
Protokół Nr 170/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 13 stycznia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 230 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Skarbnik Powiatu Maria Klusek wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2021 r.

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

Zarząd Powiatu zdecydował o wycofaniu z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach”.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic wystąpił do Zarządu Powiatu 

z wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek w sprawie zawarcia 

porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich.

Zarząd Powiatu zdecydował o wprowadzeniu do porządku obrad ww. wniosku.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w pełnym składzie:

170/6/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Kielcach,

170/9/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chęcinach Pani Haliny Kołodziejczyk,

170/11/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.,

170/12/2021 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

170/13/2021 w sprawie zmian w uchwale Nr 167/403/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 grudnia
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2020 r. w sprawie ustalenia planu pośredniego budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok 

170/14/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych dla Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

Zarząd Powiatu podjął chwały w niepełnym składzie:

170/7/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu

Pracy w Kielcach,

170/8/2021 w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Kieleckiego przeznaczonej do dzierżawy, 

170/10/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku symplikacji herbu 

używanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.

2. Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek wydziału z prośbą wyrażenia zgody na przeprowadzenie wycinki drzew na 

terenie parku Pałacu Dobieckich w Łopusznie. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o wydanie stosownego zezwolenia przeprowadzenie wycinki drzew na 

terenie parku Pałacu Dobieckich w Łopusznie.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic przedstawił wniosek 

w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Przypomniał, że to 

Starosta Opatowski wystąpił z propozycją zawarcia porozumienia na stworzenie 2 linii 

komunikacyjnych relacji Opatów - Kielce przez Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową oraz 

relacji Ożarów- Kielce przez Opatów, Łagów. Po podjęciu przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 

30 listopada 2020 r. uchwały wyrażającej zgodę na utworzenie proponowanych linii 
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komunikacyjnych, Starosta Opatowski wystąpił z propozycją zmiany porozumienia poprzez 

podział dotychczasowych linii komunikacyjnych na trasy relacji Opatów-Cedzyna przez 

Ostrowiec Św., Nową Słupię, Wolę Jachową, relacji Ożarów-Cedzyna przez Opatów, Łagów oraz 

linii komunikacyjnej relacji Cedzyna-Kielce. Poinformował także o wystosowanym piśmie do 

ministerstwa transportu celem sprecyzowania wątpliwości w sprawie organizowania powiatowych 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Treść pisma stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Z kolei, goszczący na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kielcach, Starosta Opatowski 

Tomasz Staniek zwrócił się z prośbą o połączenie linii komunikacyjnej relacji Opatów-Cedzyna 

z Kielcami poprzez zgodę na utworzenie trasy relacji Cedzyna-Kielce w ramach tego samego 

kursu. Doprecyzował, że zaproponowanie w poprzednim porozumieniu linie komunikacyjne 

należało podzielić by skorzystać z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie 

autobusowe przebiegające do granicach powiatu kieleckiego, czyli ostatniego przystanku powiatu 

kieleckiego przy granicy z Miastem Kielce. Dodał, że z racji dużej konkurencji Miasto Kielce nie 

wyraziło zgody na korzystanie z miejskiej sieci przystanków, a wypracowane uzgodnienia z 

Miastem Kielce mają zostać zatwierdzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kielcach. 

Nadmienił, że naczelną ideą powstania tej linii komunikacyjnej było zapewnienie bezpośredniego 

kursu autobusowego schorowanym onkologicznie pacjentom z terenu powiatu opatowskiego do 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i z powrotem. Podkreślił również, iż w planach 

samorządu powiatu opatowskiego jest także zakup niskopodłogowego 16-osobowego autobusu 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich.

Radca prawny Działu prawnego Starostwa Opatowskiego Ewelina Płatek - Kosior 

potwierdziła, że proponowana trasa nie można być dofinansowana z rządowego programu na 

odcinku miejskim stąd podział trasy do granicy Miasta Kielce, gdzie jest zakończenie trasy relacji 

Opatów-Cedzyna i jednoczesne rozpoczęcie trasy relacji Cedzyna - Kielce do docelowego miejsca 

w Kielcach tj. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podkreśliła, że będzie się to obywać 

w ramach jednego kursu.

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie wyrażeniu zgody 

na utworzenie powyższych linii prosząc jednocześnie Starostę Opatowskiego o merytoryczne 

dopracowanie porozumienia i przedstawienie jego ostatecznego tekstu jednolitego.

3



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

13 stycznia 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 945

Protokół liczy 4 strony.

Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 15 stycznia 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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