
Protokół Nr 191/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 6 maja 2021 roku w sali konferencyjnej nr 335 

(lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 730.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka wystąpiła do 

Zarządu Powiatu z wnioskiem o zdjęcie z porządku posiedzenia Zarządu wniosku Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o zajęcie stanowiska względem dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kielecki, którym kończy się okres 

powierzenia funkcji w celu przygotowania dokładniejszej informacji w powyższej kwestii.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zdjęcie z porządku obrad powyższego punktu.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

191/124/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”,

191/125/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia,

191/126/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk,

191/127/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów dla 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w 2021 roku.

2. Sprawy różne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk- Bielna 

przedstawiła wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
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- w związku z pismem Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie Domu dla Samotnych 

Matek z Dziećmi w Wiernej Rzece. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wnioskodawca zgłosił akces do konkursu dla organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń organizowanego przez Powiat Kielecki.

- w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Morawica 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 200 zł.

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

z przeznaczeniem dla rodziny 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 

informację Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą planowanych w najbliższym 

czasie przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu kieleckiego organizowanych przez Wydział. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Doprecyzowała jednocześnie, iż uroczystości 

związane z upamiętnieniem 370 rocznicy śmierci księcia Jeremiego Wiśniowieckiego wstępnie 

zaplanowane są na 21-22 sierpnia br. Wyjaśniła, iż pierwszego dnia odbyła by się część naukowa, 

zaś drugiego uroczystość plenerowa.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Stowarzyszenia Sport CK z prośbą o pomoc w organizacji, wsparcie finansowe lub ufundowanie 

nagród dla uczestników wydarzeń sportowych organizowanych przez wnioskodawcę. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagrody w kategorii VIP dla uczestników 

wydarzeń sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Sport CK.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic przedstawił wniosek Wydziału 

Komunikacji i Transportu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przewiezienia pojazdu 
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usuniętego z drogi z dotychczasowego parkingu na parking jednego z Obwodów Drogowych 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach do czasu orzeczenia Sadu o przepadku pojazdu na rzecz 

Powiatu Kieleckiego w celu zniwelowania kosztów związanych z dalszym parkowaniem 

w dotychczasowym miejscu. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku. Zobowiązał Dyrektora Wydziału Komunikacji 

i Transportu do zorganizowania spotkania z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

w powyższej kwestii oraz dokonania objazdu obwodów w celu wybrania odpowiedniego do 

dalszego parkowania pojazdu.

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher przedstawił odpowiedzi na 

interpelacje:

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Ireny Gmyr w sprawie poprawy nawierzchni na drodze 

powiatowej Nr 0023 T Chmielnik-Ruda w miejscowościach Zrecze małe i Zrecze Chałupczańskie. 

Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął odpowiedź na interpelację.

- Radnego rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

na drodze powiatowej Nr 0296 T w Zagnańsku poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości do 

30 km/h na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0299 T Zagnańsk-Chrusty do 

skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Goleniawy. Treść odpowiedzi na interpelację 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął odpowiedź na interpelację.

Członek Zarządu Mariusz Ściana poprosił o informację w sprawie zaawansowania prac 

dotyczących realizacji inwestycji, polegającej na budowie zatok autobusowych przy drodze 

powiatowej nr 0355 T w msc. Straszniów Gumienicki.

Członek Zarządu Cezary Majcher powiadomił, że informacja z kosztorysem została 

przekazana Pani Skarbnik Annie Moskwie, w związku z czym decyzje w powyższej sprawie 

zapadną w najbliższym czasie.

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, że z terenu 

pogorzeliska w Nowinach zostało wywiezionych już 650 ton odpadów i cały proces ich usuwania 

przebiega w sposób sprawny i bezproblemowy. Wkrótce pozostaną już tylko mauzery w których 

znajduje się woda po pożarnicza wraz z substancjami chemicznymi. Firma, która zajmie się ich 

utylizacją zostanie wyłoniona w drodze przetargu.
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Odnośnie powyższej kwestii z zapytaniem zwrócił się z zapytaniem Członek Zarządu 

Cezary Majcher o możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie pogorzeliska w celu oceny 

zaawansowania prac porządkowych na ww. terenie.

Członek Zarządu Mariusz Ściana zapewnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Zarząd 

Powiatu mógł pojechać na teren pogorzeliska, aby ocenić etap usuwania niebezpiecznych 

odpadów z terenu pogorzeliska w Nowinach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

6 maja 2021 roku.

Zakończenie obrad - godz. 825

Protokół liczy 4 strony.

Protokołował Joanna Czaja

Protokół sporządzono 10 maja 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starszy specjalista

JoanjfiiCzaja
Starosta:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban
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