
Protokół Nr 176/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 900.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zgłosił wniosek o poszerzenie 

porządku obrad o informację dotyczącą pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, szczególnie 

w zakresie odbiorów dowodów rejestracyjnych.

Zarząd Powiatu zdecydował poszerzyć porządek obrad w sprawach różnych 

o ww. informację.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

176/35/2021 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach,

176//36/2021 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku,

176//37/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

w Powiecie Kieleckim na lata 2021-2023”,

176//3 8/2021 w sprawie ustalenia ceny nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości 

położonej w gm. Łopuszno, oznaczonej w obrębie 0022 - Łopuszno jako działki 

nr 92/109 o pow. 2,1805 ha,

176//39/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach, w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łopuszno, Gminy Miedziana Góra, 

Gminy Łagów i Gminy Daleszyce, na konserwację urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych (rowów), na terenie ww. Gmin,

176//40/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.
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Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

wniosek Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów 

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

msc. Nowiny, gm. Sitkowka-Nowiny” i wyłonienie wykonawcy. Wniosek stanowi załącznik nr 1 

do protokołu.

Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana wyjaśnił, że w związku pojawieniem się nowych 

okoliczności zdecydowano zweryfikować decyzje Zarządu Powiatu w tej sprawie z dnia 

8 lutego br. i ponownie zająć stanowisko. Z dokonanych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 

i Środowiska rozeznań cen na rynku przetargów zajmujących się likwidacją odpadów 

niebezpiecznych, wynika, że pomimo iż komisja przetargowa wyłoniła ofertę z najwyższą stawką 

za tonę, to przedstawiona kwota na tle podobnych przetargów z całej Polski jest jedną z niższych 

kwot. Przypomniał, że przy rozstrzyganiu postępowania przetargowego to czas realizacji 

wykonania prac porządkowych zdecydował, że najdroższa oferta zyskała najwięcej punktów. 

Nadmienił, że wąski rynek oferentów, na co wskazuje ww. przegląd, gdzie pojawia regularnie 5 

firm zajmujących się usuwaniem tego typu odpadów sprawia, że ceny ich usuwania niebezpiecznie 

rosną. Zwrócił także uwagę na niemożność dokładnego oszacowania ilości odpadów 

niebezpiecznych pozostałych po uprzątnięciu złomu, co w konsekwencji może wpłynąć na 

poniesienie być może jeszcze większych kosztów. W podsumowaniu zarekomendował 

zabezpieczenie brakujących środków w budżecie powiatu celem ostatecznego rozstrzygnięcia 

przetargu.

Skarbnik Powiatu Maria Klusek potwierdziła możliwość zabezpieczenia brakującej kwoty 

1,5 min z przeznaczeniem na usuwanie odpadów niebezpiecznych po uwolnieniu wolnych 

środków za 2020 r. co powinno nastąpić z końcem miesiąc lutego br.

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę, iż przystępując do rozpoczęcia 

nowego postępowania przetargowego Starostwo ryzykuje, że rozstrzygnięcie kolejnego 

postępowania obciąży powiat zdecydowanie większymi środkami finansowymi na co wskazuje 

rozpoznanie rynku przetargów, że wybrana najdroższa oferta jest jedną z niższych. W tej sytuacji 

również opowiedział się za ostatecznym rozstrzygnięciem przetargu i oczekiwaniem na 

zabezpieczenie wolnych środków na ten cel. 2



Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska zapewniła, że jest czas by poczekać 

na uwolnienie wolnych środków w budżecie celem ich zabezpieczenia wyjaśniając, że Powiat 

Kielecki ma 60 dni na związanie z ofertą licząc od dnia ich otwarcia tj. 20 stycznia br. Ponadto na 

3 dni przed końcem tego okres jest możliwość przedłużenia terminu o kolejne 30 dni.

Zarząd Powiatu zweryfikował swoją decyzję z poprzedniego posiedzenia i zdecydował 

przystąpić do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usunięcie odpadów 

niebezpiecznych, jednocześnie oczekując informacji z Wydziału Budżetu i Finansów 

o możliwościach finansowych powiatu w celu zabezpieczenia środków na powyższy cel.

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska zwróciła się z wnioskiem 

o zwiększenie środków w budżecie na kompleksowe opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Kieleckiego na lata 2021-2031. W ogłoszonym postępowaniu w celu oszacowania wartości 

zamówienia zakres przedstawionych ofert kształtował się od kwoty 29 tys. do kwoty 220 tys. zł. 

a średnia ofert kształtowała się na poziomie 60 tys. zł. Podkreśliła, że w budżecie powiatu na ten 

cel zabezpieczonych jest jedynie 20 tys. zł., a rozpoczęcie procedury wymaga wskazania we 

wniosku zabezpieczenia posiadania określonych środków.

