowych. Łączenie przepisów w tym przypadku nie 
jest możliwe do zastosowania.  
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek dodał, iż nie są to działki niezależne, oprócz 
jednej działki, która przylegała do firmy Badpol, aby zabezpieczyć interesy 
mieszkańców Powiatu i komunikacje między ul. Szkolną i terenem PZOZ – 
dokonano podziału aby zapewnić pas pieszo-rowerowy, parkingowy. Działki 
bliżej „starego szpitala” są konieczne aby zostały sprzedane dla miasta 
 i służyły późniejszej komunikacji na terenie Gminy Starachowice.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz zapytał o przeznaczenie działki nr  90/90 i 9/91. 
 

 Radna Danuta Krępa stwierdziła, iż pozbywanie się majątku powiatu za tak 
niską cenę, nie jest dobre, ponieważ nie wiadomo co przyniesie przyszłość.  
W obecnej kadencji sprzedano już dużo nieruchomości. Radna dodała, iż 
Powiat powinien sprzedawać majątek po znacznie wyższych cenach a nie po 
zaniżonych.  
 

 Pani Elżbieta Kita poinformowała, iż działki leżą na terenie nie objętym 
planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje tam studium 
uwarunkowań, te dwie działki nie są drogami wewnętrznymi.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz dodał, iż ma wątpliwości co do sprzedaży tych 
działek. Skoro działki nr 9/90 i 9/91 nie są drogami wewnętrznymi to projekt 
uchwały zawiera błąd merytoryczny.  
 

 Członek zarządu Jerzy Materek dodał, iż negowanie formy sprzedaży nie jest 
właściwą formą rozwiązania sporu dotyczącego sprzedaży majątku powiatu.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz dodał, iż należy sprzedać działki w trybie 
przetargowym, ogłoszenie przetargu pozwala uzyskać cenę wyższą niż 
ogłoszona w przetargu. 
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek zwrócił się z prośbą do Pana D.Stachowicza  
o podanie informacji kto mógłby wykonać inwestycję na terenie między 
szpitalem a terenem basenu za kilka czy kilkanaście lat – która będzie 
służyła mieszkańców powiatu.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz poinformował, iż nie można się przekonać kto 
mógłby przystąpić do inwestycji jeśli nie ma przetargu na sprzedaż 
nieruchomości.  
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek dodał, iż jeśli pojawiłby się prywatny 
inwestor chciałby odpłatności za wykonanie inwestycji.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz zapytał „skąd mamy pewność, że gmina po 
nabyciu terenu nie sprzeda inwestorom prywatnym tej nieruchomości”.  
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 Członek Zarządu Jerzy Materek dodał, iż nie jest w stanie przewidzieć 
dalszych działań jakie podejmie Gmina w sprawie omawianej nieruchomości.  
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, iż zamysł aby drogi 
wewnętrzne szpitala stały się drogami publicznymi nie zrodził się w bieżącej 
kadencji, a już dawno temu, dotychczas infrastruktura kanalizacyjna, 
wodociągowa itp. powinny stać się własnością – wiele porządków w zakresie 
infrastruktur udało się przekazać w kadencji 2010-2014, wówczas 
przekazano drogę Batalionów Chłopskich – aby droga ta była gminna a nie 
powiatową. Zakładany hipotetyczny upust od wyceny na dzień dzisiejszy jest 
równowartością cen nieruchomości pod drogami, obecnie drogi są  wąskie- 
do zbycia na otwartym rynku można mówić tylko co do jednej działki – 
między szpitalem a basenem, wycena rzeczoznawcy zostanie uzyskana. 
Należy również pamiętać o dochodach powiatu, których jest bardzo mało – 
powiat nie ma wpływu na kształtowanie swoich dochodów. Sprzedaż 
omawianych nieruchomości jest nie zbędna aby prowadzić kluczowe 
inwestycje na terenie powiatu jak chociażby budowa wiaduktu  
w Starachowicach.   
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż Powiat mając możliwość zwiększenia 
dochodów poprzez sprzedaż nieruchomości po wyższej cenie mógłby pozyskać 
większe wpływy do budżetu, zamiast sprzedawać po zaniżonej cenie.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, iż „być może od prywatnych 
nabywców udałoby się uzyskać wyższe kwoty”, obecna sytuacja związana z 
konfliktem na Ukrainie powoduje wzrost cen, obecnie jest konieczne 
zabezpieczenie środków na budowę wiaduktu, podjęcie w dniu dzisiejszym 
omawianej uchwały pozwoli w maju rozpocząć procedurę sprzedaży. Droga 
publiczna pomiędzy podmiotami w okolicach PZOZ jest potrzebna, usprawni 
ruch. Starosta zwrócił się prośbą o podjęcie niniejszej uchwały, oraz 
dokonanie w uzasadnieniu autopoprawki- polegającej na wykreśleniu słowa 
natomiast, tym samym akapit drugi otrzymałby brzmienie: „Działka nr 9/33 
zabudowana jest budynkiem byłego oddziału zakaźnego, działki nr 9/34 i nr 
9/35 zbudowane są budynkami gospodarczymi. Działki nr 9/89, nr 9/90, nr 
9/91 są niezabudowane, natomiast działki nr 9/31, nr 9/26, nr 9/45, nr 
9/28 i nr 9/37 są niezabudowane, stanowią drogi wewnętrzne.” 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, iż dyskusja na sesji jest bardzo cenna, 
gdyż nie na wszystkich komisjach projekt uchwały był omawiany. Kolejno 
pytając skąd tak niska cena nieruchomości.  

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, iż działki zostały wycenione przez 
rzeczoznawcę, gmina Starachowice- również ma ograniczone warunki 

finansowe – na zakup zaciągnie kredyt, aby pomóc powiatowi w budowie 
wiaduktu.  

