
Protokół Nr 185/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 31 marca 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 230 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

185/95/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce,

185/96/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na 

wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kieleckiego, zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44”,

185/97/2021 w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Kieleckiego do roku 2020 za rok 2020” - stan na dzień 31.12.2020 r.

185/98/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r., 

185/99/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.

2. Sprawy różne:

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wnioski:

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w sprawie wniosku Najemcy - Usługi 

Stolarskie Remontowo - Budowlane Grzegorz Śnioch prowadzącego kiosk i usługi ksero 

o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu za najem lokalu za miesiąc marzec 

2021 r. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ze względu na to, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach został zamknięty 

punkt gastronomiczny, w związku z czym zwiększył się popyt na artykuły spożywcze oferowane 

przez wnioskodawcę, Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku.
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- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru 

brokera ubezpieczeniowego. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord 

Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nadzieja z prośbą 

o ufundowanie medali lub upominków dla uczestników Wielkiego Turnieju Charytatywnego 

im. Sebastiana Basy. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na ufundowanie 

upominków dla uczestników Wielkiego Turnieju Charytatywnego im. Sebastiana Basy.

Geolog Powiatowy Agata Spiżewska przedstawiła odpowiedź na interpelację Radnego 

Rady Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka w sprawie wzmocnienia ochrony podziemnych 

zasobów wód słodkich. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się z zapytaniem do Starosty Mirosława Gębskiego 

odnośnie powołania komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oględzin Zespołu 

Pałacowego w Łopusznie, w celu podjęcia niezwłocznych działań mających na celu 

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

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Starosta Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, iż trwa wybór członków komisji 

i zaraz po ich wyborze komisja rozpocznie swoją pracę.

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poprosił Starostę Mirosława Gębskiego 

o wyjaśnienie kwestii przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowych Młodzieżowych 

Ośrodkach Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie.

Starosta Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, iż kwestie związane ze 

szczegółowym zakresem przeprowadzenia kontroli w Powiatowych Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie są ustalane w Zespole Kontroli. Kontrole rozpoczną 

się jak tylko powyższe zakresy zostaną wypracowane. Podkreślił jednocześnie że za ich 

przeprowadzenie odpowiada Kierownik Zespołu Kontroli.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu

31 marca 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz.910

Protokół liczy 3 strony.

Protokołowała Joanna Czaja.

Protokół sporządzono 2 kwietnia 2021 r.
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Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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