
Protokół Nr 173/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 stycznia 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

173/24/2021 w sprawie kontynuacji Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców 

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”,

173/25/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach,

173/26/2021 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 zawodowa 

osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego,

173/27/2021 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kielecki za 2020 rok”, 

173/28/2021 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 

oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki,
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173/29/2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka 

drogi na terenie gminy Chmielnik do kategorii dróg gminnych,

173/30/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych i ustaleniu 

przebiegu dróg lokalnych na terenie Gminy Strawczyn,

173/31/2021 w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych 

i finansowych.

2. Sprawy różne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił informację Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach dotyczącą 

realizacji Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 

niepełnosprawności” w 2020 roku. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Dodatkowo Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

Jarosław Wrzoskiewicz poinformował Zarząd Powiatu o rozstrzygnięciu przetargu 

nieograniczonego na usługę wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb Powiatowego 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie 

umowy najmu jako Punktu Pobrań, na okres 24 miesięcy. Na ww. postępowanie przetargowe 

wpłynęły trzy oferty, z których wyłoniono ofertę najkorzystniejszą. Zdaniem Dyrektora 

rozwiązane to powinno przynieść koszt rocznych oszczędności od 100 do 150 tys. zł. 

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Powiatu Stefana Bąka zapewnił, że będzie rozmawiał 

z wyłonioną w postępowaniu przetargowym wykonawcą usług odnośnie zatrudnienia 

dotychczasowych diagnostów z Laboratorium Diagnostycznym Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

Jarosław Wrzoskiewicz zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości zakupu 

nowoczesnego aparatu cyfrowego RTG, którego koszt mieściłby się w granicach środków 

proponowanych przez Zarząd. Oznajmił, iż koszt nowoczesnego tomografu komputerowego (TK), 2



budzącego zainteresowanie to min. 3 min zł., a kwota jaką powiat dysponuje pozwoli zakupić 

najsłabszy dostępnych na rynku 16 rzędowy aparat tomograficzny.

Wicestarosta Tomasz Pleban stwierdził, że decyzja Zarządu z poprzedniego posiedzenia 

w sprawie zakupu tomografu komputerowego to szansa dla jednostki szerszej możliwości 

wykonywania badań Przekonywał, iż dzięki tego typu urządzeniu będzie można przeprowadzić 

więcej badań w zakresie radiologicznym. Zaś proponowany tomograf za ponad 3 min. zł. 

z pewnością nie byłby nawet w 10 % wykorzystywany przez jednostkę, gdyż są to urządzenia 

przeznaczone dla dużych szpitali wyspecjalizowanych w tego typu badaniach.

Według Członka Zarządu Powiatu Cezarego Majchra Zarząd nie zamyka się na zakup 

w przyszłości aparatu rentgenowskiego (RTG), jednakże możliwość poszerzenia oferty o badania 

tomografem komputerowym mogą okazać się korzystne, ze względu na ograniczoną dostępność 

i znaczne koszty badań radiologicznych.

Z kolei Członek Zarząd Powiatu Stefan Bąk poinformował o dostępnych 5 tomografach 

komputerowych (TK) na terenie miasta Kielce, a szybkie pozyskanie takiego urządzenia dla 

jednostki pozwoli na przystąpienie jeszcze w tym roku do naboru ofert na tego typu usługi, które 

NFZ zaplanowało w połowie 2021 r.

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewy Kiniorskiej poinformowała o konieczność 

wszczęcia procedury postępowania przetargowego w celu dostosowania się do terminów, gdyż 

zakup musi zostać sfinalizowany do 15 czerwca br., a przetarg unijny trwa 35 dni. Oznajmiła, że 

oczekuje na komplet dokumentacji z PCUM będącej podstawą wszczęcia postępowanie 

przetargowego. Zasugerowała by przed ogłoszeniem przetargu dokonać wizji lokalnej 

pomieszczeń w celu określenia konkretnego zakresu prac budowalnych dostosowanych na 

potrzeby pracownik tomografii komputerowej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz. 

zobowiązał się dostarczyć niezbędne dokumenty celem przystąpienia do procedury przetargowej.

W dalszej kolejności Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska 

poinformowała o złożonych trzech ofertach na wykonanie zadania pn. „Usunięcie 

i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 

(obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Nowiny”. Podkreśliła, iż oferta, która spełniła 

warunki zamówienia opiewa na kwotę ponad 6 min 900 tys. zł., natomiast w budżecie powiatu 
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kieleckiego zarezerwowano kwotę 5 min 500 tys. zł.

