
Protokół Nr 175/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 8 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiała wniosek o zajęcie 

stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów 

niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), 

msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Podkreśliła, 

że na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający - Powiat Kielecki przeznaczył kwotę 

5 448 000 zł brutto. Z kolei po sprawdzeniu ofert komisja przetargowa wyłoniła ofertę spełniającą 

warunki postępowania firmy Hydrotechnika Sp. z o.o. w kwocie 6 984 900 złotych brutto. 

Przypomniała, że w związku z tym, że oferta, która spełniła warunki zamówienia znacznie 

przekracza środki zabezpieczone w budżecie powiatu na ten cel, Zarząd Powiatu na posiedzeniu 

w dniu 27 stycznia br. zdecydował o skierowaniu do władz samorządowych Gminy Nowiny pisma 

z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego i partycypowanie w kosztach usunięcia i 

zagospodarowania odpadów. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony władz gminy zwraca się 

z prośbą o umorzeniu postępowania ze względu na brak środków zabezpieczonych w budżecie 

powiatu na ten cel.

Zarząd Powiatu zdecydował o unieważnieniu przetargu na wykonanie zadania 

pn. „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce 

nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny” i przystąpieniu do 

prac mających na celu jak najszybsze przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego.

W dalszej kolejności Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła 

wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do konkursu grantowego Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
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w Kielcach jako realizatora projektu „Bezpieczna Przyszłość”, którego celem jest wsparcie 

Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do ww. konkursu.

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk przedstawił wniosek Zakładu Usług Socjalnych 

Sp. z o.o. ISKRA prowadzącego działalność gastronomiczną w budynku Starostwa Powiatowego 

w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu opuszczenia lokalu do końca 

lutego br. bez konsekwencji finansowych. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na przedłużenie 

terminu opuszczenia lokalu do końca lutego br. bez konsekwencji finansowych.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

8 lutego 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 845

Protokół liczy 3 strony.

Protokołowała Bęben I. J

Protokół sporządzono 10 lutego 2021 r.

Dyrektor
Wydz

i Żarząc
Zarząd Powiatu:

Ewelina Kat
Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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