
Protokół Nr 302/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 28 września 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 800. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

302/324/2022 w sprawie przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 Programu edukacji 

ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie", 

302/325/2022 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej na 

terenie Miasta i Gminy Bodzentyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej 

przebiegu, 

302/326/2022 dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych 

położonych na terenie Miasta i Gminy Łagów, 

302/327/2022 dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy 

Strawczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, 

302/328/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

302/329/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

302/330/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 272/138/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku 

dochodów dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

302/331/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 250/23/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 
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2. Zarząd podjął decyzje: 

Nr 25/2022, nr 26/2022, nr 27/2022, nr 28/2022, nr 29/2022 o ustanowieniu trwałego 

zarządu. 

3. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedstawiła 

informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2023 roku". Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego 

w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok środków na wykonanie 

projektu drogi nr 0319T w gminie Górno. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Janicki przedstawił wniosek 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o dofinansowanie zakupu jednej łodzi ratowniczej dla 

JRG Nr 4 w Chmielniku. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmie na jednym z kolejnych 

posiedzeń, po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu w momencie planowania budżetu na rok 

2023. 

W związku z napływającymi wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

oddalającymi skargi od decyzji Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Członek Zarządu 

Cezary Majcher wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zobowiązanie Dyrektora Wydziału 

Budownictwa o wyjaśnienie kwestii przekazywania bądź nie przekazywania informacji 

dotyczących ww. wyroków zainteresowanym stronom. 
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Dodatkowo Radca Prawny Iwona Kolasa poinformowała Zarząd, iż wpłynęło także 

uzasadnienie do jednego z wyroków i aktualnie przygotowywany jest projekt skargi kasacyjnej. 

Podkreśliła także, że zostały złożone do Wojewody Świętokrzyskiego wnioski 

o umorzenie naliczonych kar. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku. Starosta Kielecki Mirosław Gębski 

oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk podkreślili, iż istotnym jest, aby Dyrektor Wydziału 

Budownictwa informował wszystkie zainteresowane strony oraz Zarząd Powiatu o tak istotnych 

sprawach dla Powiatu. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się do Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciecha Żebrowskiego z prośbą o wystąpienie do 

samorządów gminnych, z którymi podpisane zostało porozumienie, z pismem dotyczącym 

wyjaśnienia kwestii etapu prac nad przygotowywaniem dokumentacji projektowych pod 

planowane inwestycje. 

W związku z dużymi wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce, Zarząd Powiatu 

zdecydował o wystąpieniu do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o analizę zużycia 

energii w kierowanych przez nich placówkach oraz wdrożenie procesów oszczędnościowych, 

mających na celu zredukowanie jej zużycia o 10%, w stosunku do dotychczasowego. 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk poinformował, iż podobna analiza 

przeprowadzana jest w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

28 września 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 29 września 2022 r. 

St£ sta 

Bartosz  Bys iak  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Ewel ina  Kaczmarzyk  

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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