
Protokół Nr 202/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 30 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

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

z prośbą o zdjęcie z porządku posiedzenia wniosek Wydziału Komunikacji 

i Transportu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji sprawdzania kolejnych projektów 

stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych, bądź zwrotu wszystkich projektów wraz z pismem 

przewodnim. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zdjęcie z porządku posiedzenia ww. wniosku. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w pełnym składzie: 

202/193/2021 w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, 

202/194/2021 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach, 

202/195/2021 w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku, 

202/196/2021 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy 

Strawczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, 

202/197/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

202/198/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

1 



Zarząd Powiatu podjął uchwały w niepełnym składzie: 

202/192/2021 dotycząca wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 148/325/2020 Zarządu Powiatu 

w Kielcach z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora 

i Zespołu do Spraw Dostępności, 

202/198/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

202/199/2021 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ, woj. małopolskie. 

2. Sprawy różne: 

Wicestarosta, Przewodniczący Rady Społecznej Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach Tomasz Pleban przedstawił wniosek Rady Społecznej Powiatowego 

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

Dyrektora jednostki Pana Jarosława Wrzoskiewicza. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagrody rocznej za 2020 rok dla Dyrektora 

jednostki Pana Jarosława Wrzoskiewicza w wysokości 1 - krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia Dyrektora otrzymywanego w 2020 roku. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 202/194/2021 z 30 czerwca 2021 

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku Mariusz Ściana przedstawił wniosek Rady Społecznej Szpitala 

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

jednostki Pani Jolanty Rybczyk. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie nagrody rocznej za 2020 rok dla Dyrektora 

jednostki Pani Jolanty Rybczyk w wysokości 1 - krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia Dyrektora otrzymywanego w 2020 roku. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 202/195/2021 z 30 czerwca 2021 
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w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk - Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o udzielenie 

pomocy finansowej dla rodzin poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała na 

terenie gminy Nowy Targ. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na udzielenie pomocy 

finansowej w kwocie 25 000 zł dla rodzin poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa 

Biała na terenie gminy Nowy Targ. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu było podjęcie 

uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 202/199/2021 z dnia 30 czerwca 2021 dotyczącej 

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Nowy Targ, woj. małopolskie. 

W związku z kończącym się okresem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, Dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła Zarządowi Powiatu 

możliwe działania mające na celu wyłonienie dyrektorów ww. placówek. 

W związku z powyższym: 

- w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku istnieje możliwość przedłużenia pełnienia funkcji 

na okres 5 lat obecnemu dyrektorowi lub ogłoszenie konkursu. 

- w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie istnieje możliwość przedłużenia pełnienia funkcji 

na okres 1 roku obecnemu dyrektorowi lub ogłoszenie konkursu. 

- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie obecna dyrektor Pani 

Karolina Piłat poinformowała, iż z przyczyn osobistych nie może dłużej pełnić funkcji dyrektora. 

W związku z powyższym zasadne jest ogłoszenie konkursu lub powierzenie na okres 1 roku 

pełnienie obowiązków dyrektora Pani Katarzynie Przygodzkiej. 

- w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku istnieje możliwość przedłużenia pełnienia funkcji 

na okres 5 lat obecnemu dyrektorowi lub ogłoszenie konkursu. 

- w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, zasadnym wydaje się 

ogłoszenie konkursu na nowego dyrektora w związku z niekorzystnymi warunkami umowy 

zawartymi z dotychczasowym dyrektorem. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją. Jednocześnie zdecydował, iż w 

najbliższym czasie podejmie w przedmiotowej sprawie decyzje wiążące. 
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Ponadto Dyrektor wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy 

z Wydziałem Budownictwa w celu wyłonienia ekspertyzy dot. źródła ogrzewania w Zespole 

Pałacowo-Parkowym w Łopusznie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie współpracy pomiędzy ww. wydziałami. 

Członek Zarząd Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, iż ze 

względu na problemy kadrowe w Wydziale Budownictwa oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami trwają nabory na wolne stanowiska pracy. 

Zarząd Powiatu przyjął ww. informację. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd Powiatu, iż 

ze względu na natłok prac w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach zasadnym jest zatrudnienie 

w drodze awansu wewnętrznego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

Zarząd Powiatu przyjął informację i wyraził zgodę na zatrudnienie w drodze awansu 

wewnętrznego Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, że do Starostwa 

Powiatowego w Kielcach wpłynęło pismo od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta 

Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie zaistniałych problemów ze znalezieniem nowej 

lokalizacji dla Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 

w Kielcach. 

Ze względu na rosnące potrzeby i zwiększone zapotrzebowanie wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Kielcach oraz jednostek podległych, Zarząd Powiatu podtrzymał swoją decyzję 

podjętą na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021 roku w sprawie wypowiedzenia umowy najmu 

pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej 

Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach. 

W powyższej sprawie głos zabrał również Wicestarosta Tomasz Pleban, który zauważył, 

iż zasadnym byłoby otwarcie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach filii Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach, z której mogliby korzystać mieszkańcy powiatu kieleckiego, a zatem 

udostępnienie kilku pomieszczeń na powyższe potrzeby. Ponadto Wicestarosta zauważył, iż ze 

względu na zmieniające się zadania Powiatowego Urzędu Pracy, utrzymywanie go w obecnej 

formie wydaje się nie mieć racji bytu. Szczególna uwagę, jego zdaniem należy skierować na 

kwestię zbyt dużego zatrudnienia w stosunku do zadań. Dlatego też najkorzystniejszym 
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rozwiązaniem byłaby zmiana siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, co można by 

zrealizować poprzez sprzedaż obecnego budynku urzędu, a pozyskane środki zainwestować 

w nowy budynek. 

Zarząd Powiatu wysłuchał informacji przedstawionej przez Wicestarostę Tomasza 

Plebana. Jednakże ostateczną decyzję względem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz 

jego siedziby podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, po dokładniejszym 

przeanalizowaniu powyższej sprawy. 

Dodatkowo Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska poinformowała Zarząd 

Powiatu, iż w związku z programem społeczno-gospodarczym Nowy Polski Ład, należy 

zastanowić się nad tym, jakich inwestycji można dokonać w związku z jego wprowadzeniem. 

Wicestarosta Tomasz Pleban przyznał, że warto zastanowić się nad różnymi 

możliwościami rozwoju, oferowanymi przez ww. program. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban wspomniał o rozszerzeniu umowy z Wojewódzkim 

Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zawartej w dniu 22 listopada 1999 roku, 

dotyczącej scedowania działań Powiatu Kieleckiego z zakresu kultury na Wojewódzki Dom 

Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Rozszerzenie powyższej umowy miałoby dotyczyć 

składania wniosków przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na 

pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na wydarzenia kulturalne organizowane przez 

Powiat Kielecki m.in. Jarmark Świętokrzyski. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie powyższej umowy. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

30 czerwca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1330 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 5 lipca 2021 r. 

Bartosz  Bys iak  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 