Według Członka Zarządu Powiatu Mariusza Ściany to czas realizacji wykonania prac 

porządkowych zdecydował, że najdroższa oferta zyskała najwięcej punktów. Z racji przekroczenia 

zabezpieczonych w budżecie powiatu środków na ten cel uważa za słuszne unieważnienie 

postępowania przetargowego.

W związku z tym, że oferta, która spełniła warunki zamówienia znacznie przekracza środki 

zabezpieczone w budżecie powiatu na ten cel, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystąpieniu do 

władz samorządowych Gminy Nowiny z prośbą o współfinansowanie ww. zadania oraz że 

ostateczną decyzję w powyższej kwestii podejmie po uzyskaniu odpowiedzi ze strony gminy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla rodziny poszkodowanej w pożarze z terenu gminy Nowa Słupia. Wniosek 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 5000 zł 

z przeznaczeniem dla pogorzelca z gminy Nowa Słupia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła informację:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie potrzeby utworzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kieleckiego z wykorzystaniem środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

- dotyczącą harmonogramu działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami dla Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic przedstawił informację 

Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie rozmów z Powiatem Opatowskim dotyczących 

zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności 
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publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

pasażerskich wraz z informacją Urzędu Miasta Kielce o prowadzeniu postępowania w sprawie 

wydania zezwolenia dla przedsiębiorcy na wykonywanie przewozów osób na linii regularnej 

Cedzyna-Kielce oraz podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego wniesienia powyższej kwestii pod 

obrady sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 stycznia 2021 r. Informacja stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu.

Poinformował Zarząd, że Miasto Kielce kwestię zawarcia stosownego porozumienia 

rozpatrzy podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego br. i wtedy podejmie stosowną decyzję. 

Ponadto z informacji Starostwa Powiatowe w Opatowie wynika, że linie komunikacyjne relacji 

Opatów-Cedzyna, Ożarów-Cedzyna miałyby się zatrzymywać na każdym przystanku 

komunikacyjnym na wyznaczonej trasie. Uzupełnił, że jeden z przewoźników wystąpił do Urzędu 

Miasta Kielce o wydanie zezwolenia na uruchomienie linii komunikacyjnej relacji Cedzyna - 

Kielce pokrywającą się z jedną z linii wymienionych w powyżej dyskutowanym porozumieniu. 

Ponieważ proponowana linia komunikacyjna nie koliduje z żadnymi wydanymi przez Starostwo 

Powiatowe zezwoleniami nie można w żadnej mierze odmówić zezwolenia.

Zarząd Powiatu nie widzi przeciwskazań do zawarcia powyższego porozumienia 

jednakże zdecydował, iż do powyższej kwestii odniesie się po podjęciu decyzji w przedmiotowej 

sprawie przez Radę Miejską w Kielcach.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonych rokowań w sprawie nabycia na rzecz 

Powiatu Kieleckiego niezabudowanej nieruchomości, położonej w gminie Łopuszno obręb 

0022 - Łopuszno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 92/109 o pow. 2.1805 ha. 

Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi załącznik nr^-do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższy Protokół z przeprowadzonych rokowań.

Starosta Kielecki Mirosław Gębski wystąpił z wnioskiem by Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Środowiska rozeznał zapotrzebowanie i możliwość zakupu systemu monitorowania 

zanieczyszczeń powietrza (pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10). Jak wyjaśnił czujniki byłyby 

zlokalizowane w punktach wskazanych przez gminy powiatu kieleckiego z możliwością dostępu 

dla mieszkańców powiatu poprzez aplikację internetową.
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Z rozeznania, które przedstawił Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

Zenona Pedrycza tego typu czujnikami dysponują 4 gminy powiatu kieleckiego.

Do wniosku przychylił się Wicestarosta Tomasz Pleban, który stwierdził, że kontrolowanie 

zanieczyszczeń powietrza wpisuje się w myślenie proekologiczne i może służyć 

wyspecjalizowanym instytucjom, do prowadzenia badań nad jakością powietrza na terenie 

powiatu kieleckiego.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury w celu 

zakupu systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza sukcesywnie rozmieszczanego 

w gminach powiatu kieleckiego.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

27 stycznia 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 950

Protokół liczy 7 strony.

Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 1 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:

(weg°

feKaZarżą«

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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