Protokół Nr 190/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 28 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:

190/117/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Programu

Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”,
190/118/2021 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kielcach sprawozdania z realizacji

„Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2020 roku”,
190/119/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0487 T,
190/120/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0493 T,
190/121/2021 w sprawie wyrażenia zgody na podstawie § 6 ust. 6 umowy dzierżawy

nieruchomości znak: GN-I.6845.2.4.2013.KZ z dnia 16 marca 2021 r„ na wniosek
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą

w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2021 r„ na najem (dzierżawę) przedmiotu dzierżawy
na rzecz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

Chęcińskim

przeznaczeniem

z

laboratorium

Domu

autonomicznego

posadowionego na dzierżawionej nieruchomości na świadczenie usług medycznych

polegających

na

utworzeniu

punktu

poboru

próbek

do

badań

laboratoryjnych - walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) w ramach

realizowanego projektu pn. „Stop Wirusowi”, który winien rozpocząć się
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z początkiem maja bieżącego roku jedynie za pokryciem kosztów eksploatacyjnych
związanych z funkcjonowaniem tego punktu pobrań,

190/122/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r,

190/123/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.

2. Sprawy różne.
Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania kryzysowego z prośbą o zajęcie

stanowiska w sprawie przyłączenia się do udziału w ramach obchodów dotyczących uczczenia
setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zarząd Powiatu poprosił Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Ewelinę Kaczmarzyk o dokładniejsze rozeznanie powyższej kwestii, w celu uzyskania informacji
o działaniach upamiętniających powyższe wydarzenie przez inne samorządy powiatowe z terenu
województwa świętokrzyskiego i ponowne przedstawienie sprawy na jednym z kolejnych
posiedzeń Zarządu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna

przedstawiła wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
- w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w sprawie udzielenia pomocy

finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Wniosek stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na udzielenie pomocy
finansowej w kwocie 5 000 zł.

- w związku z pismem Wójta Gminy Zagnańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej

z przeznaczeniem dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na udzielenie pomocy

finansowej w kwocie 5 000 zł.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła
Protokół sporządzony po oględzinach Pałacu Dobieckich w Łopusznie w dniu 12 kwietnia 2021 r.
z rekomendacją odnośnie możliwości zainstalowania w pałacu źródła ogrzewania na sezon
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grzewczy 2021-2022. Protokół stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął powyższy protokół akceptując zawartą w nim rekomendację co do

zastosowania grzejników konwektorowych w celu ogrzania budynku Pałacu w okresie grzewczym

2021-2022.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił
odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie poprawy
bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 0356 T w miejscowości Borków. Treść odpowiedzi na

interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął odpowiedź na interpelację.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk powrócił do sprawy omawianej na
posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 marca br. dotyczącej wniosku jednego

z lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zmianę
uposażenia. Wyjaśnił, iż zarówno z wnioskodawczynią jak i pozostałymi lekarzami orzecznikami

przeprowadzone zostały rozmowy odnośnie kwestii zwiększenia stawki za weryfikację wstępną

wniosku. Ostatecznie Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zarekomendował

Zarządowi podniesienie wszystkim lekarzom orzecznikom stawki z dotychczasowej 1 zł brutto na

3 zł brutto od weryfikacji wniosku.

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Członka Zarządu Powiatu w Kielcach Stefana
Bąka i wyraził zgodę na zwiększenie stawki dla lekarzy orzeczników do kwoty 3 zł brutto od
weryfikacji wstępnej wniosku.
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Na

tym
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28 kwietnia 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 925

Protokół liczy 3 strony.

Protokołował Bartosz Bysiak
Protokół sporządzono 30 kwietnia 2021 r.

Zarząd Powiatu:
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