
Protokół Nr 201/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 23 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu zdecydował o przesunięciu wniosków Rady Społecznej Powiatowego 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach z prośbą o przyznanie nagrody rocznej za 2020 rok dla 

Dyrektora jednostki Pana Jarosława Wrzoskiewicza oraz Rady Społecznej Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku z prośbą o przyznanie nagrody rocznej za 2020 rok dla Dyrektora jednostki Pani 

Jolanty Rybczyk na jedno z kolejnych posiedzeń. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko poprosiła Zarząd Powiatu 

o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Uchwały 

Rady Powiatu w Kielcach w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji 

powiatów. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o ww. uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

201/185/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu parkingu samochodowego Starostwa 

Powiatowego w Kielcach, 

201/186/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0349 T, 

201/187/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0349 T, 

201/188/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Powiatowego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Panu Robertowi 

Skrobotowi, 
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201/189/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w 

Kielcach w sprawie tytułów honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i 

„Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 

201 /190/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

201/191/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła Wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o podjęcie 

decyzji w sprawie dalszego dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pojazdu usuniętego z drogi do stacji 

demontażu. 

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Beata Piotrowska-Wróbel przedstawiła 

wniosek Grupy Inicjatywnej budowy Znaku Pamięci w Zalesiu 33 dla śp. mjr. 

Zygmunta Firleja „Kajtka" z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na realizację powyższego 

zadania. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu ze względów formalno-prawnych nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia 

finansowego przeznczonego na budowę Znaku Pamięci w Zalesiu 33 dla śp. mjr. Zygmunta Firleja 

„Kajtka". 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki UJK w Kielcach z prośbą 

o udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego w związku z organizacją 

II Międzynarodowego Kongresu Penitencj ary stów z tematem wiodącym Długoterminowe kary 

pozbawienia wolności - IInd International Congress of Penitentiaries with the leading theme of the 

Congress is long-term imprisonment oraz III Uniwersyteckiej Konferencji Penitencj ary stów 

z tematem wiodącym Więzienna służba zdrowia. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego na 

powyższe wydarzenia w związku z brakiem zabezpieczonych finansowych. 
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił odpowiedź 

na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie wykoszenia poboczy 

przy drogach powiatowych. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, że w dniu 

22 czerwca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się spotkanie 

z Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Elizą Tokarczyk, nauczycielką pracującą 

w zespole oraz rodzicem jednego z uczniów szkoły podstawowej. W spotkaniu poza Wicestarostą 

Tomaszem Plebanem uczestniczyli również Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarczyk 

oraz Radca Prawny Andrzej Mącznik. Wicetarosta Tomasz Pleban powiadomił Zarząd Powiatu, 

że spotkanie to było koniecznością, aby wyjaśnić niezgodne z prawdą informacje jakie otrzymali 

zatrudnieni w Zespole Szkół nauczyciele, których poinformowano, że to Powiat Kielecki 

wypowiedział im umowy o pracę. W związku z powyższym zdecydowano o przedstawieniu na 

spotkaniu pisma z dnia 31 maja br. o wypowiedzeniu umowy, które do Powiatu skierował Pan 

Piotr Pająk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CKU Paronus Piotr Pająk. 

Dodatkowo Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarczyk poprosiła o udzielenie informacji 

odnośnie ilości wniosków złożonych przez absolwentów szkół podstawowych w sprawie naboru 

na rok szkolny 2021/2022. W powyższej kwestii wypowiedziała się jedna z nauczycielek 

zatrudnionych w placówce, zaznaczając, iż wpłynęło kilkanaście wniosków. Wicestarosta Tomasz 

Pleban poinformował, że Powiat Kielecki jest zobowiązany do zwrotnego przejęcia Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi i od 1 września 2021 roku zainteresowani uczniowie będą mogli kontynuować 

naukę. Podkreślił, iż w pierwszej kolejności należy opracować harmonogram przejęcia szkoły. 

Ważnym byłoby także przekazanie informacji rodzicom uczniów, że Zespół Szkół Nr 8 w Nowej 

Słupi nadal pełni swoją działalność. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 3500 zł koncertu 

patriotycznego organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

23 czerwca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1330 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 1 lipca 2021 r. 

cjalista 
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Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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