
Protokół Nr 315/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 16 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową 

uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na 

rzecz Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. 

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

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia uchwały 

w sprawie opinii do projektu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Zagnańsk na lata 

2022-2025 z perspektywą do 2027 roku". 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

315/378/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2023 r., 

315/379/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Powiatowego w Chmielniku 

na lata 2022-2024, 

315/380/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

315/381/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2022 roku, 

315/382/2022 w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 

2022/2023, 

315/383/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chmielniku, 
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315/384/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, 

315/385/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła informację dotycząc możliwości technicznych wyodrębnienia podlicznikami zużycia 

energii elektrycznej dla lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach wynajmowanych 

przez Najemców. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższą informacją zdecydował, aby podlicznik 

zużycia energii elektrycznej został zamontowany w Kiosku, którego powierzchnia została 

wydzielona z części korytarza na parterze Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił: 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na 

przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu do 

nieruchomości położonych: w gminie Zagnańsk, obręb 0017 Zagnańsk, oznaczonej jako działka 

nr 270/2 oraz gminie Daleszyce, obręb 0001 Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 101/5, obręb 

0016 Szczecno, oznaczonych jako działki nr 112/5 i nr 931/12. Wniosek stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania administracyjnego 

dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu do nieruchomości położonych w gminie Zagnańsk, 

obręb 0017 Zagnańsk, oznaczonej jako działka nr 270/2 oraz gminie Daleszyce, obręb 0001 

Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 101/5, obręb 0016 Szczecno, oznaczonych jako działki nr 

112/5 i nr 931/12. 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie udzielenia 

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustanowienia 

trwałego zarządu na czas nieoznaczony odnoszący się do nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Powiatu Kieleckiego położonej w miejscowości Zgórsko w obrębie geodezyjnym 

Zagrody, gmina Nowiny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/6. Wniosek stanowi 
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załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia 

postępowania administracyjnego dotyczącego ustanowienia trwałego zarządu na czas 

nieoznaczony odnoszący się do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego położonej w miejscowości Zgórsko w obrębie geodezyjnym Zagrody, gmina Nowiny 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199/6. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chmielniku Grzegorz Piwko przedstawił wniosek 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku z prośbą o przeniesienie środków finansowych 

z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku" 

na zadanie pn. „Zakup Tomografu Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz 

z rozbudową o niezbędną infrastrukturę". Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesienie środków finansowych z zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku" na zadanie 

pn. „Zakup Tomografu Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz 

z rozbudową o niezbędną infrastrukturę". 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic powrócił do wniosku 

rozpatrywanego przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r„ z prośbą 

o zajęcie stanowiska w sprawie współpracy z Biurem Usług Technicznych Stanisław Kamiński 

dotyczącą opracowania projektów stałej organizacji ruchu drogowego sieci dróg powiatowych. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu zaprosić 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w celu przedstawienia informacji odnośnie 

powyższej kwestii. Dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji od Dyrektora PZD 

w Kielcach oraz dokładnej analizie realizacji przedmiotowej umowy, podejmie decyzję co do 

dalszych kroków w omawianej sprawie. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

16 listopada 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1010 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 16 listopada 2022 r. 

Starsz pecjal is ta  

zaja  
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Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 
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Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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