
Protokół Nr 241/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 15 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

241/400/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0487 T, 

241/401/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318 T, 

241/402/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

241/403/2021 dotycząca ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r., 

241/404/2021 dotycząca zmiany uchwały Nr 209/244/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

11 sierpnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków zakupionych 

w ramach walki z COVID-19, 

241/405/2021 w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzenia kontroli zewnętrznej, 

241/406/2021 w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach. 

241/407/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 
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2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi z prośbą o ustanowienie trwałego zarządu na 

czas nieoznaczony do nieruchomości gruntowej zabudowanej, w udziale 'Z własność Powiatu 

Kieleckiego, położonej w obrębie 0001 - Nowa Słupia. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony do 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, w udziale 14 własność Powiatu Kieleckiego, położonej 

w obrębie 0001 - Nowa Słupia. 

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 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją przedstawioną, jednocześnie 

dokonując niewielkich korekt w kalendarzu imprez. Jedną z nich była o przeniesienie organizacji 

Powiatowej Seniorady z 24 lipca 2022 roku na 5 czerwca 2022 roku. Ponadto Zarząd Powiatu 

zaproponował, aby tegoroczny Konkurs na Najlepszą Potrawę Powiatu Kieleckiego odbył się 

w gminie Górno lub w gminie Daleszyce. Dodatkowo Zarząd Powiatu poprosił Dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabeli Dziewięckiej o przygotowanie informacji dotyczącej 

wykazu gmin z którymi Powiat Kielecki współorganizował Dożynki Powiatowe. 

Dopiero po jej przeanalizowaniu Zarząd podejmie decyzję w sprawie wyboru miejsca na 

zorganizowanie powyższej imprezy. W późniejszym terminie zostanie również zaproponowana 

trasa przyszłorocznego Pieszego Rajdu Samorządowców. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła Zarządowi Powiatu ofertę wynajęcia iluminacji świątecznej w formie kurtyny do 

zamontowania na frontowej ścianie budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach od ulicy 

Wrzosowej. Oferta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie zaakceptował powyższej oferty, jednocześnie poprosił o rozważenie 

innych możliwości świątecznego udekorowania budynku lub terenu wokół urzędu. 

Ponadto Dyrektor Ewelina Kaczmarzyk zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 
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o przeanalizowanie konieczności naprawy oświetlenia napisu „Starostwo Powiatowe 

w Kielcach" na budynku urzędu bądź jego wymiany. Jednocześnie podkreśliła, iż w przypadku 

pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu niezbędne będzie zabezpieczenie odpowiednich środków 

finansowych w budżecie powiatu na realizację powyższego zadania. 

Zarząd Powiatu podejmie decyzję po dokładnym przeanalizowaniu powyższej sprawy. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie". W związku z powyższym Wicestarosta 

przedstawił Zarządowi Powiatu pomysł wydawania przewodników powiatu kieleckiego poprzez 

ww. organizację. W związku z powyższym zwrócił się do Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki o zabezpieczenie w budżecie wydziału odpowiednich środków finansowych 

w ramach zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Kolejnym 

pozytywnym aspektem członkostwa powiatu kieleckiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Góry Świętokrzyskie" jest jeszcze lepsza promocja powiatu. Zwrócił również uwagę, 

iż współpraca z LOT-em daje możliwość umieszczenia w materiałach promocyjnych organizacji 

istotnych i niezbędnych informacji dla turystów zarówno dotyczących atrakcji turystycznych oraz 

noclegów. Dodatkowo wspominając o atrakcjach turystycznych, Wicestarosta zauważył, 

iż w przestrzeni publicznej (np. przy autostradach i drogach krajowych) brak jest odpowiednich 

oznakowani o tych miejscach - działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry 

Świętokrzyskie" mają na celu poprawę tej sytuacji, co ułatwi odwiedzającym powiat kielecki 

turystom dojazd do nich. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski zwrócił się do Wicestarosty Tomasza Plebana z prośbą, 

aby na najbliższym zebraniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Świętokrzyskiego zainterweniował w sprawie wycięcia lasu wokół Klasztoru i Kościoła 

p.w. św. Karola Boromeusza na Karczówce, w celu ich odsłonięcia. 

Wicestarosta zapewnił, że poruszy ten temat na najbliższym spotkaniu Regionalnej 

Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

15 grudnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.950 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 16 grudnia 2021 r. 
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