
Protokół nr XXXVI/21 

z posiedzenia Rady Powiatu w Staszowie odbytego w dniu 30 września 2021 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie  

 

Obrady rozpoczęto 30 września 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:41 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Batóg 

2. Janusz Bąk 

3. Zbigniew Bąk 

4. Jerzy Chudy 

5. Leszek Guzal 

6. Anna Kosowicz 

7. Adam Kowal 

8. Andrzej Kruzel 

9. Anna Niziałek 

10. Grzegorz Rajca 

11. Krystyna Semrau 

12. Adam Siekierski 

13. Michał Skotnicki 

14. Stanisław Walczyk 

15. Zbigniew Wiącek 

16. Jolanta Wójtowicz 

17. Romuald Zgrzywa 

18. Mariusz Zyngier 

19. Józef Żółciak 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jan Sikora – Sekretarz Powiatu Staszowskiego 

2. Jolanta Piotrowska – Skarbnik Powiatu Staszowskiego 

3. Grzegorz Wójcikowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

5. Andrzej Sałata – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

4. Paweł Wojtasik – Dyrektor ZPZZOZ  w Staszowie  

5. Paweł Krakowiak – Kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP w Staszowie  

6. Radosław Chynek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  

 

/Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu/ 

/Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu/ 

Ad.1 

Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu w Staszowie otworzył Grzegorz Rajca – Przewodniczący Rady Powiatu w 

Staszowie. 

Ad.2 

Po potwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie stwierdził, że na ogólną liczbę 19 

radnych ustawowego składu rady, w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, 2 radnych jest nieobecnych. Wobec 

tego Rada Powiatu w Staszowie władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał oraz wiążących decyzji.  



 

Ad.3 

Pan Przewodniczący przedstawił propanowy porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Porządek obrad sesji. 

4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/21 z dnia 13 sierpnia 2021 roku. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 

użytkowego – projekt 63/21. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za lata 2021 

i 2022 – projekt 64/21.  

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/11/21 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – projekt 65/21. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027 – projekt 67/21.  

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 68/21. 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania 

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 

pierwsze półrocze 2021 roku. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Do dyskusji zgłosił się Pan Starosta, który w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie złożył wniosek aby 

procedować zmieniony projekt 63/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie dotyczący wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie lokalu użytkowego.  

 

Ad.4 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Protokół nr XXXV/21 z sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 

13sierpnia 2021 roku. 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionego protokołu. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/21 z dnia 13 sierpnia 2021 roku..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel, 

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Zbigniew Wiącek, 

Jolanta Wójtowicz, Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

 



 

Ad.5 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt 63/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego.  

Pan Andrzej Sałata - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego poinformował, że 

zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021, poz. 711 z 

późn.zm) zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich 

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez 

podmiot tworzący. Pismem znak: DOPiJ-07041-6/21 z dnia 13.07.2021r. SPZZOZ w Staszowie zwrócił się z 

prośbą o wyrażenie zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w powierzchni 347,5 m2 przy ul. 11 

Listopada 78, pod Stację Dializ prowadzoną przez DaVita Sp. z o.o. na okres 3 lat. Następnie złożył wniosek 

o zwiększenie powierzchni najmu o 12 m2. Tym samym powierzchnia najmu 359,5 m2. 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Radny Zbigniew Bąk – Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu przekazał, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Radny Adam Siekierski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przekazał, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu 

użytkowego – projekt 63/21..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel, 

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Zbigniew Wiącek, 

Jolanta Wójtowicz, Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

/Uchwała nr XXXVI/61/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie lokalu użytkowego, stanowi załącznik nr 3 do protokołu/  

 

Ad.6 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt 64/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej za lata 2021 i 2022 – projekt 64/21. 