Ponadto zaproponowała powołanie zespołu eksperckiego czuwającego nad potencjalnym 

wykonawcą strategii, gdyż każda przedstawiona propozycja powinna być szeroko konsultowana.

Jak wyjaśnił Wicestarosta Tomasz Pleban każde złożenie jakiegokolwiek wniosku 

o pozyskanie środków finansowych będzie wymagało posiadania przez powiat opracowanej 

Strategii Rozwoju Powiatu. Uważa też, że starostwo powinno również zadbać o opracowanie 

innych dokumentów o charakterze strategicznym np. programu ochrony zabytków.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zabezpieczonych w budżecie powiatu 

środków finansowych w kwocie 30 tys. zł. z przeznaczeniem na rozpoczęcie procedury 

kompleksowego opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2031.

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z prośbą o włączenie się w inicjatywę Powstania Pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chęcinach. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Poinformowała o wcześniejszym, skierowanym do Starosty Kieleckiego, piśmie Burmistrza 

Gminy i Miasta Chęciny dotyczącym współfinansowania powyższej inicjatywy, które ostatecznie 
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znalazło się w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki.

Poproszona o udzielenie szczegółowej informacji w sprawie ww. inicjatywy Kierownik 

Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Beata Piotrowska - Wróbel stwierdziła, że nie jest w stanie 

odnieść się do przedstawionego pisma, ponieważ brak jest konkretnych informacji dotyczących 

planowanej inwestycji, a mianowicie kosztorysu czy wizualizacji pomnika. Pismo stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu

Zarząd Powiatu uznając inicjatywę za zacną, zdecydował, iż do powyższej kwestii odniesie 

się na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu po uzyskaniu od władz gminy szczegółów 

planowanego przedsięwzięcia w zakresie kosztorysu inwestycji, wizualizacji, miejsca postawienia 

oraz podziału kosztów budowy ww. pomnika.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje:

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Krzysztofa Smolarczyka w sprawie remontu drogi 

powiatowej w miejscowości Sarbice Pierwsze. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie wykonania projektu i budowy 

chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 045OT w miejscowościach Ruda Strawczyńska i Kuźniaki. 

Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0487T i 0492T (w postaci lokalizacji i wykonania przejść dla 

pieszych, ustawienia znaku B-2 od strony drogi powiatowej 0492T, ustawienia tablic „Uwaga! 

Zmiana organizacji ruchu oraz budowy chodnika lub pobocza) w miejscowości Hucisko. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie montażu luster drogowych na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0487T (ul. Turystyczna) z drogami gminnymi (ul. Strażacka, 

ul. Górna i ul. Sportowa) w miejscowości Chełmce oraz wykonania projektu i budowy chodnika 
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przy drodze powiatowej nr 0286T w miejscowości Chełmce Nad Rzeką. Treść odpowiedzi stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

Wicestarosta Tomasz Pleban odniósł się do przedstawionej informacji o odbytych 

szkoleniach pracowników starostwa w roku 2020, o którą wnioskował na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu w dniu 3 lutego br. Poinformował Zarząd Powiatu, że w budżecie powiatu przeznaczono 

na szkolenia ponad 120 tys. zł., a wykorzystano jedynie 26%. z przeznaczonych środków 

finansowych. Zwrócił uwagę na konieczność szkoleń pracowników z Referatu Zamówień 

Publicznych oraz z Zespołu Informatycznego ze względu na charakter wykonywanych 

obowiązków oraz działanie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa. Zaniepokojony dużą 

kwotą przeznaczoną na szkolenia dla pracowników starostwa przy tak niskim ich wykorzystaniu 

zapytał czy plan szkoleń obejmuje tylko kwoty zaplanowane czy to jest plan potrzeb.

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk odpowiedział, że jest to plan potrzeb szkoleń 

składanych przez dyrektorów komórek organizacyjnych starostwa wraz z ich tematyką. Następnie 

wyjaśnił, że w zeszłym roku przeznaczono większą pulę środków niż w poprzednich latach 

przyjmując założenie, że raz w roku każdy pracownik powinien odbyć szkolenie. Okres pandemii 

ograniczył organizację szkoleń, które zmieniły formę szkoleń zdalnych. Następnie wyjaśnił 

procedurę ubiegania się o udział w szkoleniu, która rozpoczyna się od wniosku dyrektora komórki 

organizacyjnej starostwa o skierowanie na wybrane szkolenie wraz z programem na podstawie 

czego dokonywana jest weryfikacja zasadności szkolenia zgodnie z którą w 2020 roku było 5 

przypadków braku zgody na szkolenia.