 
 Radny Mirosław Wojciechowski stwierdził, iż nie zgadza się na sprzedaż 

terenów wokół szpitala. Szpital to specyficzne miejsce wokół, którego las 
działa ochronnie. Radny uważa, że kwota nie uratuje budżetu Powiatu. 
Sprawa wiaduktu ciągnie się od 5 kadencji, nic się nie wydarzyło, sprzedaż 
działek wokół szpitala nie jest uzasadniona. Konieczne jest działanie szybkie i 
zdecydowane, spłata zadłużeń powiatu jest bardzo potrzebna. Powiat nie ma 
możliwości zaciągnięcia kredytu stąd konieczność sprzedaży nieruchomości.  
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Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutowa przerwę w obradach sesji.  
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji.  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w aplikacji ESESJA zostało 

umieszczone uzasadnienie do projektu uchwały- po wprowadzonej autopoprawce.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca 
Rady poddała go pod głosowanie.  

 
W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 11 głosach „za”,  

i 4 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/333/2022 Rady Powiatu  

w Starachowicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny 

sprzedaży. 
 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

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

 
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 12, 13 i 14 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 12 i 13 do protokołu oraz autopoprawką stanowiącą 
załącznik Nr 14 do protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe projekty uchwały zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów.  
 
Radna Danuta Krępa zwróciła się z prośbą o 5 minutową przerwę  

w obradach.  
 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutowa przerwę  

w obradach sesji.  
 
Po przerwie wznowiono obrady sesji.  
 
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 16 głosach „za”  
i 5 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/334/2022 Rady Powiatu  
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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.  

 
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 16 głosach „za”  

i 5 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Powiatu 
Starachowickiego na lata 2022-2029. 

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  
 
 Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Janowi Zawisza 
Przewodniczącemu Rady Gminy Mirzec.  
 
 

 Pan Jan Zawisza Przewodniczący Rady Gminy Mirzec cyt.: „ Pani 
Przewodnicząca, szanowna rado, panie starosto, szanowni goście, w dniu 
dzisiejszym Rada gminy w Mircu, podjęła apel odnośnie dofinansowania drogi 
powiatowej Mirzec - Podkowalów, Mirzec - Poddąbrowa. Ten apel skierowany 
jest do radnych powiatu, jak i również do Zarządu Powiatu. Pozwólcie 
państwo, że odczytam treść tego apelu. W sprawie zabezpieczenia w budżecie 
powiatu starachowickiego środków finansowych niezbędnych jako część 
wkładu własnego na realizację zadania polegającego na remoncie drogi 
powiatowej o numerze 0560T Mirzec - Podkowalów, Mirzec - Poddąbrowa od 
kilometrów 3+220 do kilometrów 3+930.Rada Gminy w Mircu występuje z 
pilnym apelem do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Starachowicach o 
podjęcie działań dotyczących zabezpieczenia w budżecie powiatu 
starachowickiego środków finansowych stanowiących wkład własny, 
niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego w drugim etapie pod nazwą 
pod nazwą "Remont drogi powiatowej Mirzec - Podkowalów - Mirzec - 
Poddąbrowa". W roku 2021 powiat starachowicki otrzymał dofinansowanie w 
wysokości 80%,czyli 860 tys.272 zł. z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych, finansowanego z budżetu państwa za pośrednictwem 
wojewody świętokrzyskiego na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi 
powiatowej nr 050060T Mirzec – Podkowalów, Mirzec - Poddąbrowa. 
Pozostały wkład zabezpieczyła gmina Mirzec. Łącznie nakłady na wyżej 