 

Pan Andrzej Sałata przekazał, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do właściwości Rady Powiatu 

należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Rada sprawuje nadzór 

nad zakładami opieki zdrowotnej, dokonuje kontroli i oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej. Kontrola 

i ocena o których mowa obejmuje miedzy innymi prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej. W tym 

zakresie do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu, co wynika 

z zapisów z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z zm.). 

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania zawiera się 



na okres nie krótszy niż dwa lata. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez SPZZOZ w Staszowie 

(protokół z dnia 3 września 2021 roku), p.o. dyrektora SPZZOZ w Staszowie złożył wniosek o wyrażenie zgody 

na przeprowadzenie badania finansowego za rok 2021 oraz za rok 2022 przez Kancelarię Biegłego Rewidenta 

Leokadia Zagórska, 25-447 Kielce, ul. Jacka Malczewskiego 28, kancelaria zaoferował najniższą cenę za 

wykonanie zadania. 

 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Pani Jolanta Wójtowicz – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Prorodzinnej przekazała, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za lata 2021 i 2022 – projekt 

64/21. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel, 

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Zbigniew Wiącek, 

Jolanta Wójtowicz, Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

/Uchwała nr XXXVI/62/2021 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej za lata 2021 i 2022, stanowi załącznik nr 4 do protokołu/ 

Ad.7 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt 64/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXI/11/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

Pan Radosław Chynek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przekazał, że 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , środki PFRON są przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu, 

samorządowi powiatowemu na realizację określonych zadań lub rodzaju zadań, na wyodrębniony rachunek 

bankowy – według algorytmu. Na podstawie art. 35a ust. 3 cytowanej powyższej ustawy, Rada Powiatu 

w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. W dniu 

26.03.2021 r. Rada Powiatu w Staszowie, na podstawie Uchwały Nr XXXI/11/21, określiła zadania finansowane 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku oraz planowane 

wydatki w powyższych zadaniach. W ramach zadania: udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

realizowanego merytorycznie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Staszowie, pozostaje niewykorzystana kwota 120.000,00 zł, wynikająca z braku złożonych 

wniosków. Projekt uchwały przewiduje przeniesienie powyższych środków finansowych na zadanie dotyczące 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, realizowane merytorycznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Staszowie, zgodnie z pisemnym zapotrzebowaniem złożonym przez powyższą jednostkę w dniu 30.08.2021 r. 

 



Radni nie wnosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Pani Jolanta Wójtowicz – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Prorodzinnej przekazała, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/11/21 Rady Powiatu w 

Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – projekt 65/21. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel, 

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Zbigniew Wiącek, 

Jolanta Wójtowicz, Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

NIEOBECNI (2) 

Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

/Uchwała nr XXXVI/63/2021 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXI/11/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku, 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu/ 

Ad.8 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt 67/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027. 

Pani Jolanta Piotrowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie 

dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027 w związku ze 

zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych w roku 2021 i 2022. 

1/ Zwiększa się plan dochodów w roku 2021 ogółem o kwotę 531.711,35 zł, z tego: 

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130,00 zł. 

2. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.536,00 zł tytułem dostosowania planu 

do wypracowanych dochodów. 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.905,00 zł tytułem 

dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

4. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.026,00 zł na podstawie decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.497.2021 z dnia 03.09.2021 r. celem 

zabezpieczenia środków na realizację zadania „zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w związku ze zmianą 

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz tytułem dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

5. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48,00 zł tytułem dostosowania 

planu do wypracowanych dochodów. 

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody bieżące o kwotę 

15.755,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.491.2021 z dnia 09.09.2021 r. 

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.442.2021 z dnia 16.08.2021 r. na wypłatę 

świadczeń motywacyjnych strażakom i na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający 

określoną normę w systemie codziennym. 



7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł 

tytułem dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

8. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.850,00 zł tytułem zwiększenia części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

9. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.197,00 zł tytułem wypracowanych 

dochodów i otrzymanych dotacji z MON z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia 

ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022. 

10. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł celem dostosowania 

wypracowanych dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 

11. Dział 852 Opieka społeczna zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73.910,00 zł celem dostosowania 

wypracowanych dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania planu do 

wypracowanych dochodów. 

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.741,00 

zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

13. Dział 855 Rodzina zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17.337,00 zł na podstawie decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.562.2021 i znak: FN.I.3111.564.2021 z dnia 

21.09.2021 r. na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty i dodatku 

w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

14. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 85,00 zł tytułem dostosowania planu 

do wypracowanych dochodów. 

15. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 

28.823,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.490.2021 z dnia 01.09.2021 r. 

celem dostosowania środków dla Komendy Powiatowej PSP w Staszowie na wypłatę rekompensat pieniężnych 

za czas służby przekraczający określoną normę. 

16. Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł celem dostosowania 

wypracowanych dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 

17. Dział 852 Opieka społeczna zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 75.547,00 zł celem dostosowania 

wypracowanych dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz na podstawie decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.423.2021 z dnia 09.08.2021 r. – środki przeznaczone na realizację 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 

18. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 274,65 zł 

celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

19. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 173.648,00 zł tytułem otrzymanych 

środków dotacji jako pomoc finansowa z gmin na realizację zadań w zakresie budowy i przebudowy przejść dla 

pieszych na drogach powiatowych. 

20. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 

14.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.480.2021z dnia 28.08.2021 r. 

celem dofinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. 

21. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 

105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu PFRON Wyrównywanie różnic w regionie obszar D. 

22. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.142,00 zł tytułem 

dostosowania dochodów do wartości poprzetargowej zadań w zakresie budowy i przebudowy przejść dla 

pieszych na drogach powiatowych. 

2/ Zwiększa się plan wydatków w roku 2021 ogółem o kwotę 863.541,77 zł, z tego: 

1. Dział 020 Leśnictwo zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130,00 zł celem dostosowania planu do 

ponoszonych wydatków. 

2. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.100,00 zł celem zabezpieczenia 

środków na remonty bieżące na drogach powiatowych. 

3. Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł na podstawie decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.497.2021 z dnia 03.09.2021 r. celem zabezpieczenia środków na 



realizację zadania „zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem” dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane. 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

15.701,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.491.2021 z dnia 09.09.2021 r. 

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.442.2021 z dnia 16.08.2021 r. na wypłatę 

świadczeń motywacyjnych strażakom i na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający 

określoną normę w systemie codziennym. 

5. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.047,00 zł tytułem otrzymanych 

dotacji z MON z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku 

szkolnym 2021/2022. 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia 

środków na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych będących 

własnością Powiatu staszowskiego - opracowanie audytów efektywności energetycznej budynków szkolnych”. 

7. Dział 853 Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.600,35 zł 

tytułem otrzymanych środków PFRON i FP. 

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł wydatki bieżące celem 

uzupełnienia planu wydatków w PPPP Staszów. 

9. Dział 855 Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.337,00 zł na podstawie decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.562.2021 i znak: FN.I.3111.564.2021 z dnia 21.09.2021 r. na realizację 

dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

10. Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.208,57 zł celem przesunięcia 

środków na wydatki majątkowe. 

11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki bieżące kwotę 

28.823,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.490.2021 z dnia 01.09.2021 r. 

celem dostosowania środków dla Komendy Powiatowej PSP w Staszowie na wypłatę rekompensat pieniężnych 

za czas służby przekraczający określoną normę. 

12. Dział 852 Opieka społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.692,00 zł na podstawie decyzji 

Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.423.2021 z dnia 09.08.2021 r. – środki przeznaczone na realizację 

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 

13. Dział 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 330.849,99 zł celem zabezpieczenia 

środków do wartości poprzetargowych zadań inwestycyjnych . 

14. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

14.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.480.2021 z dnia 28.08.2021 r. 

celem dofinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. 

15. Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł celem dofinansowania 

zadania pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie 

Oddziału Pediatrii w Staszowie”. 

16. Dział 853 Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 

zł tytułem otrzymanych środków PFRON z przeznaczeniem na realizację programu Wyrównywanie różnic w 

regionie obszar D. 

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na 2021 rok celem dostosowania planu do realizowanych 

wydatków. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zadanie: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala w 

Staszowie w związku z przebudową i modernizacją bloku porodowego realizowana w ramach projektu Porody 

na miarę XXI wieku poprzez przebudowę i modernizację bloku porodowego w SPZZOZ w Staszowie”, 

realizowane przez SPZZOZ w Staszowie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, z dofinansowaniem z budżetu 

powiatu w kwocie 1.325.585,14 zł w latach 2021-2022. Prognozowane wydatki na 2022 rok w tym wydatki 

majątkowe zwiększa się o kwotę 590.440,14 zł, których źródłem finansowania są przychody: wolne środki art. 

217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 

Dochody 

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na rok 2021 po zmianach wynosi 

84.536.195,73 zł, w tym: 



• dochody bieżące – 75.271.388,30 zł, 

• dochody majątkowe – 9.264.807,43 zł. 

Wydatki 

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2021 rok po zmianach wynosi 

89.516.915,02 w tym: 

• wydatki bieżące – 73.606.103,64 zł, 

• wydatki majątkowe – 15.910.811,38 zł. 

Przychody 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021-2027 planowane przychody w roku 

2021 wynoszą 7.980.719,29 zł. 

Rozchody 

Rozchody budżetu Powiatu Staszowskiego w roku 2021 zaplanowano na spłatę długu z tytułu 

zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających 

z umów kredytowych zawartych w latach 2013-2016 w kwocie 3.000.000,00 zł. Spłatę długu planuje się 

rozłożyć w latach 2021-2027. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2027. 

Wynik budżetu 

W roku 2021 planuje się deficyt w budżecie Powiatu Staszowskiego w kwocie 4.980.719,29 zł, którego źródłem 

finansowania są: 

a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca 

z   rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.030.616,72 zł, 

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na 

realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.950.102,57 zł. 

Radny Michał Skotnicki zapytał jaka kwota pozostała w rezerwie ogólnej. 

Pani Skarbnik odpowiadając na pytanie powiedziała, że rezerwa ogólna na dzień dzisiejszy jest na poziomie 

90 000,00 zł.  

Radny Adam Siekierski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przekazał, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Staszowskiego na lata 2021 – 2027 – projekt 67/21.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel,  

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Michał Skotnicki, Zbigniew Wiącek,  

Jolanta Wójtowicz, Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

 

NIEOBECNI (2)Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

/Uchwała nr XXXVI/64/2021 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2021 – 2027 , stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu/ 

Ad.9 

Pan Przewodniczący przedstawił radnym projekt 68/21 uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian 

w budżecie na 2021 rok. 



Pani Jolanta Piotrowska przekazała, że niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian 

w budżecie powiatu na 2021 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej o kwotę 530.025,35 zł i wydatkowej 

o kwotę 861.855,77 zł oraz zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 331.830,42 zł a tym samym 

zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 331.830,42 zł, który po zmianach wynosi 4.980.719,29 zł. 

Wprowadzone zmiany dotyczą: 

1.Dział 020 Leśnictwo dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 130,00 zł na 

wniosek wydziału merytorycznego znak: Fn-II.3026.44.2021 z dnia 16.09.2021 r. celem dostosowania planu do 

ponoszonych wydatków. 

2.Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.451,00 zł i 

dochodów majątkowych o kwotę 163.506,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 143.100,00 zł i wydatków 

majątkowych o kwotę 314.641,42 zł. celem dostosowania planu dochodów do wypracowanych dochodów oraz 

zabezpieczenie środków na remonty bieżące na drogach powiatowych i zwiększenie planu wydatków 

majątkowych do wartości poprzetargowych zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych. 