Zarząd Powiatu przyjął informację.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zaniepokojony uwagami mieszańców 

zwracających się z problemem braku terminów do odbioru dowodu rejestracyjnego w filii 

Wydziału Komunikacji i Transportu w Łagowie, poprosił o przedstawienie sytuacji w wydziale 

w zakresie odbiorów dowodów rejestracyjnych.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic wyjaśnił, iż okres pandemii 

spowodował zamknięcie filii Wydziału Komunikacji i Transportu na terenie powiatu kieleckiego 

i nawarstwienie się spraw. Wpływ na to miał również utrudniony dostęp do Starostwa 
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Powiatowego w Kielcach, wynikający z obostrzeń oraz ograniczonej ilości wejść i stanowisk, przy 

których obsługiwano klientów zarejestrowanych na wizytę poprzez system elektroniczny. 

Z biegiem czasu uruchomiano poszczególne filie Wydziału Komunikacji i Transportu bądź 

zwiększono częstotliwość ich funkcjonowania. Przywołana filia Wydziału Komunikacji i 

Transportu w Łagowie funkcjonuje dwa dni w tygodniu (czwartek, piątek), w pozostałe trzy dni 

(poniedziałek-środa) ci sami pracownicy obsługują interesantów w filii Wydziału Komunikacji i 

Transportu w Nowej Słupi. W celu usprawnienia działania filii w Łagowie Dyrektor wystąpił z 

propozycją, by przez pierwsze dwa dni tygodnia była prowadzona pełna obsada kadrowa w filii w 

Nowej Słupi, w środy następowałaby podział obsady na filię w Nowej Słupi i filię w Łagowie, a 

w pozostałe dwa dni pełna obsada filii w Łagowie. Podkreślił, iż czynione są starania dostosowania 

pracy poszczególnych filii do aktualnej sytuacji i potrzeb mieszkańców, jednakże, że względu na 

braki kadrowe wydział nie jest w stanie zapewnić w nich pełnej obsługi pięciodniowej.

Wspomniał także o stworzeniu możliwość zwiększonej rejestracji pojazdów dla lokalnych 

przedsiębiorców w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Bodzentynie. Z kolei w Wydziale 

Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kielcach dwie pierwsze godziny 

zarezerwowane są do rejestracji pojazdów dla przedsiębiorców. Ponadto wydłużono o jeden dzień 

pracę w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Bielinach z przeznaczeniem na odbiór 

dowodów rejestracyjnych. W planach jest także uruchomienie filii Wydziału Komunikacji i 

Transportu w Piekoszowie. Kolejny raz nadmienił o brakach lokalowych Wydziału Komunikacji 

i Transportu. Podkreślił, że obowiązek nakładania kary za nieterminowe zgłoszenie 

zbycie/nabycie pojazdu niezarejestrowanego w bazie wydziału, zwiększył ilość wpływających 

wniosków, które stanowią dodatkowy materiał w sprawie i należy je również przechowywać.

Sekretarz Grzegorz Wnuk zapytał o możliwość oceny pracowników wydziału pod kątem 

ilości załatwianych spraw dziennie.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic odpowiedział, że jest 

możliwość wygenerowania z systemu danych ilu rejestracji pojazdów dokonał pracownik. 

Obecnie każdy pracownik ma przypisane 13 rejestracji dziennie, jednak zdarzają się sytuacje, gdy 

ten limit nie jest realizowany. Wynika to z faktu nie stawienia się klienta na umówioną wizytę 

bądź nie posiadania kompletu dokumentów co uniemożliwia dokonanie rejestracji i wydłuża czas 

oczekiwania na załatwienie sprawy w wydziale Komunikacji i Transportu zarówno w Starostwie 

Powiatowym jak i w filiach. W sytuacji niestawienia się interesanta na konkretną godzinę 
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pracownik wprowadza dane z wniosków zbyć/nabyć pojazdów. Natomiast w poprzednim systemie 

biletowym w takim przypadku pracownik przywoływał kolejną oczekująca osobę.

