
Protokół Nr 182/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 17 marca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

182/85/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej 

na terenie gminy Łagów,

182/86/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kielcach sprawozdań rocznych 

z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej 

za 2020 rok,

182/87/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach,

182/88/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,

182/89/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Sprawy różne:

Kierownik Referatu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej z prośbą o ufundowanie nagród dla zwycięzców 

IX edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM. Wniosek stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie drobnych upominków z przeznaczeniem na 

nagrody dla zwycięzców ww. biegu.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wnioski:

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wyrażenie zgody na 

umieszczenie przyłącza elektro-energetycznego na działce w miejscowości Nowa Słupia. Wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza elektro-energetycznego dla 

potrzeb zasilania Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra na działce w miejscowości 

Nowa Słupia.

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o ustosunkowanie się do pisma 

MSWiA w sprawie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie. Wniosek stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.

Dyrektor wyjaśnił, że jednym z argumentów negujących możliwość unieważnienia ww. 

decyzji jest nadal funkcjonujący „trwały zarząd” Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie dla 

działki stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego.

Zarząd Powiatu zdecydował nie przychylać się do wniosku pana Stephane 

Chrzanowskiego jako następcy prawnego właścicieli Pałacu Dobieckich w Łopusznie 

o unieważnienie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie, której przeniesiono własność 

ww. nieruchomości ze Skarbu Państwa na Powiat Kielecki.

Główna Księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Anna Szczęśniak przedstawiła 

odpowiedzi na interpelacje:

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie remontu drogi nr 0318T 

w miejscowości Bęczków-Gościniec. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie remontu drogi nr 0319T 

w miejscowości Krajno. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

Główna Księgowa Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Anna Szczęśniak 

poinformowała o naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W trakcie 

wypowiedzi wyjaśniła, iż zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się 
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o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na 

przejściach dla pieszych lub w obszarze oddziaływania istniejących lub projektowanych przejść 

dla pieszych. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski 

do 8 kwietnia 2021 r. W tym celu wystosowano pismo do Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 

o wskazania miejsc niebezpiecznych, z dużą częstotliwością wypadków na drogach powiatu 

kieleckiego.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher uzupełnił, że maksymalne 

dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania i może być 

udzielone zarówno na wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych 

oraz innych prac w pasie drogowym, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych. Następnie zwrócił się do Skarbnika Powiatu o możliwość 

wygospodarowania w budżecie powiatu odpowiednich środków na ewentualne inwestycje 

w ramach ww. programu.

Skarbnik Powiatu Maria Klusek potwierdziła możliwość zabezpieczenia środków 

finansowych na cele inwestycyjne.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka 

w sprawie kłusownictwa w latach 2018-2020, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego 

posiadania chartów. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.
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Na tym zakończono posiedzenie 

17 marca 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 915

Protokół liczy 4 strony.

Protokołowała Bęben I. ,

Protokół sporządzono 23 marca 2021 r.

Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu

Zarząd Powiatu:

D y r e k t
<owegc

i Zarżą'

Ewelina Kaczrm

Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban
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