wymienioną inwestycję wyniosły 1 mln 75 tys. 340 zł, z czego wkład własny 
powiatu stanowiła jedynie udzielona dotacja przez gminę Mirzec w kwocie 
215 tys. bez środków finansowych powiatu starachowickiego. Aktualnie,  
w ramach realizacji drugiego etapu tegoż zadania, powiat starachowicki na 
wnioskowaną kwotę 1 mln 600 zł, otrzymał dofinansowanie w wysokości  
1 mln 120 tys. zł z budżetu państwa, a gmina Mirzec zadeklarowała kolejne 
320 tys. jako wkład własny z budżetu gminy. Po przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym, nastąpiło otwarcie ofert 22 kwietnia 2020 r. 
Najkorzystniejsza oferta wyniosła 1 mln 846 tys. 236 zł, co oznacza, co 
oznacza konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty, celem realizacji 
ww.zadania inwestycyjnego. Jako Rada Gminy w Mircu pragniemy 
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poinformować, że brak jest możliwości w chwili objęcia. Przepraszam. Jako 
Rada Gminy w Mircu pragniemy poinformować, że brak jest możliwości w 
chwili obecnej zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu Gminy Mirzec 
z uwagi na szereg zobowiązań wobec innych wykonawców robót  
i podpisanych umów. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że tylko w okresie 
od 2018 r. do 2021 r. gmina Mirzec dofinansowała na realizację inwestycji 
dotyczących budowy dróg powiatowych na terenie gminy Mirzec w kwocie 1 
mln 790 tys. zł, zaś w bieżącym r. kwota zadeklarowanego dofinansowania to 
kolejne 320 tys. zł. Łączne nakłady to ponad 2 mln zł. Dokończenie ww 
inwestycji, z tak dużym dofinansowaniem zewnętrznym, jest ogromną szansą 
dla obydwu samorządów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa na 
drodze powiatowej. Z uwagi na następującą  inflację, inwestycja powinna być 
zrealizowana jak najszybciej za kwotę najkorzystniejszej oferty. 
Przypominamy jednocześnie, że na  przestrzeni wielu lat, istniała 
wypracowana formuła wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale 
50 na 50 dla obu jednostek samorządu terytorialnego, w ramach których 
wykonano ogrom inwestycji, szczególnie drogowych z pożytkiem dla 
mieszkańców naszego powiatu. Z przykrością pragniemy stwierdzić, że pisano 
o szerko ogłoszonych deklaracjach wzajemnej współpracy ze strony władz 
samorządowych powiatu starachowickiego w obecnej kadencji 2018 - 2023, 
niestety, udział powiatu został niemalże zlikwidowany, a wkładem własnym 
powiatu stają się tylko jedyne środki z budżetu gminy. Wobec powyższych 
okoliczności apelujemy do władz samorządowych powiatu starachowickiego o 
zabezpieczenie brakujących środków finansowych na realizację drugiego 
etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont drogi powiatowej Mirzec - 
Podkowalów, Mirzec - Poddąbrowa", celem uniknięcia poważnych niepokojów 
społecznych mieszkańców miejscowości Mirzec – Poddąbrowa i podziału na 
dwie części, a także i podziału na dwie części mieszkańców, a także zarzutu o 
brak gospodarności, przy tak dużym wsparciu finansowym z budżetu 
państwa na realizację podmiotowego zadania. To jest szanowni państwo apel, 
który dzisiaj Rada Gminy w Mircu przyjęła, celem właśnie przedstawienia 
państwu, zarządowi, władzom powiatu, również radnym, byście państwo się 
pochylili nad tą drogą, bo jeżeli te środki się nie znajdą, pieniądze mogą 
przepaść i inwestycja nie zostanie zrealizowana. Część mieszkańców ma 
drogę wybudowaną, część nie ma, to dzieli społeczeństwo. Szanowni 
państwo, ze swej strony jeszcze chciałbym dodać. Na początku kadencji, gdy 
zmieniły się władze powiatu zarząd objął komitet, prezydenta, komitet Marka 
Materka, on się tak nazywa, bo tak to można wyczytać, odbyło się spotkanie 
w urzędzie gminy Mirzec ze starostą, z członkami zarządu, medialnie to 
wszystko ładnie poszło w eter. Nowa jakość, nowa współpraca. Będzie 
inaczej. Zaniepokoiły mnie wtedy słowa obecnego członka zarządu pana 
Jerzego Materka "Chcecie sobie budować drogi, to sobie ich przyjmijcie". No i 
rzeczywiście, patrząc z perspektywy czasu, tłumaczenie, że powiat nie ma 
pieniędzy. Wszyscy tak mówią. Tu nie chodzi o miliony złotych. Szanowni 
państwo, tylko chodzi o wolę i podejście, kto jest samorządowcem, bo jeżeli 
się takie rzeczy mówi, to nie czuje się, że jest samorządowcem. W moim 
odczuciu, taki to jest pogląd. Ja wtedy powiedziałem właśnie na tym 
spotkaniu też ważne zdanie prorocze. „Nie zepsujmy tego, cośmy wypracowali 
przez kilka lat w różnych kadencjach samorządu". Szanowni państwo, to w 
tym apelu wspomnianym, finansowanie 50 na 50, to z trudem dochodziło, 
żeby się porozumieć z gminami. Ja już nie będę wymieniał starostów z 
imienia i nazwiska, ale oni ogłaszali to jako sukces powiatu. Finansowanie 
powiatu, dróg, które są na terenie gmin, że samorząd gminy dokłada połowę 
wkładu własnego, powiat połowę. Dziś można patrzeć to z perspektywy 
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czasu, że tak się nie dzieje i przyjmujemy to ze smutkiem i z takim trochę 
niedowierzaniem. Czy to jest rzeczywiście możliwe? Jeżeli mamy 
dofinansowanie na 80%, po 10% wkładu własnego, dwie strony. Ja nie 
przyjmuje osobiście do wiadomości tłumaczenia, bo powiat jest tak 
zadłużony, powiat jest tak, bo wszyscy o tym mówią. My też się nie mamy, 
czym chwalić odnośnie wpływów do budżetu, ale w jakiś sposób realizujemy 
te inwestycje, bo to wszystko jest dla dobra mieszkańców, bo naszą władzą są 
mieszkańcy, naszą władzą są wyborcy, nikt inny. Bardziej mamy postawę 
służebności niż pokazywanie, kto tu rządzi, kto jest najważniejszy.I apeluję 
też o zmienienie podejścia do właśnie, do tych inwestycji, bo szanowni 
państwo, my też nie wymyślamy sobie tego. To jest wszystko na wnioski, na 
wnioski mieszkańców. Powiem jeszcze tak, jako radny, i przewodniczący też, 
ludzie do mnie dzwonią, zadają mi jedno pytanie. Wiecie jakie? Jak to jest 
możliwe, że w gminie Mirzec mamy 4 radnych. Mieszkańców nie interesuje, z 
jakich są komitetów, z jakich są opcji, jakie mają poglądy polityczne. Zadają 
mi jedno pytanie. Co oni tam robią? Macie 4 radnych. Tak się akurat głosy 
potoczyły, tak mandaty się rozeszły, że przyszło na teren gminy Mirzec, cztery 
mandaty. I weźcie państwo to mieszkańcom wytłumaczcie, bo ja nie umiem, 
powiem szczerze. Tyle. Nie będę się rozwodził, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj 
jakieś robić przemówienia, tylko chodzi o to, żebyście państwo sposób 
podejścia do tego wszystkiego zmienili. „ 