3.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28.905,00 zł celem 

dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

4.Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 26,00 zł. 

5.Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 48,00 zł oraz 

dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. 

6.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia 

w planie dochodów bieżących o kwotę 10.054,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł 

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.491.2021 z dnia 09.09.2021 r. na wypłatę 

świadczeń motywacyjnych strażakom. Jednocześnie na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: 

PF.0340.08.2021 z dnia 20.09.2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do 

ponoszonych wydatków. 

7.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących 

o kwotę 50.000,00 zł celem dostosowania planu do wypracowanych dochodów. 

8.Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.850,00 zł tytułem 

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. 

9.Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 47.197,00 

zł i wydatków bieżących o kwotę 23.047,00 zł tytułem wypracowanych dochodów i otrzymanych dotacji z MON 

z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 

oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację 

zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych będących własnością Powiatu 

staszowskiego - opracowanie audytów efektywności energetycznej budynków szkolnych”. 

10.Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planie dochodów celem dostosowania wypracowanych 

dochodów do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

100.000,00 zł celem dofinansowania zadania pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej 

poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie”. 

11.Dział 852 Opieka społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 55,00 zł oraz 

dostosowuje się wypracowane dochody do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 

12.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia 

w planie dochodów o kwotę 3.466,35 zł i wydatków bieżących o kwotę 2.600,35 zł oraz zwiększa się dochody 

i wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu PFRON Wyrównywanie 

różnic w regionie obszar D. 

13.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 126.000,00 zł 

na wniosek jednostki znak: PPPP-3501/10/2021 z dnia 30.08.2021 r. celem uzupełnienia planu wydatków. 

14.Dział 855 Rodzina dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 

17.337,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.562.2021 i znak: 

FN.I.3111.564.2021 z dnia 21.09.2021 r. na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej 

kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zmian na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 



Rodzinie w Staszowie znak; PCPR.IV.311.30.2021.EO z dnia 13.09.2021 r. celem dostosowania planu do 

ponoszonych wydatków. 

15.Dział 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek 

wydziału merytorycznego znak: Fn-II.3026.44.2021 z dnia 16.09.2021 r. celem dostosowania planu do 

ponoszonych wydatków. 

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 84.536.195,73 zł, 

w tym: 

- dochody bieżące – 75.271.388,30 zł, 

- dochody majątkowe – 9.264.807,43 zł. 

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 89.516.915,02 zł, w tym: 

- wydatki bieżące – 73.606.103,64 zł, 

- wydatki majątkowe – 15.910.811,38 zł. 

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą: 7.980.719,29 zł. 

Radny Michał Skotnicki powiedział, że każdy dodatkowy wydatek , gdzie znajdujemy środki w budżecie, który 

mógłby zostać pokryty tymi środki trafia na konto „wolne środki” i te inwestycje, które są do realizacji po prostu 

poprzez przesunięcia w budżetowe powodują to, że trzeba zwiększać deficyt budżetu. Niezrozumiałym jest, że 

mając wolne środki, które zwalniają się z różnych inwestycji i różnych wydatków musimy wykazywać je jako 

deficyt budżetu. Powinien wyjść sygnał od samorządów do ustawodawcy aby te zapisy zostały w takim wydaniu 

zmienione aby było to dużo prostsze i przejrzyste.   

Radny Adam Siekierski – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przekazał, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 27 września br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok – projekt 68/21. 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Stanisław Batóg, Janusz Bąk, Zbigniew Bąk, Jerzy Chudy, Leszek Guzal, Anna Kosowicz, Andrzej Kruzel, 

Anna Niziałek, Grzegorz Rajca, Krystyna Semrau, Adam Siekierski, Zbigniew Wiącek, Jolanta Wójtowicz, 

Romuald Zgrzywa, Mariusz Zyngier, Józef Żółciak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Michał Skotnicki 

NIEOBECNI (2) 

Adam Kowal, Stanisław Walczyk 

/Uchwała nr XXXVI/65/2021 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w 

budżecie na 2021 rok, stanowi załącznik nr 7 do protokołu/ 

Ad.10 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze 

półrocze 2021 roku. 

