Protokół Nr 181/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 marca 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 uchwałę w sprawie informacji o wykonaniu planu
finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Kieleckiego
za 2020 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o ww. uchwałę.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

181/71/2021 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach na dzień 31 grudnia 2020 r.,

181/72/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie

określenia zadań, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

181/73/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach,

181/74/2021 w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu w Kielcach
przyjętych w roku 2020,

181/75/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2020 r. przez Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji

zawodowej osób niepełnosprawnych”,
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181/76/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z terenu powiatu kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

181/77/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych zakupionych w ramach
walki z COVID-19,

181/78/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń medycznych zakupionych w ramach
walki z COVID-19,

181/79/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań

publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2021 rok dla
organizacji pozarządowych,
181/80/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

181/81/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie złożenia
do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie,

181/82/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zawarcia
porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności

publicznej

w

zakresie

publicznego

transportu

zbiorowego

w powiatowych przewozach pasażerskich,

181/83/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.
181/84/2021 w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Kieleckiego za 2020 r.
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Sprawy różne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna
wnioskowała o przyjęcie Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego,
zgodnie z art. 11, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami. Raport stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk wystąpił z propozycją poszerzenia

Zespołu do spraw Dostępności o osoby szczególnie z zakresu budownictwa, co zapewniłoby
efektywny przebieg pracy oraz zwiększenie jakości dostępności.

Zarząd Powiatu przyjął powyższy raport. W kwestii propozycji Członka Zarządu Powiatu

w Kielcach Stefana Bąka Zarząd zdecydował o jej przeanalizowaniu. Ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Przewodnicząca

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o

Niepełnosprawności

Wiesława Knez przedstawiła wniosek Lidii Cieślik - lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie zmiany uposażenia za weryfikację

wniosków o ustalenie niepełnosprawności. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zarząd Powiatu zdecydował o rozpatrzeniu ww. wniosku na kolejnym posiedzeniu
Zarządu, po podjęciu rozmów w przedmiotowej sprawie z pozostałymi lekarzami orzecznikami

w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie wniosku Najemcy prowadzącego kiosk i usługi ksero w budynku Starostwa

Powiatowego w Kielcach w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu za miesiąc
luty 2021 r. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenia należności z tytułu czynszu za miesiąc
luty 2021 r. dla najemcy prowadzącego kiosk i usługi ksero w budynku Starostwa Powiatowego

w Kielcach.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko przedstawił odpowiedź

na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie informacji na temat
działania LPIK w Daleszycach. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko poproszony przez
Wicestarostę Tomasza Plebana o przedstawienie planu bieżącej restrukturyzacji Powiatowego
Urzędu Pracy w Kielcach wyjaśnił, że jednym z działań w celu poprawy efektywności pracy

jednostki

jest

powolna

likwidacja

nadmiernie

rozbudowanych

Lokalnych

Punktów

Informacyjno - Konsultacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach (LPIK), pełniących
jedynie

funkcje rejestracyjną

i

podstawowego

pośrednictwa pracy.

Zaproponował by

w przyszłości rozważyć, w oparciu o już istniejące placówki powiatowe w terenie, utworzenie
dwóch LPIK-ów na terenie powiatu kieleckiego z pełnym zakresem usług. Poinformował

o zmniejszeniu wskaźnika zatrudnienia jednostki o ponad 30 osób. Kolejnym zmniejszeniem

kosztów utrzymania jednostki to możliwości

zlecenie usług firmie sprzątającej

oraz

ochroniarskiej. Ponadto podkreślił, że kierowana przez niego jednostka staje coraz bardziej
wyspecjalizowaną instytucją finansową w płatnościach i ich rozliczaniu stąd potrzeba

wykwalifikowanych księgowych, finansistów. Wspominał także o bardzo nikim poziomie w skali

kraju efektywność wykorzystania staży, a w związku z tym o potrzebie wypracowania
u pracodawców gwarancji zatrudnienia stażystów.

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher przedstawił odpowiedź na interpelację Radnego

Rady Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach
powiatowych. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

przedstawiła wniosek Świętokrzyskiej Komendy OHP z prośbą o udostępnienie miejsca na
parkingu Starostwa Powiatowego w dniu 16 marca br. dla cytobusu ze Świętokrzyskiego Centrum

Onkologii w celu wykonywania bezpłatnych badań cytologicznych w ramach Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy dla pracowników OHP. Treść pisma
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgody na udostępnienie miejsca na parkingu Starostwa

Powiatowego dla cytobusu ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
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Na

tym

zakończono

posiedzenie

Zarządu

Powiatu

w

Kielcach

w

dniu

10 marca 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 1015
Protokół liczy 5 stron.
Protokołowała Bęben I.

Protokół sporządzono 15 marca 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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