 
Treść powyższego apelu stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  

 
 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk poinformował, iż na 

04.05.2022r. Zarząd Powiatu jest umówiony z Wójtem gminy Mirzec – w 
powyższej sprawie. Kolejno przypominając iż w latach 2018-2021 Gmina 
Mirzec poniosła nakłady w kwocie 1.278 tys. 894 zł, powiat 1.208 tys. 683 zł. 
-  jest to różnica 70 tys. po stronie gminy Mirzec, więcej niż powiat.  Starosta 
dodał, iż sa środki finansowe dostępne tylko dla powiatów, sa również takie 
dostępne tylko dla gmin - więc powiat aplikując o środki, zapewniając zwykle 
80% dotacji, dokładając 10, tak naprawdę zapewnia 90% finansowania. 
Kolejną sprawą jest kwestia 4 radnych z gminy Mirzec, każdy radny ma 
możliwość zgłaszania interpelacji, wniosków, które są realizowane. Należy 
pamiętać, że każdy samorząd - gmina Mirzec, ale również powiat 
starachowicki i pewnie każdy, każdy samorząd w naszym powiecie i 
województwie, ma teraz problemy i dylemat, co robić z dotacją. Przyjąć 
wszystkie dotacje, jeśli może się zadłużyć, może wziąć kredyt i je realizować, 
czy być może część dotacji po prostu trzeba będzie zrezygnować i zrobić 
mniejszą ilość inwestycji. Następnie Starosta poinformował, iż wspólnie z 
gminą Mirzec i Pawłów została powołana spółdzielnia socjalna która za 
chwilkę, zacznie realizować zadania w każdej z gmin.  
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek przypomniał, iż było spotkanie  
z przedstawicielami gminy Mirzec – wówczas szeroko i konkretnie został 
przedstawiony wójtowi i wszystkim radnym – uwarunkowania, przed którymi 
stanął ówczesny Zarząd Powiatu – nie mający możliwości zaciągnięcia 
kredytów z ryzykiem niewypłacalności – drogi będące priorytetem 
inwestycyjnym” Powiatu były drogami powiatowymi – zaproponowano, które 
drogi należy zostawić w zasobie powiatu a które należałoby przekazać gminie 
celem dokonania jakichkolwiek inwestycji. Szereg dróg na terenie Gminy 
Mirzec to drogi dojazdowe do mieszkań. 
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 Radna Danuta Krępa poinformowała, iż popiera apel Gminy Mirzec -  
inwestycje powinny być dofinansowywane przez Powiat. Radna wyraziła 
nadzieję, iż spotkanie o którym mówił starosta – zakończy się zrealizowaniem 
inwestycji zawartej w apelu Gminy Mirzec – jednocześnie apelując do Zarządu 
Powiatu aby znalazł środki finansowe na realizacje tego zadania. kolejno 
pytając o wkład w latach 2020-2021 przy realizowaniu inwestycji drogowych 
na terenie gminy Mirzec.  
 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przyjęła apel, jednocześnie 
zwróciła się z prośbą o zakończenie dyskusji.  
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż ma nadzieję, że spotkanie  
z Wójtem Gminy Mirzec zakończy się zabezpieczeniem środków finansowych 
niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Mirzec.  
 

 Radny Piotr Babicki przypomniał, iż nigdy nie było sytuacji w której 
jakakolwiek gmina – nie wyraziła zgody na zawarte porozumienia, skoro 
porozumienia były to dzięki temu budowano i remontowano drogi na terenie 
Gminy Mirzec. Podczas dzisiejszej sesji mówiono, o priorytetach 
inwestycyjnych – którym jest „budowa wiaduktu”, jednocześnie 
zabezpieczono środki finansowe na remont drogi w gminie Mirzec w budżecie. 
Potrzeby inwestycyjne dotyczące budowy dróg na terenie Gmin z terenu 
powiatu są bardzo duże, dotychczas nie było oficjalnych apeli Rad Gmin co 
do remontów dróg. Radny wyrazil nadzieję, że współpraca z gminami będzie 
przebiegała z korzyścią dla mieszkańców.  
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała czy Przewodniczący Rady Gminy Mirzec 
zgadza się z przedmówcami. 
 

 Pan Jan Zawisza wyraził nadzieję, iż spotkanie z Wójtem zakończy się 
podpisaniem porozumienia na budowę drogi. Cyt.:” muszę tutaj przeprosić 
pana starostę, że użyłem słowa komitet Materka, bo nie wiedziałem, że tu nie 
można używać tych słów i to jest od razu kojarzone z polityką”.  

 
 Anna Piątek złożyła podziękowania za możliwość złożenia apelu Gminy 

Mirzec, mając nadzieję spotkanie zaplanowane na 04.05.2022r. przyniesie 
oczekiwane rezultaty dla mieszkańców.  
 

Ad. 3h) 
 

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą  
Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą 
Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r., 
uchwała Nr XXXVII/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 
2021r.  

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu 
Powiatu Starachowickiego, Rada Powiatu powołuje ze swojego grona komisje stałe, 
określając ich skład osobowy. Pismem z dnia 14 kwietnia 2022r., radny Dariusz 
Dąbrowski zawnioskował o wykreślenie jego osoby ze składu Komisji Budżetu 



15 

 

i Finansów oraz dołączenie do składu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Promocji Powiatu. W związku z powyższym składy osobowe tych Komisji.  

Komisja Budżetu i Finansów: 

1) Radny Piotr Babicki 

2) Radna Joanna Główka 

3) Radna Danuta Krępa 

4) Radna Izabela Wrona 

5) Radny Piotr Ambroszczyk 

6) Radny Ryszard Nowak   

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu: 

1) Radny Paweł Brzozowski 

2) Radna Joanna Główka 

3) Radna Danuta Krępa 

4) Radna Agnieszka Kuś 

5) Radny Jarosław Olech 

6) Radny Jan Pocheć 

7) Radna Maria Salwa 

8) Radny Sławomir Rymarczyk 

9) Radny Dariusz Dąbrowski  

 
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 XLI/335/2022 Rady Powiatu w Starachowicach 
w sprawie zmiany uchwały Nr 2/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 
29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady 
Powiatu w Starachowicach zmienionej uchwałą Nr 3/15/2018 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą Nr 34/281/2021 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r. i uchwałą  
Nr 37/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r. 

 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 19 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 20 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, w trakcie której głos zabrali: 
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 Radny Dariusz Stachowicz zwrócił się z prośbą aby sprawozdanie z prac 
Zarządu Powiatu było zamieszczane w aplikacji wcześniej – by możliwe było 
zapoznanie się z nim. 

