
1 

 

PROTOKÓŁ NR XLII/2022 

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

 
 

 Przewodnicząca Rady – Bożena Wrona otworzyła o godzinie 9ºº posiedzenie 
XLII sesji Rady Powiatu w Starachowicach. 
 
         W sesji wzięło udział 15 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 Krzysztofa Serwickiego.  
 

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. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego w 

roku 2021. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Starachowicach 

wotum zaufania. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym  

z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok oraz informacja 
o stanie mienia komunalnego i objaśnień, 
a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego  
i objaśnień, 
b) przedstawienie uchwały Nr 53/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie 
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 
2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu 
terytorialnego i objaśnieniami, 
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego 
za 2021 rok. 

6.  Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Starachowickiego za 2021 rok: 
a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu 
wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok, 
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b) przedstawienie uchwały Nr 79/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 
2021 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chlopskich 6, 
b) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Starachowicach. 
c) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego 
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026" 
d) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy 
Brody 
e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 
f) ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego 
g) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - 
Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 
h) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania 
i) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki 
j) zmiany uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach  
z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady Społecznej 
działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 
k) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych  
w Starachowicach 
l) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu 
m) zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok, 
n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029 

8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 
9. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum 

im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
10. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony 

dziedzictwa narodowego i turystyki za 2021 rok i planowanych działaniach 
na 2022 rok. 

11.  Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2022 roku: 
a) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 
b) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 
c) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, 
d) Komisji Budżetu i Finansów. 

12.  Wnioski i oświadczenia radnych. 
13.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
14.  Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
15.  Zakończenie obrad 

 
W związku z brakiem zgłoszeń do zmian w porządku obrad Przewodnicząca przeszła 
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
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Ad. 3 

 
Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego  

w roku 2021. 
Raport o stanie Powiatu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z art. 30a ustawy  
o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu w dniu 31 maja 2022 r. przedstawił 
radzie powiatu Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2021, który został 
umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Starachowicach. Raport był też przedmiotem obrad Komisji Stałych Rady Powiatu 
w Starachowicach i został pozytywnie zaopiniowany. 
W debacie nad Raportem, zgodnie z ustawą mogą zabierać głos również mieszkańcy 
powiatu, którzy złożą pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady Powiatu. 
Zgłoszenie takie powinno wpłynąć do dnia 27 czerwca 2022 r. na dzień przed 
przedstawieniem Raportu. Informuję Państwa Radnych, że w określonym terminie 
żadne zgłoszenie mieszkańca Powiatu Starachowickiego chcącego zabrać głos  
w debacie nad Raportem nie wpłynęło, więc z godnie z art. 30a ust. 5 ustawy  
o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem zabierają głos tylko radni.  
 

Starosta Starachowicki przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 
Raportu o stanie Powiatu za 2021r.  
 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad Raportem, w której głos 
zabrali: 
 

 Radna Danuta Krępa stwierdziła, iż w Raporcie zawarto informację, iż 
Starostwo i jednostki podległe dobrze zdały egzamin pandemiczny, Radna 
uważa, że to rząd zdał ten egzamin poprzez różnego rodzaju dotacje udzielane 
gminom i powiatowym na działania przeciw pandemiczne. duże wsparcie 
otrzymywał PZOZ, domy pomocy społecznej, czas pandemii był bardzo trudny 
dla wszystkich ale pokazał, że Państwo polskie dba o swoich obywateli. 
Radna dodała, iż wszystkie urodzenia dotyczące kobiet z terenu Powiatu 
starachowickiego jest przynależna do powiatu. W Raporcie za 2021 rok 
zawarta jest strategia rozwoju oświaty, jest to zadanie realizowane przez 
Powiat – są to egzaminy maturalne, które pokazują efekt tej strategii. Radna 
jest zmartwiona ZSZ Nr 1 w którym jest bardzo mała zdawalność, Radna 
zwróciła się z prośba o analizę tej sytuacji i wyciągnięcie wniosków na 
przyszłość. Egzaminy maturalne dobrze wypadły w liceum sportowym, 
niezadowalająca sytuacja dotyczy egzaminów zawodowych. Radna zapytała 
jakie działania wdrożył Powiat aby poprawić zdawalność egzaminów w 2021 
roku. ZSZ Nr 3 został wyremontowany, szkoła jest przystosowana dla 
uczniów, dzięki pozostawieniu jej w obecnej lokalizacji. Radna zapytała co 
dalej z projektem na remont CKZ – ZSZ Nr 3, była podpisana umowa, już jest 
dofinansowanie, Radna poprosiła o konkrety realizacji tego projektu. Radna 
zwróciła uwagę na PZOZ – jako jednostkę, która świadczy usługi dla 
mieszkańców Powiatu, mimo pandemii uzyskał wynik dodatni, co świadczy o 
jego stabilności. Radna dodała, iż jest zaniepokojona kredytem na zakupy 
budynku po AHP, gdyż może to mieć wpływ na warunki stabilności 
finansowej szpitala. Radna D.Krępa dodała, iż była jedyną osoba w Radzie 
Społecznej PZOZ  - która zagłosowała przeciw zaciągnięciu kredytu, gdyż 
obawia się aby PZOZ nie popadł w długi z tego tytułu. Odnośnie inwestycji 
drogowych Radna dodała, iż w 2021 roku – inwestycji drogowych było bardzo 
mało. Wśród inwestycji realizowanych są przejścia dla pieszych, środki są  
z rządu a udział powiatu niewielki. Zrealizowanych jest zaledwie 5 przejść, 
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jest już czerwiec, Radna zapytała które przejścia zostały zrealizowane i jak 
wygląda sytuacja dalszej realizacji.  
 

