
Protokół Nr 180/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 3 marca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Zarząd Powiatu podjął uchwały:
180/65/2021 w sprawie wskazania osób, które jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w Kielcach, 

powołane będą do pracy w komisjach konkursowych opiniujących w otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach

180/66/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych rodzin 

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka

180/67/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0008 Ostrów, gmina Chęciny z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0383T

180/68/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kielcach

180/69/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2121 rok

180/70/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Sprawy różne

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o dokonanie wyboru formy 

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 
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określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaproponowaną przez Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki formę konsultacji społecznych przyjmując termin ich przeprowadzenia od 3 do 10 

marca 2021 r.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie podjęcia 

decyzji dalszego dysponowania mieniem - pojazdy usunięte z drogi. Wniosek stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pojazdu do stacji demontażu.

Komendant Miejski Policji w Kielcach Tomasz Śliwiński przedstawił wniosek Komendy 

Miejskiej Policji w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie zakupu samochodów 

służbowych w policyjnej wersji oznakowanej i nie oznakowanej. Wniosek stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych 

dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w kwocie 102 tys. 500 zł z przekierowaniem 

zakupionych aut do Komisariatów, gdzie podległe im obszarowo samorządy gminne udzieliły 

wsparcia finansowego na powyższą inwestycję.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

3 marca 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 9.10

Protokół liczy 3 strony.

Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 8 marca 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Sel^reta^z Powiatu Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana

Członkowie Zarządu:
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