  
 Radna Danuta Krępa zapytała o szczegóły spotkania z PKP, oraz o spotkanie 

z Prezydentem dot. wiaduktu i nieruchomości. 
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk  poinformował, iż spotkanie z przedstawicielami 
PKP – dotyczyło współfinansowania przez PKP budowy wiaduktu –  
w przyszłym roku pojawi się szansa na dofinansowanie ze strony PKP PLK- 
warunkiem jaki stawiają jest zamkniecie przejazdu kolejowego zarówno dla 
samochodów jak i pieszych.  

 
Ad. 5 
 

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

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu. 

 
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 
 
 Sprawozdania z działalności i sytuacji finansowej za 2021 rok Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych: 
Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Placówek opiekuńczo – 
wychowawczych. 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w trakcie, której głos zabrali: 
 

 

 Radna Danuta Krępa zapytała ile osób z terenu gminy Starachowice zostało 
skierowanych do domu pomocy społecznej.  

 Pan Wiesław Daszkowski Dyrektor PCPR poinformował, iż w poprzednim 
roku przybyło do DPS-u w Starachowicach – 12 osób z terenu Gminy 
Starachowice. W większości osoby przyjmowane do dps-ów – 53 osoby to 
osoby z poza terenu powiatu, 5 osób z gminy Pawłów. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała czy z gminy Starachowice nie było chętnych 
osób? 
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 Pan Wiesław Daszkowski poinformował, iż do CUS są składane podania o 
przyjęcie do dps-ów i tam można uzyskać informację ile takich podań osób 
chętnych było.  

 
 

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

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

 
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 Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 8 
 

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021rok. 

 
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 24 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, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.  
 

Ad. 9 
 
 . Sprawozdania z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych 
uchwalonego na lata 2017 - 2022. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

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

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.  
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Ad. 10 

 
 Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie na lata 2016-2022, za lata 2020-2021. 
 

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 26 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 Zdrowia i Polityki Społecznej.  
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem.  
 
Ad. 11 

 
 Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego. 
 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisję Budżetu i finansów.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową ocena.  
 
Pan Wiesław Daszkowski Dyrektor PCPR złożył wszystkim pracownikom 

podziękowania za trud i pracę w okresie pandemii.  
 
Ad. 12 
 
 Informacji na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Stykowie. 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 13 
 
 . Informacji na temat działalności Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starachowicach. 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 
otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 14 
 
 Informacji na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. 
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ono pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej.  

 
W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 

stwierdziła, iż Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 15 
 

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” za 
okres 2019-2021. 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została omówiona na komisji Budżetu 
 i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.  

 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w trakcie, której głos zabrali: 
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, iż Komisja Rewizyjna nie zakończyła pracy 
nad Spółdzielnią Starachowiczanka. Następnie Radna przypomniała,  
iż cyt. „w dniu 27 stycznia wnioskowała o to, aby Komisja Rewizyjna mogła 
skontrolować spółdzielnię Starachowiczanka w siedzibie spółdzielni. Drugim 
wnioskiem na tej samej sesji była prośba o to, aby pani prezes przedstawiła 
sprawozdanie za okres- aby to sprawozdanie obejmowało lata 2019-2021. 
Wniosek pisemny Radna złożyła  pocztą elektroniczną 1 lutego. Dnia 10 
lutego otrzymała pismo podpisane przez pana wicestarostę, w którym 
oczywiście jest informacja, że między innymi, że na sesji Rady Powiatu  
w miesiącu kwietniu takie sprawozdanie będzie. Jest również informacja , że 

