
Protokół Nr 199/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 16 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarczyk zwróciła się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowa uchwałę w sprawie przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej przejęcia do ponownego prowadzenia przez Powiat 

Kielecki Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

199/164/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

zatwierdzenia zmian w regulaminach rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej 

Powiatu Kieleckiego, 

199/165/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2020 r., 

199/166/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 

- Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2020 r., 

199/167/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach za 2020 r., 

199/168/2021 w sprawie opinii do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowiny 

na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2028", 
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199/169/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach, w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik, na konserwację urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych - rowów, na terenie ww. Gminy, 

199/170/2021 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Kieleckiego, 

199/171/2021 w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie Gminy 

Piekoszów do kategorii dróg gminnych, 

199/172/2021 w sprawie: przyjęcia informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

o realizacji inwestycji drogowych w 2020 r., 

199/173/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

199/174/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

199/175/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

199/176/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

199/177/2021 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Masłów, 

199/178/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych 

przez Powiat Kielecki, 

199/179/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

199/180/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2021-2028, 

199/181/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 
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199/182/2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

199/183/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

przejęcia do ponownego prowadzenia przez Powiat Kielecki Zespołu Szkół Nr 8 w 

Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład. 

2. Sprawy różne: 

Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Sylwia Piotrowska 

przedstawiła wnioski: 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy Masłów 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze 

z terenu gminy. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla 

rodziny poszkodowanej w pożarze z terenu gminy Masłów w kwocie 5000 zł. Konsekwencją 

pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu było podjęcie uchwały Nr 199/177/2021 Zarządu Powiatu 

w Kielcach dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Masłów. 

- Dyrekcji Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Dyminach oraz Podkonarzu z prośbą 

o zwiększenie kwoty ryczałtu określonego w art. 115 Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do kwoty 970 zł na wychowanka nie 

posiadającego orzeczenia o niepełnosprawności, w ramach zatwierdzonych planów finansowych. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty ryczałtu określonego w art. 115 

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do kwoty 

900 zł na wychowanka nie posiadającego orzeczenia o niepełnosprawności, w ramach 

zatwierdzonych planów finansowych. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu było podjęcie 

uchwały nr 199/178/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 
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Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie 

dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat 

Kielecki. 

Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarczyk przedstawiła Informację Referatu 

Edukacji dotyczącą wniosku Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Chęcinach w sprawie użyczenia na rzecz por. Krzysztofa Wojtasika z 10 Świętokrzyskiej 

Brygady Obrony Terytorialnej 20 miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym w Chęcinach w dniach 19-20 czerwca 2021 roku. Informacja stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. Jednocześnie zaznaczył, aby użyczenie miejsc 

noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach wraz z 4 filiami 

nie odbywało się w terminach weekendowych. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- osoby prywatnej z prośbą o dofinansowanie wydania książki Krystyny Szalewskiej - Kardynał 

pt. „Zarys dziejów gospodarczo - społecznych wsi Tumlin do połowy XIX w.". Wniosek stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowanie wydania ww. książki, z powodu 

braku zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu. 

- Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z prośbą o sfinansowanie zakupu 10 

kamizelek z widocznym napisem „Społeczna Straż Rybacka". Wniosek stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup ww. kamizelek. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie zamontowania lustra drogowego 

na skrzyżowaniu ulic Górnej z Laskową w Miedzianej Górze. Treść odpowiedzi na interpelację 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie zmiany organizacji ruchu na terenie 

Miasta i Gminy Daleszyce. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach w sprawie zwiększenia 

liczby policjantów otrzymujących nagrody w kwocie 2000 zł w ramach przyznanej dotacji. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na zwiększenie do 5 

ilości funkcjonariuszy policji wytypowanych do nagrodzenia. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

16 czerwca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 920 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 25 czerwca 2021 r. 

Starszy specjal is ta  

J " f a ^ G z a j a  Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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