
Protokół Nr 171/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 20 stycznia 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 230 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 900.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana wystąpił do Zarządu Powiatu 

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

możliwości zwiększenia liczby etatów w Wydziale Budownictwa.

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

171/15/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach realizacji projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego,

171/16/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0334 T,

171/17/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0331 T,

171/18/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach,

171/19/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach”.

1



2. Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił informację z przebiegu i realizacji zadań określonych w zał. Nr 1 do Dyspozycji 

Starosty Kieleckiego Nr 2/2015 w okresie sprawozdawczym od 1 października do 

31 grudnia 2020 r. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

odpowiedź na wniosek Radnego Rady Powiatu w Kielcach Krzysztofa Sobonia 

w sprawie finansowania zakupu drzew miododajnych oraz zakupu węzy pszczelej. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na wniosek

Kierownik Referatu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Chóru „Con Passione” z prośbą o udzielenia wsparcia finansowego przedsięwzięcia 

podsumowującego jubileusz 10-lecia działalności chóru. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego ww. przedsięwzięciu 

w kwocie 1000 zł.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel 

w sprawie uspokojenia ruchu na drogach powiatowych i zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom miejscowości Kostomłoty II. Treść odpowiedzi na interpelację załącznik nr 4 do 

protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana przedstawił wniosek w sprawie 

rozważenia możliwości zwiększenia liczby etatów w Wydziale Budownictwa. Wniosek stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Jak podkreślił potrzeba wzmocnienia Wydziału Budownictwa wynika 

z faktu zwiększonej liczby składanych wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 

zgłoszeń na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę. Poprosił o wzmocnienie 

wydziału o 4 etaty z jednoczesnym wygospodarowaniem 2 pomieszczeń wyposażonych 

w 4 zestawy komputerowe. 2



Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższej kwestii i wyraził zgodę na złożenie 

przez Dyrektora Wydziału Budownictwa wniosku w sprawie rozpoczęcie naboru nowych 

pracowników.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher zgłosił wniosek o zwiększenie 

zatrudnia w Wydziale Komunikacji i Transportu o dodatkowe 3 etaty, uzasadniając to 

narastającym problemem w kwestii wprowadzania danych na podstawie składanych wniosków 

w sprawie nabyć i zbyć pojazdów. Wyjaśnił, że w przeliczeniu na zalegających 2 300 wniosków, 

pracownik odpowiedzialny za powyższą kwestię dziennie jest w stanie wprowadzić ok. 30-35 

wniosków, przy jednoczesnej obsłudze klientów.

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższej kwestii i wyraził zgodę na złożenie 

przez Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu wniosku w sprawie rozpoczęcie naboru 

nowych pracowników.

Starosta Mirosław Gębski zgłosił wniosek o przeznaczeniu zaoszczędzonych środków 

w ramach walki z COVID-19 na zakup tomografu komputerowego dla Powiatowego Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach celem podniesienia jakości wykonywanych usług przez placówkę.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego na 

zakup tomografu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach.
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posiedzenie Zarządu PowiatuNa tym zakończono 

20 stycznia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1000 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 21 stycznia 2021 r.

w Kielcach w dniu

Zarząd Powiatu:

Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

4


