
Protokół Nr 294/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 24 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kiecach w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie przez powiat kielecki do realizacji projektu pod nazwą "Szkolenia i doradztwo dla 

kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim". 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

294/275/2022 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 roku, 

294/276/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 1398T, 

293/277/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łagów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej 1336T, 

294/278/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łagów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej 1336T, 

294/279/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łagów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej 1336T, 
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294/280/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0008 Zbelutka Nowa, gmina Łagów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej 1336T, 

294/281/2022 w sprawie odwołania Marty Nowak ze stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku, 

294/282/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku, 

294/283/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku - Pani Magdalenie 

Pakosińskiej, 

294/284/2022 w sprawie odwołania Grażyny Bekier pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie, 

294/285/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Łopusznie, 

294/286/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie - Cezariuszowi Najmrodzkiemu, 

294/287/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do projektu finansowego 

w ramach konkursu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat" realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-

EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia, 

294/288/2022 w sprawie przyjęcia uchwały projektu Rady Powiatu w Kiecach w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie przez powiat kielecki do realizacji projektu pod 

nazwą "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego w województwie świętokrzyskim" 

294/289/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r. 



2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła Wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w związku z pismem Burmistrza Sędziszowa w sprawie dofinansowania odbudowy 

basenu wraz z zapleczem i obiektami towarzyszącymi po pożarze. Wniosek stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

Z powodu braku wolnych środków w budżecie, Zarząd Powiatu nie przychylił się do 

powyższego wniosku. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher poinformował Zarząd Powiatu o trwających 

przygotowaniach wniosków, które złożone będą do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się z zapytaniem do 

Członka Zarządu Cezarego Majchra czy w kosztach planowanych inwestycji ujęte zostaną 

odszkodowania za części nieruchomości przejęte pod te inwestycje. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zapewnił Panią Skarbnik, iż odszkodowania 

zostaną ujęte w powyższych wnioskach. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski w związku z planowanym przez rząd podniesieniem od 

1 stycznia 2023 roku płacy minimalnej wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu i Skarbnika 

Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu przeznaczonych na 

podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd Powiatu, że 

kalkulacja wynagrodzeń została już przeprowadzona i przy dokonaniu stosownych przeniesień 

w budżecie będzie możliwe podniesienie wynagrodzeń pracownikom od listopada br. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych 

w budżecie powiatu. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

24 sierpnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 9'5 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 25 sierpnia 2022 r. 

Specjalista 

a>Czaja 

Ewe i  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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