Pani Jolanta Piotrowska przekazała, że Zarząd Powiatu jest zobligowany o przedłożenie do 30 sierpnia Radzie 

Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze półrocze 2021 roku. Wraz z informacją o wykonaniu budżetu 

Zarząd Powiatu jest zobligowany przedłożyć informację o realizacji planu finansowego jednostek, które 



posiadają osobowość prawną będące w strukturach organizacyjnych jednostki samorządu. SPZZOZ jest taką 

jednostką i taką informację ta jednostka opracowała i przedłożyła zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 

końca lipca Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu przyjmując uchwałę o Informacji o przebiegu budżetu za 

I półrocze w załączniku nr 3 do uchwały Zarząd Powiatu uwzględnił również informację o przebiegu planu 

finansowego tej jednostki.  

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 103/2021 VII składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach z dnia 9 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

w Staszowie za I półrocze 2021 roku.  

Radny Michał Skotnicki zapytał o wydatki roku bieżącego. Za pierwsze pół roku mieliśmy z zaplanowanych  

wykonane w całej puli nieco ponad 1% i jest to dość niepokojące. W wydatkach na ochronę środowiska było 

zaplanowane 3,2 mln zł, wydatkowane zostało 0,38 % za pół roku. Dlaczego zaplanowane pieniądze nie są 

wydatkowane zgodnie z harmonogramem wydatków. 

Pani Skarbnik wyjaśniła że inwestycje w bieżącym roku są wykonane na poziomie 6,98 %. Analizując 

wykonanie budżetu za pierwsze półrocze roku 2021 jest ono na podobnym poziomie  jak w latach 2020 i 2019, 

ponieważ rok 2020 był okresem pandemii i wystąpiły zakłócenia z realizacją zadań bieżących jak 

i inwestycyjnych. Wydatki majątkowe są na porównywalnym poziomie roku 2019 i 2018.Zazwyczaj 

z przyjętego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych wydatki przenoszą się na drugie półrocze roku 

budżetowego. W pierwszym półroczu następuje przygotowanie się do zadań: procedury przetargowe, podpisanie 

umów z wykonawcami zaś realizacja i płatności następują w drugim półroczu a dokładniej w trzecim kwartale 

roku budżetowego. W dziale 900 są zaplanowane środki na wydatki majątkowe m.in. przebudowa budynku po 

byłej Komendzie Policji w Staszowie.  

Pani Skarbnik wymieniła zadania majątkowe poniesione w pierwszym półroczu 2021 roku.  

Radny Michał Skotnicki powiedział, że jego pytanie dotyczyło zadań inwestycyjnych rocznych a nie 

wszystkich zadań majątkowych. Na planowaną kwotę 1 200 000,00 zł wydatkowane jest 12 000,00 zł i stąd było 

pytanie odnośnie załącznika nr 4.   

Pani Skarbnik wymieniła pozycje w zadaniach inwestycyjnych rocznych.   

/Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego, informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za pierwsze 

półrocze 2021 roku, stanowi załącznik nr 8 do protokołu/ 

/Uchwała Nr 103/2021 VII składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 

2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Staszowie za I półrocze 

2021 roku, stanowi załącznik nr 9 do protokołu/  

Ad.11 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Mariusz Zyngier: 

- zapytał jaki jest poziom zaszczepienia mieszkańców powiatu oraz czy jest zainteresowanie osób, które mogą 

otrzymać trzecią dawkę szczepionki.  

