
Protokół Nr 266/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 13 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

266/100/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Kieleckiego w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 

266/101/2022 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Kielcach, 

266/102/2022 w sprawie określenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika, 

266/103/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny, 

266/104/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

266/105/2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku, 
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266/106/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Łopusznie, 

266/107/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie, 

266/108/2022 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków 

0 dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków, 

266/109/2022 w sprawie przyjęcia „Informacji o inwestycjach i remontach przeprowadzonych 

w 2021 roku na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego", 

266/110/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Gminie Piekoszów, Gminie Łopuszno oraz 

Gminie Zagnańsk prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi 

w zakresie letniego utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy 

1 oczyszczaniu chodników, 

266/111/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

266/112/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Integracja szansą na zatrudnienie" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

266/113/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego do 

realizacji projektu pod nazwą „Młodzi z POWEREM - Szansa na pracę", 

266/114/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach realizacji projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych 
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pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)" realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

266/115/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego w 

ramach realizacji projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim VII" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

266/116/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, 

266/117/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

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 Gminy 

i Miasta Chęciny w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny 

poszkodowanej w pożarze w miejscowości Charężów. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

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

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze w miejscowości 

Charężów w kwocie 5000 zł. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu było podjęcie uchwały 

nr 266/103/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Chęciny. 
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- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy 

Zagnańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej 

w pożarze w miejscowości Samsonów-Ciągłe. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze w miejscowości 

Samsonów-Ciągłe w kwocie 2500 zł. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu było podjęcie 

uchwały nr 266/104/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

- odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze 

w miejscowości Szczecno. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 

drodze powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Tomasza Gruszczyńskiego w sprawie uprzątnięcia 

zalegającego piasku po zimowym utrzymaniu dróg w ciągu drogi powiatowej nr 0378T 

w gm. Nowiny. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie naprawy uszkodzeń 

nawierzchni drogi powiatowej nr 0319T w miejscowości Krajno - Zagórze. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Borowskiego w sprawie budowy chodnika przy 

drodze powiatowej nr 0282T w miejscowości Gałęzice. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Borowskiego w sprawie budowy chodnika przy 

drodze powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice. Treść odpowiedzi na interpelację 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Borowskiego w sprawie remontu drogi powiatowej 

w miejscowości Brynica. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla z zapytaniem czy każda gmina powiatu kieleckiego może się 

zgłosić do prowadzenia zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie letniego 

utrzymania dróg, polegającego na wykaszaniu poboczy i oczyszczaniu chodników. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel odpowiedział, że 

każda gmina, która wyrazi zainteresowanie może podjąć się prowadzenia powyższego zadania. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

13 kwietnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 14 kwietnia 2022 r. 
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