Protokół Nr 174/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 3 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej
nr 335 (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 zmiany uchwały

Nr 170/14/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 13 stycznia 2021 r. 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 wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o ww. uchwałę.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

174/32/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,
174//33/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.,
174//34/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 170/14/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia

13 stycznia 2021 r. 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.

2. Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk

przedstawił wniosek
wyrażenia

zgody

Wydziału Geodezji

na

podłączenie

i

butli

Gospodarki Nieruchomościami w sprawie
gazowej

do

budynku

DPS

„Helena”

w Łagiewnikach. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe działanie na warunkach wypracowanych przez
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W związku z zakończonymi negocjacjami w sprawie nabycia nieruchomości w Łopusznie
Wicestarosta

Tomasz

Pleban

poprosił

Dyrektora

Wydziału

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami Pawła Kowalczyka o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu

ostatecznego protokołu z przeprowadzonych rokowań w sprawie nabycia na rzecz Powiatu
Kieleckiego niezabudowanej nieruchomości, położonej w gminie Łopuszno. Poinformował, że

nabycie ww. nieruchomości następuje z przeznaczeniem pod budowę kompleksu sportowego przy
Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, stąd konieczność przystąpienia do dalszych czynności

formalnych zmierzających do złożenia wniosku w ramach wsparcia na realizację zadań
inwestycyjnych przez jst ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na
zatwierdzenie wakacyjnej przerwy urlopowej w poradniach prowadzonych przez Powiat Kielecki.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zarząd Powiatu zatwierdził wakacyjną przerwę urlopową w poraniach prowadzonych

przez Powiat Kielecki, zgodnie z propozycją wydziału.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

przedstawiła wnioski Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego:
- w sprawie zajęcie stanowiska odnośnie wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń
biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk
przedstawiła koncepcję rozwiązania umowy najmu z Ochotniczym Hufcem Pracy lub Okręgowym

Urzędem Górniczym i pozyskanie dodatkowego skrzydła na prowadzenie działalności statutowej.
W związku z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy najmu z Zakładem

Usług Socjalnych Sp. z o.o. ISKRA na wynajem powierzchni pod prowadzenie działalności

gastronomicznej, Starosta Kielecki Mirosław Gębski zaproponował, aby rozważyć możliwość
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przystosowania i adaptacji dla potrzeb biurowych Starostwa Powiatowego zwolnionych
powierzchni.
Ponadto jak Starosta Kielecki Mirosław Gębski zauważył, iż w ciągu ostatnich 2 lat zatrudnienie

w Starostwie Powiatowym zmalało do ponad 30 osób, dlatego należy szukać miejsc na stanowiska
pracy w ramach dostępnej obecnie powierzchni. W związku z powyższym polecił Dyrektor

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelinie Kaczmarzyk przygotowanie
zestawienia, z którego będzie wynikać, ile osób zajmuje powierzchnie i dla ilu osób pomieszczenia
te są dedykowane zgodnie z projektem.

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę, że rozwiązanie zaproponowane przez

Starostę jest rozwiązaniem doraźnym i w przyszłości Zarząd Powiatu ponownie stanie przed
dylematem braku pomieszczeń biurowych, tym bardziej, że trwają prace nad utworzeniem centrum
obsługującego powiatowe jednostki oświatowe. W związku z powyższym należało by dokonać
dogłębnej analizy czy nie będzie konieczne pozyskanie dodatkowej powierzchni.

Ostatecznie Zarząd Powiatu zdecydował zobowiązać każdego z dyrektorów wydziałów do
przeprowadzenia rozeznania rozmieszczenia podległych im pracowników, w celu lepszego

wykorzystania dostępnych pomieszczeń.

- z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku najemcy prowadzącego kiosk i usługi ksero

w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk podkreślił potrzebę utrzymania punktu prowadzącego
usługi ksero dla klientów starostwa, jednakże zarekomendował by odmówić odstąpienia od

dochodzenia należności za miesiąc styczeń br. Zdaniem Sekretarza odmowa w powyższej kwestii

może skłonić najemcę do podjęcia decyzji zmierzającej albo do wznowienia działalności albo
rozwiązania umowy.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

wyjaśniła, iż w przypadku rozwiązania umowy z najemcą prowadzącym m.in. usługi ksero

w budynku Starostwa w celu zapewnienia dostępu klientom starostwa do tego rodzaju usług
należałoby umieścić ogłoszenie o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wynajęcia powierzchni
pod prowadzenie działalności gospodarczej z zapewnieniem usługi ksero.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu

czynszu za najem dla prowadzącego kiosk i usługi ksero w budynku Starostwa za miesiąc styczeń
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2021 r.