 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, iż cały czas są analizowane 
egzaminy zawodowe i maturalne. Powiat nie sprawuje nadzoru 
pedagogicznego nad szkołami. Zarząd Powiatu jest zaniepokojony wynikami 
egzaminów zawodowych jak i maturalnych, szkoły opracowały stosowane 
plany poprawy wyników – program naprawczy i narzędzia naprawcze. 
Zarówno w ZSZ Nr 1 jak i ZSZ Nr 3 w dużej mierze jest to wynik niskiej 
frekwencji na zajęciach oraz niskiej frekwencji przystąpienia do egzaminu 
zawodowego. Realizacja programów naprawczych trwa, egzaminy maturalne 
się zakończyły - egzaminy zawodowe trwają, rok 2021/2022 był rokiem kiedy 
uczniowie uczęszczali na zajęcia po pandemii. Powiat wykonuje swoje 
obowiązki w tym zakresie, rozmowy odbywają się z dyrektorami szkół w celu 
poprawy wyników maturalnych i zawodowych. Termin realizacji projektu na 
termomodernizację został przesunięty - jest realizowany w programie 
zaprojektuj i buduj – przedłużono ten termin do końca roku 2023, 
uzgodnienia w zakresie programu funkcjonalno – użytkowanego zostały 
podjęte. Odnośnie I LO i ZSZ Nr 1 zostały złożone projekty  do NFŚ – powinny 
te projekty otrzymać finansowanie po uruchomieniu projektu w końcu roku 
2022, jednakże projekt był opracowany na zdecydowanie niższą kwotę aniżeli 
obecne ceny materiałów budowalnych.  

 
 Starosta Piotr Ambroszczyk odnośnie ubytku ludności poinformował, iż na 

terenie Powiatu jest ujemny przyrost naturalny – według danych GUS. Drogi 
powiatu w większości są remontowane z funduszy krajowych przyznawanych 
przez polski rząd. Starosta dodał, iż Powiat ma coraz mniejsze możliwości 
spowodowane coraz mniejszymi środkami finansowymi. Jednak mimo tak 
niskich środków i braku środków własnych Powiat realizuje inwestycje. Plan 
wydatków na 2021 rok wynosił prawie 124.000zł. a wykonacie niecałe 
114.000zł. te 7 mln zaoszczędzonych zostały przeznaczone na spłatę 
zadłużeń, przez kolejne lata więcej Powiat musi mieć zabezpieczonych 
środków na spłatę zadłużeń niż inwestycje. Każdy czas, każda kadencja jest 
uwarunkowana zewnętrznie, czasami środki zewnętrzne były dostępne. 
Kolejny Zarząd musi spłacać zobowiązania, tym samym środków jest mniej 
na inwestycje. Szpital uzyskał około 60 mln zł. więcej, jednakże większość 
środków została przeznaczona na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu, 
około 30 mln zł. przeznaczono na inwestycje w szpitalu a około 30 mln. zł. na 
zwiększenie wynagrodzeń. Kolejno starosta dodał, iż wsparcie Wojewody w 
pewnych obszarach było bardzo duże a w pewnych obszarach nie było go w 
ogóle, jak chociażby nie było wsparcia w zakupie budynku po PAKS. Kolejno 
Starosta dodał, iż potrzeby w starachowickim szpitalu są nadal bardzo duże. 
Obecnie Zarząd Powiatu jest w kontakcie z NFZ w Kielcach – uzyskano zgodę 
na uruchomienie nowych działań, oddziałów z korzyścią dla pacjentów. 
Pozyskanie kredytu na zakup PAKS-u pozwoli na uruchomienie nowych 
procedur medycznych, co poskutkuje poprawa sytuacji ekonomicznej 
szpitala. PZOZ był zawsze „oczkiem w głowie” każdego Zarządu, 
najprawdopodobniej do końca roku  a może i w przyszłym może pojawić się 
ujemny bilans szpitala, który jest skutkiem covidu. 