Spółdzielnia Socjalna Starachowiczanka nie przedkładała Radzie Powiatu  
w Starachowicach sprawozdania z prowadzonej działalności ” na podstawie 
art. 38 par.1 ustawy z dnia 16 września '82 r. Prawo spółdzielcze oraz  
w związku z par. 44 ust.1 pkt 3 statutu Spółdzielni Socjalnej  
Starachowiczanka do właściwości Walnego Zgromadzenia należy 
rozpatrywanie sprawozdań zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych,  
sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków 
członków spółdzielni lub zarządów w tych sprawach, udzielenie absolutorium 
członkom zarządu”. W tym samym czasie Radna była w kontakcie  
z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – w wyniku czego ustalono, iż 
sprawozdanie z działalności Spółdzielni „Starachowiczanka” będzie  
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w kwietniu. Radna dodała, iż „w marcu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
zaproponowała, iż prześle do Biura Rady pytania  
z zakresu jakiego miałaby dotyczyć kontrola, tak też zrobiła, wysyłając zakres 
11 punktów, dotyczących Spółdzielni, nie otrzymała żadnej odpowiedzi,  
w dniu 14 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym 
jednym punktem była kontrola Spółdzielni”. „Dzień przed Komisją Rewizyjną 
na portalu e-sesja ukazało się sprawozdanie, które dzisiaj też mamy tutaj na 
sesji i pierwsza część naszej Komisji odbyła się tutaj w budynku powiatu, 
gdzie usłyszałam, że pojedziemy do siedziby Starachowiczanka i ja mogę 
zadawać pani prezes pytania dotyczące tego sprawozdania. Ponieważ 
usłyszałam również, nie mam tego, takiej informacji na piśmie, że wykracza 
poza nasze kompetencje, wykraczają pytania, które ja przesłałam. Teraz, tak 
się to skończyło, że pojechaliśmy do pani prezes, do siedziby 
Starachowiczanki. Pani prezes, odnosiłam wrażenie, była lekko zdziwiona 
naszą wizytą, natomiast polegało to na tym, że wymagano ode mnie, żeby ja 
zadawała pani prezes pytania”. .Radna przywołując zapisy ustawy o zmianie 
niektórych z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,  funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych mówi jasno, że  
w wykonywaniu  mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to 
dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu 
do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz  
o materiały oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, a także spółek 
z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych, osób 
prawnych, powiatowych osób  prawnych,  powiatowych jednostek 
organizacyjnych oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych  
z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. W naszym  
statucie jest zapisane, że na 3 dni przed sesją powinniśmy mieć chociażby 
sprawozdanie z prac pana starosty, a tego nie było, jest mowa o tym, że 
Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole,  że Komisja Rewizyjna 
kontroluje działalność zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych, 
biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem celowości, rzetelności  
i gospodarności. Kolejnym dokumentem jest ustawa o dostępie do  
do informacji publicznej, w której jest mowa o tym, że podmioty 
reprezentujące inne osoby lub inne jednostki organizacyjne, które wykonują 
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, 
w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub 
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą,  
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, muszą 
udostępnić swoje dokumenty.  Uważam, że jeżeli byłoby wszystko czyste, 
przejrzyste i państwo nie mieliby nic do ukrycia, to taka kontrola by się 
odbyła, bo to by była po prostu tylko kontrola polegająca na analizie 
dokumentów. Natomiast państwo macie coś do ukrycia, czegoś się boicie i tej 
kontroli nie chcecie, abym ja tą kontrolę, nie ja, przepraszam, Komisja 
Rewizyjna, bo właśnie tak zostało potraktowane, że ja, bo nawet w trakcie 
wizyty u pani prezes, to nikt nie miał żadnych pytań, tylko wszyscy 
oczekiwali no co ja chcę, to niech się pytam. No to albo jesteśmy Komisją i 
pracujemy wspólnie i ja nie poszłam tam coś komuś udowodnić, tylko 
chciałam dokonać  kontroli. Natomiast ta kontrola się nie odbyła. Nasza 
Komisja, pracy, jeżeli chodzi o Spółdzielnię Socjalną Starachowiczanka nie 
zakończyła”. Radna zwróciła się z prośba o pisemne wyjaśnienie czy Komisja 
Rewizyjna może dokonywać kontroli Spółdzielni Starachowiczanka. Radna 
Agnieszka Kuś dodała, „ uważam, że dokumenty powinny być mi 
dostarczone, chociażby na przykładzie  tych przepisów, które państwu tutaj 
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przytoczyłam. Nie mówię tutaj o mnie, jako o osobie prywatnej, tylko mówię 
jako członku Komisji Rewizyjnej, która tak naprawdę nie może pracować bez 
tych dokumentów, ale także jako o informacji publicznej. Więc ja albo w ten 
sposób, jeżeli państwo mi będą utrudniali pracę radnej, to oczywiście złożę 
odpowiednie zawiadomienie do prokuratury, bo tak nie może się, nie może się 
dziać. Ja mówię. Ja nie mam złych intencji. Mieliśmy w punkcie kontrolę, 
państwo na tą kontrolę wyraziliście zgodę, umieszczając ją w punkcie,  
w pracach Komisji Rewizyjnej, ale państwo ograniczacie, co ja mogę i jak 
mogę kontrolować.  Czy można nazwać kontrolą analizę sprawozdania,  
w której nie ma żadnych danych”.  Radna stwierdziła, iż kontrola się nie 
skończyła.  

 
 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk poinformował, iż 

„funkcjonowanie powiatu określa statut i odpowiednie regulaminy. 
Spółdzielnia Socjalna Starachowiczanka w żadnym wypadku nie jest częścią, 
nie jest żadną  jednostką powiatu starachowickiego i państwo, jako Komisja 
Rewizyjna, absolutnie nie macie żadnego prawa do kontroli tego podmiotu. 
Jedyne co jest obowiązane, prezes spółdzielni może  dostarczyć 
sprawozdanie. Zgodnie z ustawą o spółdzielczości, są odpowiednie organy, 
które raz na 3 lata dokonują kontroli spółdzielni i to są właściwe organy 
państwowe, które to robią. Natomiast jako Rada Powiatu, my nie mamy 
absolutnie tutaj nic do procedowania, ani do kontrolowania. Ponad tym, co 
tutaj spółdzielnia nam dostarcza, sprawozdanie. I tyle możemy. Tak że drodzy 
państwo i ja wiem, że my pełnimy ważną rolę, odpowiedzialną, ale też nie 
przeceniamy tutaj swoich kompetencji i uprawnień i działajmy w ramach 
wyznaczonego nam prawa.” 

 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała dlaczego został umieszczony punkt 
dotyczący kontroli w pracach Komisji Rewizyjnej.  

 
 Starosta Piotr Ambroszczyk dodał, iż komisje Rady Powiatu pracują na 

podstawie planów pracy, a plan pracy Komisji Rewizyjnej nie został 
rozszerzony przez Rade Powiatu o kontrolę spółdzielni.  pracami prac komisji  

 
 Radny Paweł Brzozowski poinformował, iż komisja Rewizyjna w porządku 

obrad miała : kontrole sprawozdania i w trym zakresie została przedstawiona. 
Zakres pytań jaki przesłała Radna A.Kuś przekraczał kompetencje Komisji 
Rewizyjnej. 

 
 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż zgłosiła wniosek, na który należało 

odpowiedzieć, że Komisja Rewizyjna nie może dokonać kontroli.  Odpowiedź 
na wniosek – była połowiczna, dotyczyła jedynie kontroli sprawozdania 
spółdzielni.  

 
 Radny Sławomir Rymarczyk poinformował, iż na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Radna A.Kuś zgłosiła wniosek o rozszerzenie planu pracy Komisji 
o kontrolę Starachowiczanki, wniosek ten nie został przegłosowany przez 
Komisję – co według Radnego było błędem.  

 
 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż nie otrzymała informacji, że Komisja 

Rewizyjna nie ma uprawnień kontrolnych do przeprowadzenia kontroli 
starachowiczanki.. 
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 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk dodał, iż Rada powiatu decyduje o 
planie pracy poszczególnych komisji. Tym samym nie było podstaw do 
przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną.  

 
 Radna Agnieszka Kus zapytała kto „umieszcza porządek komisji, jeśli jest nie 

zgodny z przepisami, cała Komisja pojechała do „Starachowiczanki”. 
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek stwierdził, iż Radna w wniosku jaki zgłosiła 
określiła zakres kontroli.  

