
Protokół Nr 188/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 14 kwietnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

188/104/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik,

188/105/2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o inwestycjach i remontach przeprowadzonych 

w 2020 roku na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego”,

188/106/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących 

w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

188/107/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących 
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w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

188/108/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących 

w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

188/109/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących 

w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

188/110/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących 

w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 
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Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Technikum Specjalnego w Podzamczu 

w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Podzamczu w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,

188/111/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych woj. Świętokrzyskiego dotyczącego zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie likwidacji Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących 

w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,

188/112/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0335 T,

188/113/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.

2. Sprawy różne.

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

Protokół spisany w dniu 1 kwietnia 2021 roku na okoliczność rozpatrzenia ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje 

pozarządowe. Protokół stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął powyższy Protokół.

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Izabeli Dziewięckiej o przygotowanie, na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu, 

informacji dotyczącej możliwości oraz kosztów upamiętnienia 370 rocznicy śmierci księcia 

Jeremiego Wiśniowieckiego, pochowanego na Świętym Krzyżu, która przypada w bieżącym roku. 

Zauważył, iż w ramach otwartego konkursu ofert nie wykorzystano wszystkich środków 
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finansowych, w związku z powyższym część zaoszczędzonej kwoty można przeznaczyć na 

powyższy cel.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła:

- Informację w sprawie inwestycji dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach 

pozyskanych przez Powiat Kielecki środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. Informacja stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu.

Dyrektor PCPR wyjaśniła, iż w chwili obecnej trwają poszukiwania odpowiedniej 

nieruchomości, na której można by było ulokować inwestycję. Do włodarzy gmin z terenu powiatu 

zostały skierowane pisma dotyczące ewentualnego zainteresowania tych samorządów współpracą 

z Powiatem poprzez przekazanie nieruchomości z przeznaczeniem na powyższe przedsięwzięcie. 

Podkreśliła, iż w pierwotnym założeniu inwestycja miała zostać zlokalizowana na działce 

przekazanej nieodpłatnie przez Kielecki Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

jednakże władze gminy Łagów rozważają inną koncepcję zagospodarowania tej części, stąd 

konieczność wystąpienia do wójtów i burmistrzów z zapytaniem.

Dodatkowo Wicestarosta Tomasz Pleban zapytał o rekrutację rodzin oraz zainteresowanie 

osób tą formą pomocy. Dyrektor Anna Florczyk-Bielna wyjaśniła, iż do PCPR zgłaszają się osoby 

zainteresowane prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Podkreśliła, iż kandydaci na rodziny zastępcze muszą przejść odpowiedni kurs, ponadto 

przeprowadzane są wywiady środowiskowe odnośnie kandydatów oraz rozmowy z nimi. Wśród 

wymagań znajdują się również testy psychologiczne i pedagogiczne oraz przedłożenie informacji 

o niekaralności.

Zarząd Powiatu przyjął informację. Zdecydował również, aby równolegle do poszukiwania 

nieruchomości w celu realizacji inwestycji rozpocząć procedurę rekrutacyjną osób 

zainteresowanych prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz 

wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Łagów o wydanie decyzji o wstępnych warunkach 

zabudowy na działce nr 85/12 w Łagowie.

- Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności 

Centrum w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy społecznej i demograficznej 
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mieszkańców Powiatu Kieleckiego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zarząd przyjął powyższe Sprawozdanie.

Wicestarosta Tomasz Pleban oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska 

poinformowali Zarząd o zamiarach inwestycyjnych dotyczących budowy internatu oraz 

kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Zwrócili uwagę, iż 

podobna inwestycję (budowę internatu) realizuje miasto Kielce. Po uzyskaniu informacji od 

inwestora przedsięwzięcia o kosztach budowy (7 min zł) Wicestarosta Tomasz Pleban 

zaproponował aby planowaną w Łopusznie inwestycję podzielić na dwa etapy (1 etap - internat, 

2 etap kompleks sportowy) oraz rozłożenie jej w czasie. Dyrektor Ewa Kiniorska zwróciła uwagę 

na konieczność zabezpieczenia w budżecie Powiatu odpowiednich środków. Zauważyła, że na 

obiekty sportowe zabezpieczone zostały środki w kwocie 1 min zł, jednakże nie ma w budżecie 

środków na internat. Jak zaznaczyła istnieje możliwość przesunięcia na ten cel środków jakie 

zostały zaoszczędzone po zakupie nieruchomości, ale wynoszą one jedynie 300 tys. zł.

Zarząd Powiatu zdecydował o potrzebie zorganizowania spotkania ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami w celu wypracowania koncepcji inwestycji oraz wstępnego jej 

kosztorysu, aby posiąść wiedzę o potrzebach finansowych na powyższy cel.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poinformował Zarząd o rozłożeniu 

w czasie realizacji projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, 

Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”. Podkreślił, iż w ramach dotychczasowej 

realizacji projektu wypracowano 1 min zł oszczędności, które to środki zostaną przeznaczone na 

digitalizację zasobów geodezyjnych.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie 

zgody na przesunięcie terminu złożenia do firmy audytorskiej Sprawozdania finansowego Powiatu 

Kieleckiego za rok 2020 w celu jego zbadania do dnia 23 kwietnia 2021 r. W wyniku przesunięcia 

firma audytorska miałaby czas na zbadanie powyższego sprawozdania do 18 maja br.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu złożenia sprawozdania 

finansowego akceptując propozycję Pani Skarbnik.
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

14 kwietnia 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 945

Protokół liczy 6 stron.

Protokołował Bartosz Bysiak

Protokół sporządzono 16 kwietnia 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Dy ^ejkto
Wydsia

i Zarządzi

Ewelina Kaczmarzyk

owego

Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana

Członkowie Zarządu:
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