 
 Radna Danuta Krępa dodała, iż Wojewoda dba o wszystkie szpital   

w województwie nie tylko o starachowicki szpital. Kolejno Radna dodała, iż 
dochody dla szpitala z tytułu, że „był covidowy” spowodowały, że finanse 
szpitala były dobre.  
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 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż ZSZ Nr 1 i 3 ma bardzo niską zdawalność. 

Radna przypomniała, iż w poprzednim roku prosiła o umieszczenie  
w Raporcie podziału zdawalności egzaminu na część praktyczną i szkolną. 
Niska przystępowalność do egzaminów – powinna być zawarta w Raporcie, co 
pokazałoby obraz sytuacji, obecnie zmieniły się procedury – jeśli ktoś nie 
przystąpi do egzaminu nie ukończy szkoły. Radna dodała, iż ZSZ Nr 3 nie 
został przeniesiony, ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji odbyło się właśnie 
w budynku szkoły, który po remoncie wygląda bardzo dobrze. Odnośnie 
Raportu – Radna stwierdziła, iż Zarząd Powiatu otrzymał bardzo dużo 
środków na realizacje inwestycji ze środków rządowych. Dzięki temu, „że 
rządzi Prawo i Sprawiedliwość jest możliwość otrzymywania środków 
finansowych”. Radna ocenia negatywnie Raport i będzie głosować przeciw 
udzieleniu wotum zaufania.  
 

 
 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski dodał, iż ustawodawca nie określił jak 

powinien wyglądać Raport, rada Powiatu wystąpi z uchwałą dotyczącą tego  
jak powinien ten raport wyglądać, w wybranych zawodach są popełniane 
błędy już przy przygotowaniu egzaminów co ma wpływ na zdawalność 
egzaminów, są zawody gdzie zdawalność sięga 100% i takie gdzie zdawalność 
wynosi 20%.  Wyniki egzaminów w ZSZ Nr 1 – to 74% zdawalność 
egzaminów.  

 
 Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk dodał, iż Wojewoda nie „dołożył” 

do zakupu budynku po PAKS, mimo, że to był szpital dla całego 
województwa. 

 
 Dyrektor ZDP Andrzej Klimczak poinformował, iż wykonano 3 główne 

zadania: w Mircu, Krynkach i Radkowicach-Szerzawy. Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – w ramach wykonanych  
w bieżącym roku zadań udało się wykonać remonty przejść dla pieszych na 
terenie miasta Starachowice, które sukcesywnie są odbierane, kolejne 
zadanie trafiło na listę rezerwową. Dyrektor zapewnił, że wnioski były 
przygotowane bardzo dobrze. W dniu jutrzejszym będą odbierane przejścia na 
ul. Majówka- 3 przejścia i na ul. Zgodnej -2. 

 
 Ryszard Nowak stwierdził, iż Raport o stanie powiatu powinien 

odzwierciedlać sytuacje powiatu za poprzedni rok, tym samym powinien 
zawierać wszystkie sfery działalności Powiatu, jednakże nie zostało to 
określone przez ustawodawcę jak ma wyglądać. Pomimo bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej żadna jednostka nie została zlikwidowana. Radny 
dodał, iż bardzo ważne jest patrzenie przez pryzmat wielkości powiatu 
starachowickiego. Zwrócił się z prośba o przyjęcie Raportu, gdyż podstawowe 
cele przyjęte na 2021 rok zostały osiągnięte.  

 
 Radna Agnieszka Kuś stwierdziła, iż Powiat ma coraz mniej majątku, 

odnośnie dróg i ich remontów dodała, iż kwota dofinansowania do remontów 
dróg jest bardzo duża i pozwala na remonty dróg z dofinansowań. Raport 
powinien zawierać dane szczegółowe dotyczące szkół i zdawalności 
egzaminów. 
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek stwierdził, iż nieruchomość „starego szpitala” 
generowała ogromne koszty obsługi i nie można jej porównać do zakupu 
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budynku po PAKS – który może z dnia na dzień może być wykorzystany do 
prowadzenia dalszej działalności leczniczej i środki wydane na jego zakup 
będą dobrze zainwestowane.  
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Nowak dodał, iż dochody z sprzedaży 
nieruchomości w poprzednich latach w tym budynku „:starego szpitala” 
zostały spożytkowana na spłatę zobowiązań.  
 