 
 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż jeśli wpływa wniosek, który nie jest 

zgodny z przepisami należy go odrzucić, tym samym jeśli wniosek był 
bezzasadny nie powinien być przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
Kolejno pytając czy Zarząd Powiatu ma wpływ na działalność spółdzielni 
„Starachowiczanka”, czy spółdzielnia podlega pod powiat? 

 
 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż nie otrzymała informacji, że Komisja 

Rewizyjna nie może dokonać kontroli Spółdzielni „Starachowiczanka” – co 
należało według Radnej zawrzeć w odpowiedzi na wniosek jaki złożyła  
w sprawie kontroli.  

 
 Członek Zarządu Jerzy Materek dodał, iż Radca Prawny powinien 

wypowiedzieć się w powyższej kwestii.  
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, iż Zarząd Powiatu nie ustala 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej, odpowiedź dla Radnej dotyczyła zakresu 
jaki dotyczył działań Zarządu Powiatu.  

 
 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, iż powiat uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu Spółdzielni „Starachowiczanka”, zwykle odbywają się dwa takie 
spotkania w roku  w których uczestniczy powiat. Powiat Starachowicki 
uczestniczył w 50%. 

 
 Radny Dariusz Stachowicz zapytał czy skoro powiat powołał spółdzielnię to 

nie ma prawa jej kontrolować? 
 

 Sekretarz  Marlena Kostrzewa odnosząc się do wprowadzenia do porządku 
sesji sprawozdania z działalności „Starachowiczanki”, poinformowała, iż 
wniosek dotyczył wprowadzenia materiału na sesję lutową, albo na Komisję 
lutową. Natomiast z uwagi na kwestie związane z terminami sprawozdań, 
które składa spółdzielnia, zdecydowano, że ten termin został przesunięty. 
Drugą rzeczą jest kwestia „wprowadzenia do planu Komisji Rewizyjnej i tutaj, 
zgodnie z przepisami, które są określone w naszym statucie wynika, że za 
zgodą Rady to Komisja Rewizyjna wprowadza kontrolę poza planem  
i terminami,  określonymi w planie kontroli. I faktem jest, że takiej uchwały 
w miesiącu marcu Rada nie podjęła. Niemniej jednak, zakres tego 
sprawozdania, które miało być oceniane, kontrolowane przez Komisję 
Rewizyjną, w ocenie jakby analizy tego wniosku, wskazywał, że będzie to 
dotyczyło sprawozdania za lata 2019 - 2021.” 

 

 Radna Agnieszka Kuś poinformowała, iż  do współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Spółdzielnia Starachowiczanka dostarczała 
150 posiłków w okresie od września 2019 do maja 2022 r. –Radna zapytała 
jakim samochodem są dostarczane te posiłki i jakiej firmy i jaki jest koszt 
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dostarczenia tych posiłków. Kolejno pytając jakie w poprzednich latach były 
kwoty wsparcia dla pracowników starachowiczanki. Radna zapytała od kiedy 
Spółdzielnia zarządza „szaletami przy ul. Nadrzecznej” – jednocześnie pytając 
na czym polega zarządzanie nimi? Radna zwróciła się z prośba o informację 
nt. nazw podmiotów zewnętrznych dla jakich Starachowiczanka wykonywała 
prace w 2019 roku. Kolejno pytając jak uzasadnione jest używanie 
samochodu marki Amarok przez Spółdzielnię. Jednocześnie pytając dlaczego 
auto parkuje na prywatnej posesji Pana Warszawy. 

 
 Pani Monika Pawłowska Prezes Spółdzielni poinformowała, iż  

w sprawozdaniu nastąpił błąd, posiłki były dowożone do 2021 roku, 
najprawdopodobniej był to Volkswagen Caddy, kolejno dodała, iż dla 
pracowników były wypłacane zapomogi finansowe, organizowanie np. wigilii 
pracowniczej. Są zapewnione posiłki regeneracyjne dla pracowników  
 w bieżącym roku – z „Misia”, wybór został dokonany na podstawie 
preferencji pracowników. Szaletami na ul. Nadrzecznej spółdzielnia zarządza 
od 2020 roku. Jest to utrzymanie czystości, bieżące naprawy, opróżnianie 
wrzutnika monet – to działania pracowników Starachowiczanki związane  
z obsługą szaletów miejskich. Samochód „Amarok” jest używany bardzo 
często, nawet podczas ostatnich wichur – wiele razy. Jest to auto służbowe 
wykorzystywane do celów służbowych, parkuje na terenie posesji ponieważ 
jeszcze nie skończył się remont placu przy MZK, gdzie spółdzielnia ma bazę 
dla swoich pojazdów. Samochód jest rozliczany na podstawie gps-u. 

 
 Radny Dariusz Stachowicz zapytał czy spółdzielnia sprawuje nadzór nad 

szaletami tylko w tygodniu oraz  czy szalet w Rynku ma wrzutnik? 
 

 Pani Monika Pawłowska poinformowała, iż szalet w Rynku nie ma wrzutnika 
na monety.  

 
 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk zapytał Radna Agnieszkę Kus 

jakim autem w dniu dzisiejszym się porusza.  
 

 Radna Agnieszka Kuś odpowiedziała, iż posiada auto służbowe do celów 
prywatnych za które płaci. Przypominając, iż zapytała na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej o to  kto korzysta z auta spółdzielni i jak jest rozliczane. 

 
 Radna prawny Sebastian Iskra poinformował, iż merytoryczne stanowisko  

w powyższych kwestiach może być zajęte po dokonaniu analizy 
dokumentacji. Komisja Rewizyjna dotychczas nie zwracała się z prośbą o 
zakres swojej działalności. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zostało 
przekazane Komisji Rewizyjnej, zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej 
powinny być poddane pod głosowanie prze Rade Powiatu – takiego 
głosowania nie było. W zakresie struktury właścicielskiej spółdzielni 
„starachowiczanka” należy zacząć od zapoznania się z z zapisami w statucie, 
które mówią, że Gmina i Powiat są założycielami spółdzielni, jest w nim 
zawarty zapis o walnym zgromadzeniu, w którym uczestniczy Starosta 
Starachowicki. Tym samym powiat jest jednym z  dwóch właścicieli 
Spółdzielni i wykonuje czynności kontrolne z tego wynikające.  

