
Protokół Nr 169/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 7 stycznia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 230 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1300. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher wystąpił do Zarządu Powiatu 

z wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o odpowiedź na interpelację Radnego Rady 

Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o powyższą sprawę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

169/3/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg 

powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Buskiego, 

169/4/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Bekier, pełniącej obowiązki 

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, 

169/5/2021 w sprawie przekazania Staroście Kieleckiemu jako kierownikowi jednostki 

budżetowej Powiatu Kieleckiego uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków. 

2. Sprawy różne. 

Kierownik Referatu ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej Sylwia Piotrowska 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczący udzielenia 

pomocy finansowej dla pogorzelca z terenu Gminy Morawica. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu do władz Gminy Morawica z informacją, że 

wsparcia finansowego przez samorząd powiatowy może nastąpić po przyznaniu pomocy przez 
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gminę. W następnej kolejności możliwe jest udzielenie dodatkowego wsparcia w przypadkach 

nieprzezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej przez osoby poszkodowane. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Redakcji dwutygodnika „Wiadomości Turystyczne" w sprawie nawiązania współpracy. Wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na nawiązanie współpracy z redakcją 

ww. dwutygodnika. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Krzysztofa Sobonia w sprawie 

wsparcia pasiek zlokalizowanych na terenie powiatu kieleckiego poprzez zakup węzy pszczelej. 

Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wprowadzenie do projektu 

budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok środków na realizację inwestycji na drogach nr: 0484T, 

0494T i 0285T na terenie Gminy Piekoszów. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher przedstawił krótką informację 

o funkcjonowania fili Wydziału Komunikacji i Transportu w gminach. Podkreślił, iż na chwilę 

obecną filie Wydziału Komunikacji i Transportu w gminach obsługują 50% spraw w zakresie 

rejestracji pojazdów oraz wydawania dowodów rejestracyjnych. Zaznaczył, że 

z przeprowadzonych przez wydział analiz, wynika, iż otwarcie filii w Piekoszowie może odciążyć 

pracę wydziału w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach o kolejne 7,5%. Starosta 

Mirosław Gębski poprosił o przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu dodatkowej 

informacji o liczbie załatwionych spraw względem potrzeb lokalnych przedsiębiorców. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd, iż 

lokalni przedsiębiorcy z terenu Gminy Bodzentyn oraz włodarze gminy zgłaszają potrzebę 

rozszerzenia działalności filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Bodzentynie o stanowisko 

ds. obsługi rejestracji leasingu. Podkreślił, iż dotychczasowy pracownik filii zajmujący się 
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zarówno rejestracją pojazdów jak i rejestracją leasingu jest dociążony pracą, przez co nie jest 

w stanie płynnie przerobić wszystkich spraw w tym zakresie. Zaznaczył również, że filia wydziału 

w Bodzentynie jest czynna 3 dni w tygodniu, natomiast stworzenie dodatkowego stanowiska, które 

obsługiwane byłoby przez dotychczasowego pracownika, mogłoby wydłużyć działanie filii 

0 kolejne 2 dni. Dodał również, iż władze Bodzentyna w celu zapewnienia większego komfortu 

zarówno pracownika jak i przedsiębiorców są w stanie wygospodarować na powyższy cel 

dodatkowe pomieszczenie. Zauważył także, że brak reakcji ze strony Zarządu Powiatu w celu 

usprawnienia w obsłudze przedsiębiorców i rejestracji leasingu może skutkować przeniesieniem 

działalności gospodarczej do sąsiednich powiatów, a zatem zmniejszeniem wpływów z tej 

działalności. Stąd sugestia by skłonić się w kierunku poszerzania ofert filii Wydziału Komunikacji 

1 Transportu o stanowisko ds. leasingu dla potrzeby lokalnych przedsiębiorców, celem 

usprawnienia procedur rejestracji pojazdów ciężarowych. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

7 stycznia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 13. 50 

Protokół liczy 4 strony. g^a tor 

Protokołowała Bęben I. 

Protokół sporządzono 11 stycznia 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 