 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż nieruchomości na Mrozowskiego, Kilińskiego 
zostały sprzedane za niewielkie pieniądze. Kolejno dodała, iż jeśli Gmina 
Starachowice z tytułu zakupu starego szpitala będzie miała dochody to 
należało go zagospodarować tak aby to Powiat miał z tego tytułu dochody a 
nie Pan Prezydent.” 
 

 Członek Zarządu Jerzy Materek stwierdził, iż działania powiatu  
z ewentualnym zagospodarowaniem starego szpitala są dość okrojone gdyż 
powiat nie prowadzi działań własnych takich jak Gmina, która może 
wykorzystać teren zgodnie z prowadzonymi zadaniami. Dodał jednocześnie, 
że wszystkie zarządu w ostatnich latach próbowały sprzedać budynki 
„starego szpitala”.  
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do zabrania głosu, Przewodnicząca 

zamknęła debatę i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
 
Ad. 4 
 

Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego 
wotum zaufania. 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła treść uchwały w sprawie „udzielenia 
Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania 
§ 1. Po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego za rok 2021  
i przeprowadzeniu nad nim debaty, postanawia się udzielić wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu Starachowickiego. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uzasadnienie do uchwały 
Zgodnie z artykułem 12 punkt 6a i artykułem 30a ustęp 9 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja 
przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie 
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. 
Zarząd Powiatu w Starachowicach przedstawił dnia 31 maja 2022 roku Radzie 
Powiatu Raport o stanie powiatu za 2021 rok. Po przeprowadzeniu debaty nad tym 
raportem, Rada Powiatu Starachowickiego, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz 
informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
zasadne.” 
  

W związku z brakiem pytań do projektu powyższej uchwały Przewodnicząca 
Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu w Starachowicach wotum zaufania.  
 

Głosowanie w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało dwa razy – co 
spowodowane było usterka techniczną – polegającą na zapisie przy pierwszym 
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głosowaniu błędnie wyników głosowania: nieobecni i brak głosu – nastąpiła 
zamiana. 
 

Rada Powiatu wyraziła zgodę na przeprowadzenie powtórnego głosowania w 
głosowaniu- wyniki głosowania stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 11 głosach „za”, 3 
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” i 6 nieobecnych podjęła uchwałę Nr 
XLII/337/2022 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Zarządowi Powiatu w Starachowicach.  

 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  

stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 5a) 
 

Wobec braku sprzeciwu ze strony Radnych Przewodnicząca zaproponowała 
aby pkt 5 porządku obrad tj. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 
rok, oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zostały 
rozpatrzone w dyskusji łącznie z podpunktami 5a, 5b i 5c. 

 
Treść projektów uchwał stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 

protokołu.  
 
 
 Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przedstawienie sprawozdania 
finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu 
Starachowickiego za 2021, oraz informacji o stanie mienia komunalnego i 
objaśnień, w tym: 
5a przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i 
objaśnień, 
5b przedstawienie uchwały Nr 53/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o 
sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok wraz z 
informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, 
5c przedstawienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 
2021 rok, do Pani Magdaleny Zawadzkiej Skarbnika Powiatu. 
 

Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka przedstawiła sprawozdanie  
z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu starachowickiego za 2021 
rok. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały 
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Stałe Rady Powiatu. 
 
 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w trakcie której głos zabrali: 
 

 Radna Danuta Krepa zapytała o wynagrodzenia za przejście oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie z RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków 
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szkolnych na terenie Powiatu - kwota 3 444 złotych –Radna zapytała dla 
kogo to wynagrodzenie było? Kto ten wniosek pisał? Czy był to pracownik 
Starostwa, czy była jakaś umowa zawarta może z kimś z zewnątrz? Kolejno 
Radna zapytała o cel przeznaczenia kwoty 25.530zł. dla Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.  

 
 Katarzyna Szyderska Kierownik Biura Rozwoju Powiatu poinformowała, iż 

projekt z RPO pisała firma Energy Projekt za co otrzymała wynagrodzenie 
zgodnie z zawartą umową.  