 
 Radna Agnieszka Kuś –„na ręce Pani Prezes Spółdzielni „Starachowiczanka” 

złożyła gratulacje za bardzo duży zakres prac jaki udało im się w minionym 
roku wykonać. „ 
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 Starosta Piotr Ambroszczyk w imieniu Zarządu i Rady złożył gratulacje  
i podziękowania za prace i usługi świadczone przez Spółdzielnię 
„Starachowiczanka”.  

 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż Radni zapoznali się z powyższym 

sprawozdaniem .  
 

Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 16 
 
  Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

 Radna Agnieszka Kuś zapytała czy Komisja Rewizyjna otrzymała wniosek, 
który złożyła w miesiącu styczniu? Kolejno zwróciła się z prośba o opinie 
prawną – czy Komisja Rewizyjna może kontrolować „Starachowiczankę”. 
 

 Radny Dariusz Stachowicz stwierdził, iż każdego człowieka darzy 
szacunkiem, sesja służy dyskusji nad sprawami ważnymi, obrady mogą się 
przedłużyć – o tym należy pamiętać.  
 

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wystąpienia gości zaproszonych na sesję 
powinny być wcześniej ustalane i zgłaszane, aby sesja przebiegała zgodnie  
z planem. 
 

 Radna Danuta Krępa zwróciła się z prośbą o informacje nt. wniosków jakie 
składał Powiat do „polskiego ładu”. Kolejno Radna odczytała wniosek Klubu 
Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – stanowiący załącznik do niniejszego 
protokołu.  

 
 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk poinformował, iż Zarząd Powiatu 

zajmie się powyższym wnioskiem dotyczącym „pomnika”.  
 

 Radny Mirosław Wojciechowski poinformował, iż droga Mirzec – Gadka 
wymaga naprawy.  
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek poinformował, iż przeglądy na drogach są 
realizowane na bieżąco i sukcesywnie sa naprawiane ubytki w drogach.  
 

 Sekretarz Powiatu w odpowiedzi na pytanie Radnej A.Kuś poinformowała, iż 
wniosek został przekazany do Przewodniczącego komisji Rewizyjnej.  
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, iż Komisja Rewizyjna dokonywala kontroli 
szpitala – przesuwanej z miesiąca na miesiąc – protokół kontroli nie został 
Komisji przekazany – Radna zapytała czy ma prawo do wglądu do protokołu? 
Dotychczas Komisja nie otrzymała protokołu – w związku z czym Radna 
zapytała kiedy zostanie przekazany raport z kontroli o którym mówił 
Starosta. Szpital jest jednostka podelgła powiatowi – dlatego Radna uważa, że 
powinni Radni otrzymać protokół. 
 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Brzozowski poinformował, iż 
wszystkie jednostki jakimi zajmowała się komisja rewizyjna – nazywane były 
kontrolą, co do posiedzenia o którym mówiła Radna Agnieszka Kuś – różnica 
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polegała na miejscu posiedzenia komisji, które miało się odbyć w siedzibie 
Spółdzielni. 
 

 Starosta Starachowicki poinformował, iż odbyło się spotkanie  
z przedstawicielami PZOZ-u – protokół został przedłożony do Dyrektora PZOZ 
– jeśli protokół wpłynie po akceptacji Dyrektora, zostanie wówczas 
przekazany opinii publicznej. Wgląd do protokołu – Komisja Rewizyjna 
otrzyma.  
 

 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności Spóldzielni – 
nie zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji.  
 

 Radny Ryszard Nowak zwrócił się z prośba o opinie prawną w zakresie 
kontroli spółdzielni  przez Komisje Rewizyjną. Jednoczesnie dodał, iż droga 
Gadka – Mirzec – wymaga naprawy, remonty cząstkowe sa bardzo potrzebne.  
Radny zwrócił się z prośba o dyskusje merytoryczne podczas sesji.  
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski w imieniu Domu polskiego z Baru złożył 
podziękowania za zakup agregatu prądotwórczego dla Baru, śpiworów, 
karimat, medykamentów.  
 

 
Ad. 17 
 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu. 
 

Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż Sekretarz obrad 
zapoznał się z treścią protokołu Nr XL/2022 z dnia  
24 marca 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 XL/2022. W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 12 głosach „za” 
 i 9 „nieobecnych” 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 czerwcu 2022 roku, a o jej 
dokładnym terminie, radni zostaną poinformowani najwcześniej jak będzie to 
możliwe. 
 
Tematyką sesji będzie: 
 

1. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony 
dziedzictwa narodowego i turystyki za 2021 rok i planowanych działaniach 
na 2022 rok. 

2. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum 
im. Jana Pazdura w Starachowicach. 

3. Debata nad przedstawionym przez Zarząd Powiatu raportem o stanie 
powiatu. 
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4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok. 

5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu za 2021 rok. 

6. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu  
na II półrocze 2022 roku. 

 
 
 Ad. 19 
 

Zakończenie obrad. 
 
  Wobec wyczerpania całości porządku obrad Przewodnicząca Rady Bożena 
Wrona o godzinie 13:46 zamknęła obrady XLI sesji Rady Powiatu. 
 
 
  Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
 
 

Przewodnicząca Rady 

      Bożena Wrona 

  Sekretarz Obrad 

   Robert Sowula 

 
Protokołowała: 
Izabela Rafalska 

 

Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na stronie:  

https://esesja.tv/transmisja/26095/xli-sesja-rady-powiatu-w-dniu-

28042022r.htm  

https://esesja.tv/transmisja/26095/xli-sesja-rady-powiatu-w-dniu-28042022r.htm
https://esesja.tv/transmisja/26095/xli-sesja-rady-powiatu-w-dniu-28042022r.htm