Powołując się na sytuację jaka występuje w fdii wydziału Komunikacji i Transportu w 

Łagowie Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk poinformował, że do wydania jest ok. 200 

dowodów rejestracyjnych, a dziennie pracownik jest w stanie wydać ok. 30. Przy dotychczasowym 

funkcjonowaniu ww. filii w dwa dni w tygodniu wydanie tych dowodów zajmie kilka tygodni, 

przy jednoczesnym napływie nowych dokumentów, co nawarstwi problem. 

W związku z powyższym zapytał z jakim wyprzedzeniem umawiane są wizyty po odbiór 

dowodów rejestracyjnych.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic odpowiedział, że 

w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym jest to okres 

dwutygodniowy, zaś jeśli chodzi o filie to jest to okres tygodnia. Ponownie zaznaczył, że 25% 

zarejestrowanych nie pojawia się na umówione wizyty, co znacząco wydłuża czas oczekiwania na 

załatwienie sprawy. Podkreślił, że przyjęty Regulamin umawiania wizyt nakazuje odsyłać osoby 

bez załatwienia sprawy z niepełnym kompletem dokumentów, z błędnymi w dokumentacji lub 

zgłaszających się z upoważnieniem za osoby wpisane na liście do wejścia na teren urzędu. 

By poprawić przepustowość rejestracji pojazdów zaproponował uruchomienie oddzielnego 

stanowiska dla tych którzy wszelkie braki formalne byliby w stanie w krótkim stanie uzupełnić 

bez konieczności ponownej rezerwacji wizyty.

By zniwelować odsetek osób odsyłanych Wicestarosta Tomasz Pleban zaproponował 

dostosować Regulamin umawiania wizyt potrzeb i sytuacji o jakich wspomniał Dyrektor.

Starosta Mirosław Gębski przedstawiając stan zatrudnienia w Wydziale Komunikacji 

i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w stosunku do liczby mieszkańców powiatu 

kieleckiego oraz w odniesieniu do stanu zatrudnienia w wydziałach komunikacji 

w wizytowanych w ostatnich tygodniach powiatach (tarnowski, radomski, lubelski) uznał, iż 

w Wydziale występuje przerost zatrudnienia. Jego zdaniem w celu usprawnienia płynności spraw 

Wydziału Komunikacji i Transportu zasadnym byłoby częściowe otwarcie urzędu 

i stworzenie stanowiska dla osób bez wcześniejszej rejestracji wizyt.

Według Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Artura Dudzica nie da się 

porównać ilości mieszkańców powiatu do ilości załatwianych spraw choćby ze względu na dużą 

ilość lokalnych przedsiębiorców, na których prawo nakłada zgłoszenie każdego zbycia/nabycia 
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pojazdu w ciągu 30 dni. Ponadto o możliwości otwarcia urzędu i wprowadzenie mieszanego trybu 

prowadzenia spraw dyskutowano już z Członkiem Zarządu Powiatu Cezarym Majchrem. 

Wówczas wymagałoby to podziału stanowisk dla interesantów z rezerwacji internetowej oraz 

stanowisk dla przychodzących bez wcześniejszej rejestracji, ale warunkiem jest częściowe 

otwarcie się urzędu.

Wicestarosta Tomasz Pleban popiera pomysł Starosty Mirosława Gębskiego częściowego 

otwarcia urzędu i stworzenia stanowisk dla osób bez wcześniejszej rejestracji uzasadniając co 

uzupełnieniem miejsc, po klientach które nie zgłosiły się na wizytę, tymi którzy zdecydowali się 

przyjść bez wcześniejszej rejestracji, co zapewniłoby płynność załatwiania spraw wydziału.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher nie widzi płynnego wprowadzenia 

propozycji systemu mieszanego. Zagrożeniem jest, że osoby umówione na wizytę za dwa tygodnie 

mogą pojawić się następnego dnia, bo istniałaby szansa, że uda im się załatwić sprawę niemal od 

ręki. Jego zdaniem skrócenie okresu umawiania wizyt do tygodnia może ustabilizować sytuację 

oraz zniwelować problem „pustych okienek” po interesantach nie zgłaszających się na wizytę.

Zarząd Powiatu zdecydował, iż w najbliższym czasie dokona dogłębnej analizy 

w powyższej kwestii i podejmie ostateczne decyzje co do częściowego otwarcia urzędu w celu 

wprowadzenia systemu mieszanego w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji i Transportu.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

10 lutego 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 1120

Protokół liczy 9 strony.
Protokołowała Bęben I. 1 ,1“. 1

Protokół sporządzono 18 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Mariusz Ściana

Cezary Majcher
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