
Protokół Nr 212/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 815. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

212/277/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Kieleckiego za I półrocze 2021 r., 

212/278/2021 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego za I półrocze 2021 r., 

212/279/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

212/280/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

212/281/2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Chęcinach, 

212/282/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Panu Szymonowi Baumelowi, 

212/283/2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagigicznej w Chmielniku, 

212/284/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku - Pani Marcie Nowak, 
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2. Sprawy różne. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

poinformowała Zarząd Powiatu, iż przeprowadziła rozmowę telefoniczną z pełniącą obowiązki 

zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Elizą Tokarczyk z której wynika, iż Pan 

Piotr Pająk, prowadzący działalność pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego - Patronus 

Piotr Pająk, który wypowiedział umowę prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

z dniem 31 sierpnia br., z siedziby szkoły wywiózł wszystko, począwszy od wyposażenia, 

a skończywszy na wszelkiej dokumentacji przebiegu nauczania. Podkreśliła, iż część wyposażenia 

nie należała do Pana Piotra Pająka, a został mu jedynie użyczona na czas powierzenia zadania 

prowadzenia zespołu szkół. Odnosząc się do dokumentacji, wyjaśniła, iż nie miał on prawa jej 

wywieźć. 

Zarząd Powiatu przyjął informację, jednocześnie zdecydował, iż do dnia 

31 sierpnia 2021 r. Pan Piotr Pająk jest zobowiązany opuścić zajmowaną siedzibę szkoły oraz 

protokolarnie przekazać użyczony mu majątek wraz z pełną dokumentacją oświatową. 

W przypadku, gdy tego nie dokona, lub dokumentacja nie będzie pełna, Powiat Kielecki zostanie 

zmuszony do złożenia odpowiedniego zawiadomienia do prokuratury oraz Ministerstwa Edukacji 

i Nauki. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu o spotkaniu jakie miało 

miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach dotyczącego zlikwidowanych 

Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie. Jak 

zaznaczył, obie jednostki kończą swą działalność z dniem 31 sierpnia 2021 r. jednakże ich 

likwidatorzy zobowiązani są do przygotowania bilansu zamknięcia placówek, przekazania 

majątku Powiatowi Kieleckiemu oraz zakończenia wszelkich spraw pracowniczych wynikających 

z likwidacji placówek. Podczas spotkania omówiono problem z Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu, którego likwidator - dyrektor placówki, dostarczył 

zwolnienie lekarskie, w związku z powyższym, istnieje realne zagrożenie niedotrzymania 

harmonogramu likwidacji jednostki oraz kwestii kadrowo-płacowych wobec jej pracowników. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. W kwestii dotyczącej Powiatowego Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu zdecydował o konieczności przeprowadzenia rozmów 

z osobami, mogącymi objąć stanowisko likwidatora placówki, w celu jej sprawnego 
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przeprowadzenia. Do powyższych czynności zobowiązał Wicestarostę Tomasza Plebana oraz 

Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabelę Dziewięcką. 

Dodatkowo Starosta Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, iż 

w Powiatowym Zarządzie Dróg dokonano wykrycia dwóch incydentów kradzieży paliwa na 

kwoty: ok. 750 zł oraz ok. 2500 zł. Jak podkreślił w najbliższym czasie zostanie dokonane 

zgłoszenie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w powyższej sprawie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2021 

roku. 

Zakończenie obrad - godz. 910 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 2 września 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Cezary Majcher 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 
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