W odpowiedzi Pan Starosta powiedział, że w dniu 25.09.br. odbyło się posiedzenie Zarządzania Kryzysowego, 

na którym pani Bożena Głaz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny określiła poziom zaszczepienia 

w powiecie staszowskim na ok. 50 %. Jeżeli chodzi o gminy, to najwięcej zaszczepionych jest w gminie Staszów 

ok. 49 %, gmina Bogoria jest na drugim miejscu 48 % zaszczepionych, najmniej zaszczepionych osób jest 



w gminie Osiek. Jest małe zainteresowanie dalszym procesem szczepienia, małe zainteresowanie szczepieniami 

jest również w szkołach.  Jeżeli chodzi o trzecią dawkę szczepionki to punkty szczepień są  gotowe i posiadają 

szczepionki, jeżeli będą chętni +50 będą mogli się zaszczepić.  

Radny Jerzy Chudy: 

-  zawnioskował, aby dokonać zmiany podniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Jurkowice 

ponieważ jest ono niekorzystne i uciążliwe dla mieszkańców, przejście znajduje się w zwartej zabudowie gdzie 

jest duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych z kopalni. Można zrobić w tym miejscu ograniczenie 

prędkości lub zamontować kamery.  

- zawnioskował aby remonty dróg, które mają się odbyć za pieniądze, które przekazała farma wiatrowa odbyły 

się wiosną przyszłego roku. Radny poprosił o wykonanie projektu odwodnienia i przebudowy drogi 

w miejscowości Gorzków na odcinku 400 metrów.  

W odpowiedzi Pan Paweł Krakowiak – Kierownik Działu Dróg i Mostów w ZDP w Staszowie nawiązując do 

wypowiedzi radnego w sprawie przejść dla pieszych wyjaśnił, że będą zastosowane progi wyspowe, które są 

o wymiarach 2-1,80 metra i montowane niezależnie na dwóch pasach ruchu. Obawa, że ciężarówki będą robić 

hałas jest nie do końca zasadna ponieważ, ciężarówki nie najeżdżają bezpośrednio na ten próg.  

Radny Andrzej Kruzel: 

-  w imieniu mieszkańców podziękował za zrealizowanie zadania na odcinka drogi Grzybów – Wymysłów, 

przesunięcia przejścia dla pieszych oraz zamontowanie barierek ochronnych. Radny prosił o dokończenie 

zadania i wysypania żwirkiem ok. 20 metrów pobocza.  

- złożył wniosek aby na odcinku drogi Sielec – Niziny umieścić słupki drogowe. Radny prosił aby to zadanie 

zostało uwzględnione w budżecie na rok 2022. 

-  radny skierował wniosek do Zarządu Powiatu aby w ramach zadań remontowych zrobić skropienie poboczy na 

odcinku drogi Sielec – Niziny.  

- zapytał czy na spotkaniu z Ministrem Zdrowia  zostały poruszone tematy ratowników medycznych. 

- jakie są szanse na pozyskiwanie środków przez samorząd powiatowy i samorząd gminny.  

Pan Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące spotkania z Ministrem Zdrowia powiedział, że podwyżki płac 

dla ratowników medycznych zostały w wyniku rozporządzenia uregulowane od 1 lipca 2021r. Obecna podwyżka 

dla ratowników dotyczyła przywrócenia dodatku wyjazdowego dla ratowników jeżdżących w zespołach 

wyjazdowych. W ostatnim okresie zostały zwiększone wynagrodzenia za tak zwaną dobo-karetkę.  

Pan Paweł Krakowiak odniósł się do wniosku radnego Andrzej Kruza dotyczącego wysypania żwirkiem ok. 20 

metrów pobocza i powiedział, że zostanie to wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Odnośnie słupków 

kilometrażowych zostanie to zakupione. Jeżeli chodzi o wykonanie pobocza asfaltowanego musi to być zadanie 

inwestycyjne. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące programów jakie Sejmik Województwa Świętokrzyskiego będzie 

realizował w ramach nowej perspektywy odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.  

