
Protokół Nr 243/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 22 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 850. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkowe uchwały: 

- w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, 

- w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

- w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego a lata 2022-2028, 

- w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku o ww. uchwały. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę: 

- w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku o ww. uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

243/410/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, bezprzetargowo, części 

nieruchomości o pow. 40 m2, stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej 

w Kielcach przy ul. Kolberga 4, 
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243/411/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przyjęcia Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2024, 

243/412/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

243/413/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

243/414/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2028, 

243/415/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

243/416/2021 w sprawie przyjęcia autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2022-2028, 

243/417/2021 w sprawie przyjęcia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

243/418/2021 w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka -

Szpital Specjalistyczny w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej podpisania aneksu 

1/2022 do umowy Nr 13-SZP03/8-17-00193-011 w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania 

umowy i ustalenia kwoty zobowiązania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Wniosek stanowi załącznik nrl do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się prośby Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach Rafała Szpaka w sprawie podpisania 

aneksu 1/2022 do umowy Nr 13-SZP03/8-17-00193-011 w zakresie przedłużenia okresu 

obowiązywania umowy i ustalenia kwoty zobowiązania w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 

30 czerwca 2022 r. 
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Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wnioski: 

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z ponownym pismem 

pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o wyrażenie zgody i udzielenie prawa 

dysponowania gruntem na cele budowlane związane z przyłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej budynku Liceum w msc. Łopuszno. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie prawa dysponowania gruntem na cele 

budowlane związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku Liceum 

w msc. Łopuszno. 

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem Zastępcy Burmistrza 

Gminy i Miasta w Chęcinach z prośbą o przekazanie na rzecz Gminy Chęciny w drodze 

darowizny, części nieruchomości (tj. ok. 300 m2) położonej w obrębie geodezyjnym 0014 -

Starochęciny gm. Chęciny oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 133/22. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chęciny w drodze 

darowizny, części nieruchomości (tj. ok. 300 m2) położonej w obrębie geodezyjnym 0014 -

Starochęciny gm. Chęciny oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 133/22. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego 

w sprawie udrożnienia przepustu zjazdowego na działkę o nr ewid. 578/6 usytuowanego w ciągu 

drogi powiatowej nr 0311 T w m. Brzezinki. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko odnośnie aktualnego stanu bezrobocia 

na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko poinformował, że stopa 

bezrobocia w Powiecie Kieleckim uległa zmniejszeniu. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zapytał Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach Rafała Szpaka o rozważenie możliwości 
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zmiany profilu szpitala w celu poprawy sytuacji finansowej placówki. 

Dyrektor placówki odniósł się do powyższej kwestii informując Zarząd, iż proces taki nie 

jest łatwy. Ponadto obarczony jest wieloma czynnikami i wytycznymi po spełnieniu których 

możliwe jest przekształcenie profilu szpitala. Jednym z nich jest zwiększenie zatrudnionej w nim 

kadry medycznej. 

Dodatkowo Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach Rafał Szpak wstępnie wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą 

o udzielenie pożyczki w wysokości ok. 1 min zł, która zostanie przeznaczona na zakończenie 

inwestycji współfinansowanych z RPO województwa świętokrzyskiego. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. Zdecydował jednak, iż ostateczną decyzję podejmie po 

przedłożeniu przez dyrektora stosownego pisemnego wniosku do Zarządu. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu o trudnościach 

w określeniu i wypracowaniu wspólnych priorytetów w zakresie ochrony zdrowia pomiędzy 

Powiatem Kieleckim, a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Zauważył, że wszystkie działania i propozycje podejmowane i przedkładane przez 

Powiat Kielecki nie zyskują poparcia i akceptacji u Dyrektor Oddziału Małgorzaty Kiebzak. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

22 grudnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 950 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 22 grudnia 2021 r. 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 
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