
Protokół Nr 183/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 24 marca 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 231 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Zarząd Powiatu zdecydował o wycofaniu z porządku posiedzenia uchwały w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Podzamczu - Panu Bogdanowi Kalwatowi.

Wicestarosta Tomasz Pleban zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o informację 

związaną z kadencyjnością dyrektorów powiatowych placówek oświatowych.

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

1. Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały w pełnym składzie:

183/90/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki 

składanych przez organizacje pozarządowe na 2021 rok,

183/91/2021 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres 

od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Powiatu podjął następując uchwały w niepełnym składzie:

183/92/2021 w sprawie określenia wysokości dofinansowania w 2021 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia 

osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 
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w turnusach rehabilitacyjnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika,

183/93/2021 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2021 r.

2. Sprawy różne:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiała wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o udzielenie 

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze z terenu 

gm. Chmielnik. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk wyraził zdanie, iż wsparcie finansowe 

udzielone przez samorząd powiatowy może nastąpić dopiero po przyznaniu pomocy przez 

samorząd gminny. Zaproponował aby pomoc finansowa udzielana przez Powiat nie przekraczała 

pomocy finansowej udzielonej przez gminę. Jednocześnie zwrócił uwagę, by w przyszłości 

podobne wnioski, przedkładać na posiedzenie Zarządu dopiero po uzyskaniu pisemnego 

zapewnienia udzielenia pomocy finansowej osobie poszkodowanej ze strony samorządu 

gminnego.

Zarząd Powiatu zdecydował o rozpatrzeniu ww. wniosku na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu po uzupełnieniu przez gminę informacji niezbędnych do podjęcia stosownej decyzji 

w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiała wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o udzielenie 

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze z terenu 

gm. Daleszyce. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 5 000 zł dla 

pogorzelca z gminy Daleszyce.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła:

- informację Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie stanu obiektu 

Pałacowo-Parkowego w Łopusznie. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zgłosił wniosek o powołanie zespołu 

roboczego, którego celem będzie wypracowanie możliwych rozwiązań odnoszących się do 
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bieżącej sytuacji Zespołu Pałacowego w Łopusznie.

Natomiast Starosta Mirosław Gębski zgłosił wniosek o przystąpieniu do wykonania 

niezbędnych prac mających na celu przygotowanie budynku Pałacu do uruchomienia ogrzewania 

przez okres zimowy 2021/2022, nie wykluczając tym samym powołania komisji, której zadaniem 

będzie przeprowadzenie oględzin obiektu w celu podjęcia niezwłocznych działań mających na 

celu utrzymanie obiektu wynikających z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu przyjął informację. Wyraził zgodę na powołanie zespołu roboczego do 

wypracowania możliwych rozwiązań odnoszących się do bieżącej sytuacji Zespołu Pałacowego 

w Łopusznie.

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przeprowadzenia kontroli 

doraźnej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. Wniosek 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli doraźnej w proponowanym 

przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zakresie. Jednocześnie zdecydował, iż 

kontrola ta obejmie oba Powiatowe Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Podzamczu i 

Rembowie.

Członek Zarządu Mariusz Ściana przedstawił wniosek w sprawie uwzględnienia do 

realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niebezpiecznie zlokalizowanych przejść 

dla pieszych na drogach powiatowych. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku.

Geolog Powiatowy Agata Spiżewska przedstawiła odpowiedź na zapytanie Radnego Rady 

Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka w sprawie stanu i ochrony wód gruntowych. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko przedstawił odpowiedź 

na zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka z zakresu funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie.
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Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka zapoznała 

Zarząd z kadencyjnością dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wymieniając 

dyrektorów powiatowych placówek oświatowych, którym powierzenie stanowiska dyrektora 

kończy się z dniem 31 sierpnia br. Jednocześnie poinformowała o opublikowanym rozporządzeniu 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wyjaśniła, iż 

rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r. i wprowadziło rozwiązania umożliwiające 

dokonanie organom prowadzącym szkoły lub placówki, przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora danej jednostki oświaty na maksymalny okres 5 lat. Określa ono także maksymalne 

terminy ewentualnych przedłużeń kadencji w poszczególnych przypadkach. Wskazane 

rozwiązania zostały zawarte w nowym § 11 ha rozporządzenia. Pani Dyrektor zasugerowała by 

w obecnym reżimie pandemicznym skorzystać z rozwiązań przedstawionych w rozporządzeniu 

bez potrzeby przeprowadzania konkursów.

Zarząd Powiat przyjął informację.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher odnosząc się do naboru wniosków 

do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych poinformował, że przyjęto kierunek 

składania przez samorządy gminne maksymalnie po dwie propozycje inwestycji ww. zakresie. 

Wyjaśnił, iż założono, że ogólny koszt jednego przejścia będzie się kształtował w granicach 

30-35 tys. zł. przy wkładzie wysłanym gminy i powiatu po 10 %.

Zarząd Powiat przyjął informację.

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher przedstawił 

zaproponowane, podczas spotkania w sprawie budowy drogi Obice- Piotrkowice, ustalenia. Padła 

propozycja wykonania przez powiat dokumentacji projektowej powyższej inwestycji drogowej, 

której koszt wraz z ZRID wyniesie ok. 5 min zł. Dodał, że całkowity koszt inwestycji szacowany 

jest w granicach 25 - 30 min. zł., a strony zobligowały się do partycypowania w kosztach 

inwestycji po 1/5, co po stronie powiatu daje koszt ok. 5 min zł. Przedkładając Zarządowi 

konkluzje ze spotkania wyraził zdanie, iż według niego drogę tą powinien wybudować samorząd 

wojewódzki (Marszałek Województwa Świętokrzyskiego).
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Wicestarosta Tomasz Pleban stanął na stanowisku, iż Zarząd Powiatu nie może decydować 

o podjęciu działań wiążących się z wydatkowaniem kwoty 5 min zł bez zgody Rady Powiatu 

w Kielcach. Zaś Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zgłosił wniosek wsparcia 

ww. inwestycji drogowej w przypadku bez kosztowego obciążenia Powiatu.

Zarząd Powiatu przychylił się po powyższego wniosku. Zdecydował także 

o przedstawieniu ww. sprawy Radnym Rady Powiatu w Kielcach na najbliższym zdalnym 

posiedzeniu Komisji Rady Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk poinformował o spotkaniu 

z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kielcach Robertem Kaszubą odnośnie braku na terenie 

województwa świętokrzyskiego Pogotowia stomatologicznego w okresie świątecznym, podczas 

którego wypracowano propozycję wystąpienia przez samorząd Miasta Kielce jak i Starostwo 

Powiatowe w Kielcach do podległych podmiotów świadczących usługę stomatologiczną o zgodę 

na świadczenie takiej usługi w okresie świątecznym. Jak wyjaśnił Podstawowa Opieka Zdrowotna 

czy prywatne gabinety prowadzące pomoc stomatologiczną na terenie powiatu nie podlegają 

organowi prowadzącemu jakim jest Powiat Kielecki.

Zarząd Powiatu podjął decyzje o niepodejmowaniu takiego kroku w stosunku do 

podmiotów niepodlegającym organowi prowadzącemu jakim jest Powiat Kielecki.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

24 marca 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 1015

Protokół liczy 6 stron.

Protokołowała Bęben I. j.

Protokół sporządzono 7 kwietnia 2021 r.

Zarząd Powiatu:

7 Siwego
Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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