Radny Michał Skotnicki: 

-zrealizowanie 450 metrów inwestycji w miejscowości Szydłów, gdzie mieszkańcy dobrowolnie oddali działki 

aby mógł powstać chodnik w miejscowości Gacki. To zadanie jest na liście rezerwowej, ale pan Starosta obiecał 

to zadanie przy przyjmowaniu budżetu na ten rok, jednak w tym roku nie ma szans na zrealizowanie tego 

zadania. 

-utwardzenie płytami cieku wodnego, który podmywa drogę powiatową w miejscowości Gacki.  

- kto odpowiada za most w ciągu drogi powiatowej Szydłów - Pieczonogi z 1901 roku w miejscowości Gacki.  

W odpowiedzi Pan Paweł Krakowiak powiedział, że w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czyja jest działka 

i wspólnymi siłami wyjść z inicjatywą zabezpieczenia mostu oraz oznakować go robiąc tablicę pamiątkową.  

- poszerzenie drogi powiatowej Brzeziny – Szydłów.  

W odpowiedzi Pan Starosta powiedział, że sprawa zostanie rozpoznana w najbliższym terminie.  

- na jakim etapie jest powiat jeśli chodzi o e – Geodezja.  

W odpowiedzi Pan Starosta powiedział, że liderem i załatwiającym wszystkie sprawy jest powiat sandomierski, 

więcej szczegółów zostanie przedstawionych na kolejnym posiedzeniu Sesji Rady Powiatu.  

Radny Jerzy Chudy poprosił aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić remont drogi powiatowej Osiek – 

Bukowa.  

 

 



Ad.12 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami. 

Radny Mariusz Zyngier: 

-posiedzenie Zarządu Powiatu w Staszowie w dniu 22 września 2021 r.  

Uchwała Nr 79/21 Zarządu Powiatu  w Staszowie dotycząca dość dużego wzrostu ok. 100 % zajęć korekcyjnych 

dla dzieci, które są organizowane w PCS w Staszowie.  

W odpowiedzi Pan Starosta powiedział, że odpowiedź dla pana radnego zostanie udzielona na kolejne 

posiedzenie Sesji Rady Powiatu.  

Radny Michał Skotnicki: 

-posiedzenie Zarządu Powiatu w Staszowie w dniu 18 sierpnia 2021 r.  

Wniosek w sprawie wprowadzenia do budżetu zadnia pn. „Remont Drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza – 

Grabowa – Przeczów, przeznaczając na ten cel kwotę 63.068,25 zł – w której gminie będzie wykonywane 

zadanie, oraz czy gmina w której jest wykonywany remont współfinansuje zadanie.  

Wniosek Stowarzyszenia Pogoń i wniosek Klubu Piłkarskiego Sportowego „Olimpia„ Pogoń w sprawie 

wsparcia finansowego zostały rozpatrzone negatywnie – czy na przyszłość można przyjąć strategię pomocy tym 

klubom. 

Pan Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące remontu drogi Ruszcza – Grabowa – Przeczów powiedział, że 

chodzi o drogę w gminie Połaniec. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu sierpniu, liczymy na 

to, że burmistrz Połańca dołoży do remontu drogi. Jeśli chodzi o brak dofinansowania do klubów sportowych, 

środki jakie zostały zaplanowane w budżecie powiatu i wydziale Edukacji, Kultury i Sportu nie pozwoliły w tym 

roku na wsparcie klubów sportowych.  

/Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 10 

do protokołu/ 

Ad.13 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie podziękował zebranym za udział 

w XXXVI Sesji Rady Powiatu w Staszowie i zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przygotował(a): 

Agata Cepil  

 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 

 

 

 

 

Szczegółowy zapis online z XXXVI sesji Rady Powiatu w Staszowie znajduje się na stronie Starostwa 

Powiatowego w Staszowie do odtworzenia na kanale YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=8o6NGBsZKuU 