 
 Radny Piotr Babicki stwierdził, iż ekonomia jest nauką i warto sięgać do jej 

zasobów, szczególnie wtedy, gdy jest się odpowiedzialnym za finanse 
publiczne. Patrząc na ostatnie lata funkcjonowania naszego samorządu i na 
zadłużenie, jakie było wygenerowane w naszym samorządzie. Do końca roku 
2018 - funkcjonowania samorządu udało się nie tylko nie zwiększyć, ale 
zmniejszyć zadłużenie Powiatu o ponad 5 500 000, co stanowi blisko 1/5 
całego zadłużenia Powiatu, które zostało wygenerowane. Wygenerowane  
i chociażby biorąc pod uwagę lata 2017-2018, czyli tylko 2 lata 
funkcjonowania samorządu, to zadłużenie wobec poprzedniego stanu zostało 
zwiększone o 10 500 000 zł. - 1/3 ówczesnego zadłużenia, które było w 
Powiecie na koniec roku 2016, są to dane, które w ogromnym stopniu 
determinują politykę finansową i politykę zarządzania tym samorządem w 
ostatnich 3 latach. Należy brać pod uwagę sytuacje wyjątkowe jak chociażby 
COVID, wojna, trendy inflacyjne, praca Zarządu ostatnich 3 lat to praca 
naprawcza, też w zestawieniu tego zadłużeni, o którym mówiłem, to jest 
wysokość nadwyżki od '18 roku do '21 roku. W 2018 roku deficyt ponad 4 
500 000 złotych, 2019 rok zakończony nadwyżką blisko 6 000 000 złotych. 
W  2020 nadwyżka operacyjna w wysokości 11 500 000 złotych. Kolejny rok 
2021 -bardzo dużo środków ze źródeł zewnętrznych, skutki COVID-u, gdzie 
mamy już coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna w kraju i nie tylko i 
nadwyżkę w wysokości 6 500 000 złotych. Zarząd za każdym razem 
poszukiwał środków zewnętrznych rządowych, za które należą się 
podziękowania, ale należy pamiętać, że to naturalny proces wspierania 
samorządów. Gdyby nie działania Zarządu Powiatu z ostatnich 3 lat, dziś nie 
byłoby możliwe ogłoszenie jakiegokolwiek przetargu. Zadłużenie jest 
spłacane, częściowo ze środków pochodzących z sprzedaży majątku. Należy 
tak realizować inwestycje aby jak najmniej na nie wydatkować własnych 
środków a starać się o środki zewnętrzne. Radny podziękował Zespołowi 
starostwa i Powiatu za bardzo dobrą realizacje budżetu za 2021 rok.  

 
 Radna Danuta Krępa stwierdziła, w latach 2018-2019 zachodziła 

konieczność realizacji rozpoczętych inwestycji i była konieczność zaciągnięcia 
kredytów. Radna przypomniała, że obejmując stanowisko starosty już był 20 
milionowy dług. Obecnie środki rządowe spływają do budżetu Powiatu,  

 
 Radny Piotr Babicki dodał, iż dług na koniec 2018 roku to 23.838.000zł., a 

2020 przeszło 34 miliony złotych. Sytuacja z 20217-18 roku ma wpływ na 
sytuację finansowa powiatu w dniu dzisiejszym.  

 
 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż prezydent miasta zadłuża miasto. 

 
 Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka poinformowała, iż odnośnie 

zatwierdzenia zasadności remontu i robót remontowych - kwota 23 530 
złotych dotyczy wydatkowania środków w wynagrodzeniach bezosobowych,  
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w skład których wchodzą umowy zlecenia z informatykiem, za sprzątanie,  
z psychologiem. Natomiast zatwierdzenie zasadności remontu i robót 
remontowych to jest kwota rocznie 4.800 złotych i dotyczy likwidacji barier 
architektonicznych. Niepełnosprawni składają wnioski i komisja rozpatruje 
zasadność likwidacji tej bariery. Tak że kwota 23 530zł -wynagrodzenia bez 
osobowe w Powiatowym Centrum Pomocy.  

 
Przewodnicząca Rady wobec wyczerpania dyskusji nad przedmiotowym 

projektem uchwały poddał go pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw” 
i 1 „wstrzymującym się” oraz 6 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII//2022 Rady 
Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 
Powiatu Starachowickiego za 2021 rok.  
 

Treść podjętej uchwały wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby rozpatrzenie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego  
z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok zostało 
rozpatrzone w dyskusji łącznie z podpunktami 6a, 6b i 6c. 
 
