
Protokół Nr 203/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 7 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej nr 335 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Zarząd Powiatu zdjął z porządku posiedzenia uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, w związku z zamiarem 

przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora na okres 1 roku obecnej pani dyrektor 

placówki. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

203/200/2021 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach, 

203/201/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

203/202/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

203/203/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

203/204/2021 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

203/205/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku, 
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203/206/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach, 

203/207/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Chmielniku, 

203/208/2021 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z przejęciem do 

ponownego prowadzenia przez Powiat Kielecki Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład, 

203/209/2021 w sprawie odwołania Pana Bogdana Kalwata ze stanowiska Dyrektora 

Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, 

203/210/2021 w sprawie odwołania Pana Piotra Koźmina ze stanowiska Dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, 

203/211/2021 w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych wniosków 

o dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków, 

203/212/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach, 

203/213/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła 

informację w sprawie kryteriów wyboru podmiotu kontynuującego działalność Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu i Rembowie. Wyjaśniła, iż do Starostwa 

Powiatowego w Kielcach wpłynęły wnioski z prośbą o możliwość prowadzenia Powiatowych 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie od kilku podmiotów 

(Stowarzyszenie „Czas na Kielce", „Akademicka Fundacja Staropolska" oraz Stowarzyszenie 

„Druga Szansa"). Ponieważ wszystkie z nich posiadają pozytywną opinię Ośrodka Rozwoju 

Edukacji (niezbędną do prowadzenia takiej działalności) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 
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i Turystyki opracował kryteria wyboru podmiotu, któremu zostanie udostępnione mienie w celu 

prowadzenia niepublicznego MOW-u. Kryteria stanowią załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z kryteriami oraz po konsultacjach z radcą prawnym 

Urszulą Miernik i Skarbnikiem Anna Moskwą zdecydował o zmianach: 

- w punkcie piątym wprowadził zapis, iż podmiot będzie zobowiązany przedstawić stosowne 

oświadczenie, 

- w punkcie szóstym wprowadził zapis, iż podmiot będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie 

0 zobowiązaniach bez podawania szczegółów tych zobowiązań. 

Jednocześnie zaznaczył, aby zostały one przekazane przewodniczącym klubów radnych 

w celu zapoznania się z nimi i zgłoszenia ewentualnych uwag ich dotyczących. 

W powyższej sprawie wypowiedział się również Dyrektor Wydziału Geodezji 

1 Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk, który poinformował, iż do wydziału wpłynęły 

wnioski od Stowarzyszenia „Druga Szansa" dotyczące użyczenia nieruchomości w Podzamczu 

i Rembowie. W związku z czym, Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

0 możliwość uczestnictwa w rozmowach dotyczących wyboru podmiotu kontynuującego 

działalność Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz 

Rembowie. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby Dyrektora Wydziału Geodezji 

1 Gospodarki Nieruchomościami Pawła Kowalczyka i zapewnił możliwość uczestnictwa 

w powyższych spotkaniach. 

Ponadto Pani Dyrektor Izabela Dziewięcka przedstawiła wniosek Lokalnej Grupy 

Działania „Białe Ługi" z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie podczas Powiatowego 

Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku w dniu 1 sierpnia 2021 roku 

wydarzenia pn. „Giełda pasji" organizowanego w ramach projektu pn. „Łączymy ludzi z pasją". 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na zorganizowanie 

podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku w dniu 

1 sierpnia 2021 roku wydarzenia pn. „Giełda pasji". 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przestawił odpowiedzi na 

interpelacje: 
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- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie przeprowadzenia 

przeglądu stanu technicznego odwodnienia liniowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 0308T 

w miejscowości Kajetanów oraz podjęcia odpowiednich działań zapewniających prawidłowe 

funkcjonowanie odwodnienia. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie poprawy i wzmocnienia 

rowów przy drodze powiatowej Nr 0487T w miejscowościach Niedźwiedź i Strawczynek. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na 

drodze powiatowej Nr 0488T w Oblęgorku na odcinku wzdłuż Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza (ul. Gimnazjalna 15). Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

7 lipca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 940 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 8 lipca 2021 r. 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 


