
Protokół Nr 177/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 17 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 dwie dodatkowe uchwały -

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028,

- w sprawie zmian w budżecie Powiat Kieleckiego na 2021 r.

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

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka wystąpiła do 

Zarządu Powiatu z wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o odpowiedź na zapytanie 

Radnego Rady Powiatu w Kielcach Pawła Gratki.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia ww. odpowiedź.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

177/41/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej zmiany 

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu kieleckiego w 2021 r.

177/42/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0311 T

177/43/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, 

Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, 

Mniów, Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn i 

1



Zagnańsk, na zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na 

terenie powiatu kieleckiego

177/44/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych zakupionych w ramach 

walki z COVID-19

177/45/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń zakupionych w ramach walki 

zCOVID-19

177/46/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.

177/47/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na 

lata 2021-2028,

177/48/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiat Kieleckiego na 2021 r.

Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o umorzenie 

czynszu za dzierżawę nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Jak poinformował wnioskodawca dzierżawi od powiatu grunty rolne o łącznej powierzchni ok. 62 

ha płacąc starostwu czynsz dzierżawny w kwocie ponad 27 tys. zł. rocznie. 

Z analizy wynika, że z dzierżawionych gruntów wnioskodawca uzyskuje dopłaty bezpośrednie 

w stawce za jednolite płatności obszarowe otrzymuje kwotę ok. 30 ty. zł. ww. dopłat rolniczych, 

które w pełni wnioskodawcy rekompensują czynsz dzierżawny.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie czynszu za dzierżawę nieruchomości.

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

wniosek Dowódcy kompanii logistycznej 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

z prośbą o nieodpłatne użyczenie obiektu noclegowego (tj. filii w Bodzentynie Powiatowego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach) w Bodzentynie. Wniosek stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu.

Jak wyjaśniła Dyrektor, mając na uwadze art. 43 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

nieruchomość ta została oddana w trwały zarząd Powiatowemu Szkolnemu Schronisku 

Młodzieżowemu w Chęcinach, filia Nr 1 w Bodzentynie i to dyrektor schroniska jest władny 

udostępniać użyczać czy też wydzierżawiać obiekt z obowiązkiem powiadomienia o swej decyzji 2



Zarząd Powiatu jako organu nadzorującego. Dodała, że względu na mały odstęp czasowy realizacji 

powyższego wniosku przesłano drogą mailową prośbę Świętokrzyskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej dyrektorowi schroniska, który odrębnym pismem zawiadamia Zarząd Powiatu 

o udostępnieniu obiektu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

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

odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Borowskiego 

w sprawie działań mających na celu ratowania pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim. Treść 

odpowiedzi na zapytanie stanowi złącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie.

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

odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Pawła Gratki dotyczące 

szczegółowych informacji związanych z wydatkowaniem na Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rembowie środków publicznych w latach od 2018 do 2020 r. Treść odpowiedzi 

na zapytanie stanowi złącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie.

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

zapoznała Zarząd Powiatu z treścią pisma Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, który w imieniu 

pracowników Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie zwraca się 

do Starosty Kieleckiego z prośbą o rozważenie możliwości zakończenia prowadzenia 

ww. placówki przez organ prowadzący z dniem 31 grudnia 2021 r. Pismo stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.

Według Dyrektor podjęta przez Radę Powiatu uchwała intencyjna w sprawie zamiaru 

likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 

w konsekwencji, której najprawdopodobniej dojdzie do likwidacji placówki oraz na podstawie 

art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe, Powiat nie ma prawa 

zakończyć prowadzenia placówki z dniem 31 grudnia 2021 r. Można to uczynić z dniem 

zakończenia roku szkolnego 2020/2021 tj. 31 sierpnia 2021 r. i ten termin został wskazany 3



w uchwale intencyjnej Rady Powiatu w Kielcach. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na pismo Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca.

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk przedstawił Zarządowi Powiatu pismo Zakładu Usług 

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

Powiatowego w Kielcach z prośbą o uwzględnieniu w treści porozumienia regulującego sposób 

rozliczenia spółki ze starostwem możliwości pozostawienia bez demontażu elementów trwałych 

i ruchomych niezbędnych do spełnienia podstawowych warunków prowadzenia działalności, 

zgodnie z przepisami w systemie HACCAP w pomieszczeniach stanowiących dotychczasowy 

przedmiot najmu. Treść pisma stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Jak wyjaśnił Sekretarz Powiatu system HACCAP przyznawany jest na konkretny 

obiekt gastronomiczny, tak więc pozostawienie bez demontażu elementów trwałych 

i ruchomych niezbędnych do spełnienia podstawowych warunków prowadzenia działalności, 

zgodnie z przepisami w systemie HACCAP w pomieszczeniach stanowiących dotychczasowy 

przedmiot najmu, zwalnia potencjalnego kolejnego najemcę z ubiegania się o ww. system 

tym samym otrzymując szansę na szybsze uruchomienie działalności gastronomicznej. Natomiast 

w przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu o przeznaczeniu lokalu pod adaptację na 

pomieszczenia biurowego na potrzeby starostwa, Zakładu Usług Socjalnych Sp. z o.o. ISKRA 

w ciągu 5 dni zobowiązuje się zdemontować elementy trwałe i ruchome. Przypomniał, że do końca 

miesiąca najemca protokolarnie ma zdać lokal.

Radca Prawny Iwona Kolasa zaproponowała by przez podjęciem decyzji dokonać 

oględzin sprzętu oraz elementów trwałych i ruchomych w celu określenia ich stanu użyteczności.

Starosta Mirosław Gębski zlecił Sekretarzowi Powiatu poinformowanie Zakładu Usług 

Socjalnych Sp. z o.o. ISKRA o przygotowaniu lokalu do oględzin celem podjęcia ostatecznej 

decyzji oraz o wystąpienie przedstawienia zakresu posiadanego systemu HACCAP.

W konsekwencji Zarząd Powiatu powziął stanowisko, iż decyzję w powyższej kwestii 

podejmie po dokonaniu oględzin stanu pozostawionych pomieszczeń oraz elementów stałych 

i ruchomych.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

17 lutego 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 9. 10

Protokół liczy 5 strony.

Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 22 lutego 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana

5