Ad. 6 
 
 Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Starachowickiego za 2021 rok, w tym: 

6a przedstawienie Uchwały Nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach   
z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok, 
6b przedstawienie uchwały Nr 79/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2022 roku  
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
6c przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Starachowickiego za 2021 rok 

 
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Pawła Brzozowskiego 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie powyższego wniosku.  
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Brzozowski poinformował, iż 
„Komisja Rewizyjna w dniu 02 czerwca 2022 roku uwzględniając sentencję opinii o 
sprawozdaniu finansowym za 2021 wyrażoną w uchwale Nr 1/2022 Komisji 
Rewizyjnej, w której pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu Powiatu za 2021r. – podjęła uchwałę Nr 2/2022 w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu za 2021r. Uchwała Komisji Rewizyjnej otrzymała pozytywną opinię 
VI Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyrażoną w uchwale Nr 
79/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie absolutorium.  
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W związku z powyższym przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie udziele-
nia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania bu-
dżetu Powiatu za 2021 rok,  

 „Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok oraz po zapoznaniu się 
z: 

- Uchwałą Nr 53/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach 
z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2021 rok, 

- informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, 

- Uchwałą Nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 
02 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego 
za 2021 rok, 

- Uchwałą Nr 79/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia  09 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Re-
wizyjnej dotyczącej absolutorium, udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w  Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 
2021 rok.” 

 

Przewodnicząca Rady wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały polegająca 
na zmianie IV na VI skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w treści 
uchwały,.  

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Po-
wiatu za 2021 rok.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu przy 11 głosach „za”, 3 „przeciw” i 7 „nieo-
becnych” Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XLII/339/2022 Rady Powiatu w Stara-
chowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Za-
rządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Staracho-
wickiego.  

Treść uchwały wraz z wynikami glosowania stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego 
protokołu.  

Następnie głos zabrał Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk w imieniu 
Zarządu Powiatu obecnego oraz poprzedniego złożył podziękowania za udzielnie wo-
tum zaufania i absolutorium.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach sesji.  

Po przerwie wznowiono obrady sesji.  
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Ad. 7a) 

 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów 
Chłopskich 6. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Agnieszki Jary Głównego 
Specjalisty w Biurze Polityki Społecznej i Zdrowia o przedstawienie projektu 
uchwały. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisję 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu 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 13 głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/340/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów 
Chłopskich 6. 
 

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

 
Ad. 7b) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

 
Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Agnieszki Jary Głównego 

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

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

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisję 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu oraz Komisję Budżetu i 
Finansów 

W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały, Przewodnicząca 
Rady poddała go pod głosowanie.  
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W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 13 głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/341/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.  
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego 
stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7c)  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026" 
  
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Elżbiety Kity Dyrektora 
Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały.  
 

Pani Elżbietą Kita przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 
Następnie głos zabrał Pan Bartosz Szymusik z firmy „NASZ” przedstawił Porgram 
Ochrony środowiska dla Powiatu Starachowickiego stanowiący załącznik do 
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony  
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju 
Gospodarczego. 
 
. W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 13  głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/342/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2024  
z perspektywą do roku 2026" 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  
stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7d)  
 
 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia 
porozumienia z Wójtem Gminy Brody. 
 

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.  
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Pani Elżbieta Kita przedstawiła powyższy projekt uchwały zgodnie  
z załącznikiem 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 13 głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/343/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia 
porozumienia z Wójtem Gminy Brody.  
 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania  
stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7e) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Andrzeja Klimczka 

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

Pan Andrzej Klimczak Dyrektor ZDP przedstawił powyższy projekt uchwały 
zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisje Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Powiatu i 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 XLII/344/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Świętokrzyskiego 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7f) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Starachowickiego 
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Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.  

 
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pana Andrzeja Klimczka 

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

Pan Andrzej Klimczak Dyrektor ZDP przedstawił powyższy projekt uchwały 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisje Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Promocji Powiatu i 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 XLII/345/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Starachowickiego. 
 
Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
 
Ad. 7g) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wicestarosty Starachowickiego 
Dariusza Dąbrowskiego o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pan Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki przedstawił powyższy 

projekt uchwały zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Powiatu i 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 XLII/346/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
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stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7h) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 23  do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wicestarosty Starachowickiego 
Dariusza Dąbrowskiego o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pan Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki przedstawił powyższy 
projekt uchwały zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  
i Promocji Powiatu i 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 XLII/347/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7i) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Starachowicki 
 
 
Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Wicestarosty Starachowickiego 
Dariusza Dąbrowskiego o przedstawienie powyższego projektu uchwały.  
 

Pan Dariusz Dąbrowski Wicestarosta Starachowicki przedstawił powyższy 
projekt uchwały zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Powiatu i 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 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/348/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki. 

 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 26  do niniejszego protokołu.  

Ad. 7j) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/252/2021 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady 
Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 27 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 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 18 głosach „za”,  
i 3 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/349/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki. 
 

