
Protokół Nr 239/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 8 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lisia obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 900. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

239/390/2021 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu 

pożyczki udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

zgodnie z Uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 10 lutego 2021 r., 

239/391/2021 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego z tytułu 

pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku zgodnie z Uchwałą 

Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 r., 

239/392/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Regulaminu 

Premiowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, 

239/393/2021 dotyczącej wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, części drogi 

położonej na terenie Gminy Łagów, 

239/394/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0641 T, 

239/395/2021 w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

239/396/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

239/397/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn, 

239/398/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 
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2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach: 

- w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej rodzinie poszkodowanej w pożarze. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na udzielenie pomocy 

finansowej, dla poszkodowanej w wyniku pożaru rodziny z terenu Gminy Bodzentyn. 

Konsekwencja pozytywnego rozpatrzenia wniosku było podjęcie Uchwały Nr 239/397/2021 

Zarządu Powiatu w Kielcach. 

- w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce z przeznaczeniem dla poszkodowanej w pożarze 

Świętokrzyskiej Fundacji Sportu Vento Bike Team. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku możliwości 

prawnych przekazania powyższej pomocy dla fundacji. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła: 

- informację dotyczącą propozycji kalendarza imprez organizowanych przez Powiat Kielecki na 

2022 rok. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją kalendarza imprez organizowanych przez 

Powiat Kielecki na 2022 rok. Zdecydował jednocześnie, iż ostateczna akceptacja kalendarza wraz 

z miejscami i terminami imprez nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń, w pełnym składzie 

Zarządu. 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismami Dyrekcji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej oraz 

o przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego działania na 2022 rok. Wniosek stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu zdecydował, iż do kwestii zabezpieczenia środków finansowych na 

utworzenie sali integracji sensorycznej powróci w nowym roku budżetowym. Jednocześnie 

poprosił, aby Dyrekcja Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, czas 

ten wykorzystała na poszukiwanie ewentualnego zewnętrznego źródła finansowania realizacji 

powyższego zadania (np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

N iepełnosprawny ch). 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 

Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w sprawie wynajęcia kotłowni kontenerowej do 

zapewnienia ogrzewania Pałacu w Łopusznie. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokładną informacją dotyczącą możliwości 

ogrzewania Pałacu w Łopusznie poprzez mobilną kotłownię kontenerową zdecydował 

o rozpoczęciu powyższej procedury, jednakże po uzyskaniu zgody Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po jej uzyskaniu Zarząd zdecyduje o ewentualnym 

wynajęciu kotłowni kontenerowej bądź jej zakupie, w celu obniżenia kosztów ogrzewania 

obiektu przez kilka sezonów. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

-Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie wykonania kładki dla pieszych nad 

ciekiem wodnym w ciągu drogi powiatowej nr 0331 T w miejscowości Niestachów. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie poprawy stanu technicznego 

chodnika w miejscowości Ćmińsk. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Stefana Packa w sprawie budowy chodnika w miejscowości 

Cierchy. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

3 



- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie poprawy stanu 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0315 T w miejscowości Masłów. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska oraz Kierownik Referatu Strategii, 

Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk przedstawili Zarządowi informację dotyczącą 

inwestycji polegającej na budowie trzech budynków z przeznaczeniem pod placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego w Łagowie. Kierownik Kołodziejczyk poinformował, iż Wydział 

wystąpił do odpowiednich instytucji z wnioskiem o warunki przyłączeniowe (woda, odbiór 

ścieków, energia elektryczna) oraz do Gminy Łagów z wnioskiem o wydanie decyzji inwestycji 

celu publicznego. Podkreślił, iż PGE wydało warunki przyłączeniowe zobowiązując Powiat do 

odsprzedaży części nieruchomości (działki o wymiarach 8 m na 8 m) z przeznaczeniem pod 

budowę stacji trafo, co skutkowało wstrzymaniem procedury projektowej. 

Zarząd Powiatu korzystając z sugestii Radcy Prawnego Iwony Kolasy zdecydował 

o prowadzeniu rozmów, dotyczących działki pod budowę stacji trafo, dwutorowo: po pierwsze 

wystąpić do Burmistrza i Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na odsprzedanie części 

nieruchomości pod powyższy cel oraz wystąpić do PGE z propozycją innej formy własności części 

nieruchomości przeznaczonej pod budowę stacji trafo (np. obciążenie służebnością). W przypadku 

gdyby PGE nie zgodziło się na inna formę własności, a Rada Miasta i Gminy Łagów wyraziłaby 

zgodę na odsprzedanie części nieruchomości Zarząd Powiatu nie widzi przeszkód do jej zbycia. 

Następnie Kierownik Wojciech Kołodziejczyk poruszył kwestię realizacji postępowania 

dotyczącego przygotowania projektowego. Jak wyjaśnił w przypadku powyższej inwestycji 

możliwe są dwie koncepcje (pierwsza na zasadzie zaprojektuj i wybuduj oraz druga polegająca na 

rozbiciu zadania na dwie części tj. najpierw zaprojektowanie, a następnie kolejne postępowanie 

na realizację projektu). Jego zdaniem korzystniejszą wydaje się koncepcja druga. Jak podkreślił, 

powinna być ona o ok. 6 miesięcy krótsza (tyle bowiem czasu zajmuje przygotowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego wymaganego w procedurze zaprojektuj i wybuduj). Ponadto Powiat 

będzie posiadał większy wpływ na dobór materiałów budowlanych podczas realizacji projektu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, jednakże ostateczną decyzje co do koncepcji 

realizacji inwestycji podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 
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Wicestarosta Tomasz Pleban podczas dyskusji dotyczącej powyższej inwestycji, wyraził 

zaniepokojenie dotyczące nieznalezienia chętnych do prowadzenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. Zadał jednocześnie pytanie Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach Annie Florczyk-Bielnej odnoszące się do procedury naboru 

kandydatów do prowadzenia tego typu placówek. 

Dyrektor Anna Florczyk-Bielna wyjaśniła, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach prowadzi różnego rodzaju akcje promujące rodzicielstwo zastępcze. Stopniowo 

rozszerzana jest akcja poszukiwania kandydatów. Jak podkreśliła, jest to zadanie długotrwałe, 

jednakże wstępnie została wytypowana jedna osoba do prowadzenia tego typu placówki. Ciężko 

jednak mówić czy kandydatka ta, ostatecznie zostanie rodziną zastępczą. Zapewniła jednak, 

iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach intensyfikuje działania w celu pozyskania 

odpowiednich kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

8 grudnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1050 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 10 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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