
Starosta Kielecki 

OR-VI.5520.8.2022 Kielce, dnia 28.02.2022 r. 

Pan 
Józef Szczepańczyk 
Radny Rady Powiatu 
w Kielcach 

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 17 lutego 2022 r. dotyczącej przygotowań Powiatu 

Kieleckiego na ewentualne przyjęcie uchodźców z Ukrainy, uprzejmie informuję: 

Ad 1. 

Wojewoda Świętokrzyski polecił Staroście Kieleckiemu zebranie informacji z gmin powiatu 

kieleckiego dotyczących: hoteli, hosteli, moteli, akademików, internatów, schronisk młodzieżowych, 

ośrodków wypoczynkowych i szkoleniowych, klubów i ośrodków sportowych, hal sportowych, domów 

weselnych, miejsc campingowych (domków/pól namiotowych), obiektów agroturystycznych, innych 

możliwych do wykorzystania obiektów zbiorowych w których możliwe jest zakwaterowanie znacznej 

ilości osób, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kieleckiego, które mogą być wykorzystane 
do ewentualnego rozlokowania uchodźców. 

Poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2022 roku Wójtowie, Burmistrzowie, 

Prezydencji Miast, Starostowie z terenu województwa świętokrzyskiego oraz Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego zostali zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do zakwaterowania 

cudzoziemców z terenu Ukrainy w zgłoszonych do Wojewody Świętokrzyskiego w ośrodkach, w tym 

zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, bieżącą obsługę ww miejsc wraz z organizacją 
wyżywienia. 

Pismem z dnia 27 lutego 2022 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał polecenie 

o nie kwaterowanie cudzoziemców we własnych obiektach bez kontaktu telefonicznego 

z dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Ad. 2. 

Służby Starosty Kieleckiego są w stałym kontakcie ze służbami Wojewody w sprawie udzielania 

niezbędnej pomocy uchodźcom i pozostają w gotowości do realizacji zadań postawionych 

przez Wojewodę. 

Ad. 3 

Starosta Kielecki przekazał Wojewodzie Świętokrzyskiemu zebrane z gmin powiatu kieleckiego 
informacje dotyczące: hoteli, hosteli, moteli, akademików, internatów, schronisk młodzieżowych, 

ośrodków wypoczynkowych i szkoleniowych, klubów i ośrodków sportowych, hal sportowych, domów 

weselnych, miejsc campingowych (domków/pól namiotowych), obiektów agroturystycznych, innych 

możliwych do wykorzystania obiektów zbiorowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kieleckiego, 



w których możliwe jest zakwaterowanie znacznej ilości osób, które mogą być wykorzystane do 

ewentualnego rozlokowania uchodźców. Przedmiotowy wykaz obejmuje 4030 miejsc 

w 137 lokalizacjach, w tym jednostki organizacyjne Powiatu Kieleckiego tj. schroniska młodzieżowe oraz 

nieruchomość po Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rembowie. Ponadto prowadzone 

są rozmowy z właścicielami niepublicznych ośrodków wypoczynkowych i niepublicznych schronisk, 

w celu nawiązania współpracy z zakresie alokacji uchodźców poza zasobem Powiatu Kieleckiego. 

Zarząd Powiatu dysponuje planem, na wypadek konieczności udzielania pomocy uchodźcom 

w zakresie zakwaterowania, zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, bieżącej obsługi 

wraz z organizacją wyżywienia. Przedmiotowe zadanie finansowane będzie ze środków budżetu państwa 

od momentu przyjęcia cudzoziemców. W budżecie powiatu zaplanowana jest kwota 

w wysokości 330 000 zł w ramach rezerwy budżetowej, którą można zagospodarować na poczet 

ewentualnych działań, do czasu refundacji kosztów przez Wojewodę. 

W zakresie zorganizowania opieki medycznej informuję, iż opieka medyczna dla cudzoziemców 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej realizowana jest na zasadach określonych 

w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i finansowana 

przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem ochrony uchodźcom kierowanym przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego podpisane zostaną odpowiednie porozumienia. 

Ad. 4 
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