Treść powyższej uchwały wraz z wynikami głosowania imiennego  
stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.7k) 
 
 Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność 
Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż z dniu 20 kwietnia 2022 r., za 
pośrednictwem platformy e-PUAP do Starostwa Powiatowego w Starachowicach 
wpłynęła skarga na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach 
dotycząca uporządkowania stanu drogi Nr 0619T. Postępowanie wyjaśniające 
w sprawie  skargi przeprowadziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 maja 2022 r. zapoznała się z treścią 
skargi oraz z wyjaśnieniami przedstawionymi w ww. sprawie przez Pana Andrzeja 
Klimczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Następnie  
w dniu 23 czerwca 2022r. komisja opracowała stanowisko i projekt uchwały  
w sprawie uznania skargi za bezzasadną.  
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 Wobec braku pytań w przedmiotowym zakresie, Przewodnicząca Rady 
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.  
 
 W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 1 głosach „za”,  
1 „wstrzymującym się” i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/350/2022 Rady 
Powiatu w Starachowicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 
Dróg Powiatowych w Starachowicach.  
 

Treść podjętej uchwały wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik Nr 30 do 
niniejszego protokołu.  

Ad.7l) 
 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
 

Projekt powyższej uchwały stanowi załączniki Nr 31 do niniejszego protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Magdaleny Zawadzkiej 
Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu powyższej uchwały.  
 

Pani Magdalena Zawadzka Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt powyższej 
uchwały.  
 

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

 Radna Agnieszka Kuś zapytała o oszczędności jakie wynikną z emisji obligacji 
– jeśli WIBOR się zwiększy? 

 
 Pani Magdalena Zawadzka poinformowała, iż obecnie jest to 6,8% przyjęto do 

analizy WIBOR na poziomie 7% - zostało to zaakceptowane przez RIO, jeśli 
zmianie ulegnie WIBOR, zmianie ulegną oszczędności, które się zimniejszą.  

 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie powyższy projekt uchwały. 
 

W przeprowadzonym głosowaniu przy 9 głosach „za”, 3 „wstrzymujących się”  
 8 „nieobecnych” Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XLII/351/2022 Rady Powiatu  
w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji 
komunalnych.  

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.  
 
Wobec braku sprzeciwu ze strony Radnych kolejne podpunkty tj. m) i n) zostały 

omówione łącznie.  
 
Ad. 7m,n) 
 

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 33, 34 do niniejszego protokołu.  
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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 do protokołu oraz autopoprawką stanowiącą załącznik  
do protokołu.  
 
 Przewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe projekty uchwały 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów i Komisję 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu. Natomiast autopoprawka 
do projektu uchwały została pozytywnie zaopiniowana w przerwie obrad sesji – co w 
swej wypowiedzi potwierdził Przewodniczący komisji Budżetu i  
Finansów Piotr Babicki.  
 
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w trakcie, której głos zabrali: 
 

 Radna Danuta Krepa poinformowała, iż dobrze , że są środki dla gminy 
mirzec – na remont drogi, jakie sa terminy realizacji remontu hali sportowej 
przy ZSZ Nr 3 – w ramach środków z polskiego ładu  

 
 Wicestarosta Dariusz Dąbrowski poinformował, iż dokumentacja remont hali 

została wykonana w sierpniu ubiegłego roku, teraz gdy pojawił się śroki – 
kosztorys musi być zweryfikowany, gdyż zmieniły się ceny. Remont to ro 
podłoga, termomodernizacja budynku, wymiana otworów okiennych, 
dostosowania wymagają łazienki pod widownia na hali, oraz widownia. Być 
może uda się również wykonać remont boiska przy II LO – projekt boiska 
również został przygotowany kilka lat temu – być może uda się go zmienić 
aby powierzchnia była z nowocześniejszych surowców.  

 
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 13 głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/352/2022 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 35 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 13 głosach „za”  
i 8 „nieobecnych” podjęła uchwałę Nr XLII/353/2022 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 36 do niniejszego protokołu.  

 
 
Ad. 8 
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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 37 do niniejszego protokołu. 

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady zamknęła ten punkt obrad i 
przeszła do realizacji dalszej części porządku.  
 
Ad. 9 
 

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

 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż przedmiotową informację radni 

otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja oraz, że powyższa informacja została 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Powiatu w miesiącu maju. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 10 
 
 I informację z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony 
dziedzictwa narodowego  i turystyki za 2021 rok i planowanych działaniach na 2022 
rok.  
 

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedmiotową informację radni 
otrzymali w materiałach w aplikacji eSesja i została ona pozytywnie zaopiniowana 
przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w miesiącu 
maju. 
 

W związku z brakiem pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, że Rada Powiatu zapoznała się z przedmiotową informacją.  
 