- odnośnie zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
dotyczącego zakupu sprzętu medycznego na potrzeby organizacji działań związanych z likwidacją
pandemii COVID -19 w powiecie kieleckim. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

poinformowała, że gmina Chmielnik w ramach realizowanego przez starostwo projektu w walce
z koronawirusem SARS-CoV-2 otrzymała materiały i akcesoria związane z likwidacją pandemii
COVID -19 o wartości ponad 18 tys. zł. Zarekomendowała pozytywnie wniosek jednak z powodu

braku dostępnych środków, którymi dysponowałby wydział, zasugerowała ich pozyskanie
z zaoszczędzonych środków po realizacji ww. projektu.
Z kolei Starosta Mirosław Gębski przypomniał decyzję Zarządu Powiatu z 20 stycznia br.
o przeznaczeniu zaoszczędzonych środków w ramach walki z COVID-19 na zakup tomografu

komputerowego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Ponadto pozostaje

nadal sprawa nierozstrzygniętego postępowania przetargowego na usunięcie i zagospodarowanie
odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze w msc. Nowiny, gm. Nowiny. W związku
z podjętymi zobowiązaniami uważa za słuszne wstrzymać się z decyzją do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia ww. postępowania przetargowego.

Zarząd Powiatu zdecydował wstrzymać się od podjęcia decyzji do czasu rozstrzygnięcia

postępowania przetargowego na usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych,
pozostałych po pożarze w msc. Nowiny, gm. Nowiny lub do czasu pozyskania środków na ten cel.

- odnośnie zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej

w

Kielcach

dotyczącego dofinansowania

zakupu

samochodu

rozpoznawczo-

ratowniczego na potrzeby działań ratowniczych. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowania zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego na potrzeby działań ratowniczych z powodu braku zabezpieczonych środków na ten
cel oraz w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na usunięcie

i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze w msc. Nowiny,
gm. Nowiny. Jednakże Zarząd Powiatu nie wyklucza, iż w przyszłości, w miarę możliwości

finansowych Powiatu powróci do kwestii dofinansowania ww. inwestycji.
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- odnośnie zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali
dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Daleszycach. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu zdecydował wstrzymać się od podjęcia ostatecznej decyzji do czasu

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usunięcie i zagospodarowanie odpadów

niebezpiecznych, pozostałych po pożarze w msc. Nowiny, gm. Nowiny. Wówczas po oszacowaniu
dostępnych środków finansowych Zarząd Powiatu nie wyklucza dofinansowania ww. inwestycji.

- odnośnie zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
dotyczącego dofinansowania działalności jednostki w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom

powiatu. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu jedynie środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy w kwotach nie
mniejszych niż nagroda Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach.

W dalszej kolejności Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

Ewelina Kaczmarzyk poprosiła Zarząd Powiatu o doprecyzowanie czy, w związku z decyzją
o rozwiązania umowy najmu z Zakładem Usług Socjalnych Sp. z o.o. ISKRA na wynajem

powierzchni pod prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Starostwa, przymierzać

się do ogłoszenia przetargu na najem powierzchni czy planować adaptację powierzchni pod
pomieszczenia biurowe na potrzeby Starostwa.
Podtrzymując swoje stanowisko w sprawie rozwiązania umowy najmu z Zakładem Usług

Socjalnych Sp. z o.o. ISKRA na wynajem powierzchni pod prowadzenie działalności
gastronomicznej w budynku Starostwa, Zarząd Powiatu zdecydował, iż ostateczną decyzję
w powyższej kwestii podejmie po rozwiązaniu umowy i dokonaniu wstępnego rozeznania rynku

celem oszacowania wartości zamówienia.

Ponadto Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

poinformowała o rozpoczęciu tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która zostanie przeprowadzona
w okresie od 10 kwietnia do 23 lipca.
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Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił

wniosek

Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa

na udzielenia pomocy

finansowej

i

Środowiska w sprawie wyrażenia zgody

Komendzie Miejskiej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w Kielcach na zakup sorbentów. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na zakup sorbentów w wysokości kwoty zabezpieczonej
w budżecie powiatu na 2021 r. na powyższy cel w kwocie 25 tys. zł.

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek
wydawnictwa MaxMedia w sprawie nawiązania współpracy przy redagowaniu wydania
specjalnego pn. „Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2020”. Wniosek stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nawiązaniu ww. współpracy decydując się na format
artykułu na 1/2 strony A4 w kwocie 800 zł netto.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił
odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie informacji
o realizacji Funduszu Dróg Samorządowych Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

Wicestarosta

Tomasz

Pleban

poprosił

Sekretarza

Powiatu

Grzegorza

Wnuka

o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu kompleksowej informacji dotyczącej
odbytych szkoleń pracowników starostwa.
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Na

tym

zakończono

posiedzenie

Zarządu

Powiatu

w

Kielcach

w

dniu

3 lutego 2021 roku.
Zakończenie obrad - godz. 1O00

Protokół liczy 7 strony.
Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 5 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:

D yr e k

Wydz^l

i

Mirosław Gębski

i

Ewelina Kaczri

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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