
Protokół Nr 198/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 9 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej nr 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o zdjęcie z porządku posiedzenia uchwały w sprawie opinii do projektu 

pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowiny na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 

2028". 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia ww. uchwały. 

Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

198/159/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 

198/160/2021 w sprawie odmowy umorzenia kosztów postępowania sądowego Pani Agnieszce 

Sołtyk i Panu Pawłowi Latkowskiemu, 

198/161/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu przyjmującego Raport za lata 

2019-2020 z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego 

na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025", 

198/162/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r. 

198/163/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 rok, 

1 



1. Sprawy różne: 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Zbigniew Szybalski przedstawił wniosek 

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszych czynności 

względem osób prywatnych bezumownie korzystających z lokalu należącego do Domu Pomocy 

Społecznej w Zgórsku. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 

w Zgórsku całkowitego poparcia w podejmowanych działaniach mających na celu uregulowanie 

formalności związanych z bezumownym korzystaniem przez osoby prywatne z lokalu należącego 

do Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu z prośbą o przekazanie materiałów promocyjnych dla 

uczestników ogólnopolskiego Nocnego Rajdu Świętokrzyskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 2 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie upominków uczestnikom ogólnopolskiego 

Nocnego Rajdu Świętokrzyskiego. 

- Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku z prośbą 

o ufundowanie nagród dla uczestników ogólnopolskiego konkursu tematycznego 

„Nasi sąsiedzi - Żydzi". Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie upominków uczestnikom ogólnopolskiego 

konkursu tematycznego „Nasi sąsiedzi - Żydzi". 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego 

w sprawie drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie. Treść odpowiedzi na 

interpelacje stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych na zakup 

samochodu elektrycznego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach z przeznaczeniem na zakup ciągnika do wykonywania prac porządkowych na drogach 

powiatowych. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Członka Zarządu Powiatu w Kielcach Cezarego 

Majchra i wyraził zgodę na przesunięcie ww. środków finansowych. Jednocześnie Zarząd Powiatu 

zdecydował o rezygnacji z realizacji ww. zadania inwestycyjnego (zakup samochodu 

elektrycznego) w roku bieżącym. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd 

Powiatu, że w Wydziale Komunikacji i Transportu w Referacie rejestracji pojazdów wystąpił 

problem kadrowy, gdyż do referatu wpływa zbyt wiele wniosków i zatrudnieni pracownicy nie są 

w stanie rozpatrzyć ich wszystkich w przewidzianym w przepisach prawa terminie. W związku 

z powyższym zwrócił się on z prośbą o zwiększenie zatrudnienia w celu usprawnienia pracy 

Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Członka Zarządu Powiatu w Kielcach Cezarego 

Majchra i zobowiązał się do pomocy w rozwiązaniu powyższych problemów występujących 

w wydziale. 

Ponadto Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 

i Środowiska Zenona Pedrycza o przygotowanie informacji dotyczących montażu czujników 

powietrza w gminach na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Zenon Pedrycz poinformował, że przygotuje niezbędna analizę w sprawie 

montażu czujników i przedstawi ją na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu w Kielcach. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

9 czerwca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1045 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 22 czerwca 2021 r. 

Starszy specjalista 

N r &r • do a n r t r e l  C z a j a  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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