Ad. 11a,b,c,d) 
 

 Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na II półrocze 2022 roku. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż plany pracy komisji zostały opracowane na 
posiedzeniach komisji w miesiącu czerwcu oraz umieszczone w materiałach na 
Sesję.  
 
 Wobec braku zgłoszeń do projektów planów pracy poszczególnych 
komisji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plan pracy Komisji 
Bezpieczeństwa, rolnictwa i rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2022 roku.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 13 głosach „za” i 8 
„nieobecnych” przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2022 roku.  
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Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plan pracy Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 13 głosach „za” i 8 
„nieobecnych” przyjęła plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.na II 
półrocze 2022 roku.  
 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plan pracy Komisji 
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu zna II półrocze 2022 roku.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przy 13 głosach „za” i 8 
„nieobecnych” przyjęła plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i 
Promocji Powiatu. 
 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie plan pracy Komisji 
Budżetu i Finansów na II półrocze 2022 roku.  
 

W przeprowadzonym głosowaniu Rada Powiatu przyjęła plan pracy Komisji 
Budżetu i Finansów na II półrocze 2022 roku.  
 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu stanowią załącznik Nr 39 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 12 
Wnioski i oświadczenia radnych. 
 

 Radna Agnieszka Kuś w imieniu mieszkańców miejscowości Lipie zwróciła się 
z prośbą o generalny remont drogi biegnącej przez miejscowość Lipie.  
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk poinformował, iż Zarząd Powiatu podjął rozmowę 
z Dyrektorem A.Klimczakiem – do sierpnia zostanie złożony wniosek o remont 
drogi o której mówiła Radna Agnieszka Kuś.  
 

 Ryszard Nowak ponowił swój apel o łącznik drogi w Mircu - w kierunku ul. 
Langiewicza w Mircu.  

 
 Przewodnicząca Rady Bożena Wrona zwróciła się z prośbą o remont drogi 

przez Marcinków.  
 

 Radny Piotr Babicki poinformował, iż remont drogi przez wieś Lipie był 
składany wniosek  do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  - droga znalazła 
się na liście rezerwowej – wyraził jednocześnie nadzieję, że w bieżącym roku 
uda się pozyskać środki na remont.  
 

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Pocheć zwrócił się z prośbą o remont drogi 
Jawor – Jadowniki.   
 

 Starosta Piotr Ambroszczyk – poinformował, iż przyjął powyżej zgłoszone 
wnioski do realizacji w planie remontów dróg – na bieżący i przyszły rok. 
Kolejno dodał, iż 08 lipca nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę 
wiaduktu w Starachowicach. Obecne ceny wzrosły tak bardzo, że być może 
trafią się realne oferty na tą inwestycję.  
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 Radna Agnieszka Kuś dodała, iż poprzednio nic nie zostało zrobione  
w sprawie remontu drogi w msc. Lipie.  
 

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard poinformował, iż jeśli wniosek na remont 
drogi w msc. Lipie został zapisany na listę rezerwową to znaczy, że był 
złożony prawidłowo a nie zakwalifikował się ze względu na brak środków 
finansowych z programu.  
 

  Wobec powyższego, Przewodnicząca Rady przeszła do realizacji dalszej części 
porządku obrad.  
 
Ad. 13 
 

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu. 
 

Przewodnicząca Rady Bożena Wrona poinformowała, iż do dnia obrad sesji 
nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu Nr XLI/2022 z dnia  
28 kwietnia 2022 roku.  
 
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu 
Nr XLI/2022. W przeprowadzonym głosowaniu, Rada Powiatu przy 12 głosach „za” i 
8 „nieobecnych” i 1 „raku głosu przyjęła powyższy protokół. 
 
Ad. 14 
 
Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu. 
 
 Przewodnicząca Rady Bożena Wrona, poinformowała, że kolejna sesja zgodnie 
z planem pracy Rady Powiatu, odbędzie się miesiącu sierpniu 2022 roku, a o jej 
dokładnym terminie, radni zostaną poinformowani najwcześniej jak będzie to 
możliwe. 
 
Ad. 15 
 
Zakończenie obrad. 
 
  Wobec wyczerpania całości porządku obrad Przewodnicząca Rady Bożena 
Wrona o godzinie 13:18 zamknęła obrady XLII sesji Rady Powiatu. 
 
  Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
          Przewodnicząca Rady 

                Bożena Wrona 

  Sekretarz Obrad 

Krzysztof Serwicki 

Protokołowała: 

Izabela Rafalska 
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na stronie:  

https://esesja.tv/transmisja/27857/xlii-sesja-rady-powiatu-w-starachowicach-z-dnia-28062022r.htm 


