
Protokół Nr 204/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 14 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej nr 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

204/214/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0322 T, 

204/215/2021 dotycząca wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi 

położonej na terenie Gminy Łagów, 

204/216/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

204/217/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wnioski: 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Komendanta Placówki 

Straży Granicznej w Kielcach z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na 

organizację uroczystości 20-lecia sformułowania struktur Straży Granicznej w Kielcach. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, ponieważ Powiat Kielecki nie 

posiada funduszu wsparcia ww. celu. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie 

pomocy w formie zorganizowania cateringu na kwotę 1000 zł - 2000 zł. 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

1 



przeznaczonego na zakup 2 sztuk radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych na potrzeby 

organizacji działań ratowniczych w powiecie kieleckim. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku wolnych 

środków finansowych w budżecie powiatu. 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chańczy z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby ww. jednostki. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku wolnych 

środków finansowych w budżecie powiatu. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedstawiła wniosek 

Koła Kieleckiego Polskiego Związku Niewidomych z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

z przeznaczeniem na działalność Koła. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Z przyczyn formalno-prawnych, Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego 

wniosku. 

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

wnioski: 

- Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego w Kielcach w sprawie udziału Powiatu Kieleckiego w XVI Świętokrzyskim 

Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Powiatu Kieleckiego w XVI Świętokrzyskim 

Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. 

- informacja dotycząca organizacji wydarzenia kulturalnego poświęconego 370 rocznicy śmierci 

księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pani Dyrektor zaproponowała ponadto, aby w ramach 

wydarzenia zorganizować również występ zespołu muzyki dawnej „Huskarl". Informacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. Jednocześnie wyraził zgodę na występ 

wspomnianego przez Panią Dyrektor Izabelę Dziewięcką, zespołu muzyki dawnej „Huskarl". 

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował, aby na powyższe uroczystości zostali zaproszeni 
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Starostowie powiatów: lubelskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, radomskiego, tarnowskiego, 

zawierciańskiego, radomszczańskiego oraz opoczyńskiego. 

- w związku z prośbą skierowaną do szefów klubów radnych Rady Powiatu w Kielcach, dotyczącą 

uwag odnośnie kryteriów wyboru podmiotu, który będzie kontynuował działalność 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu i Rembowie Dyrektor 

Izabela Dziewięcka przedstawiła uwagi klubów radnych Rady Powiatu. Treść kryteriów stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu uwzględnił większość uwag przedstawionych przez klub radnych PSL. 

Nie uwzględnił natomiast uwagi dotyczącej punktu 4, w którym klub zasugerował, aby 

przedmiotem oceny szkół był ich poziom, a nie liczba. Po konsultacji z Panią Dyrektor Izabelą 

Dziewięcką, Zarząd Powiatu stwierdził, że trudno jest porównać ze sobą poziom nauczania 

w szkołach, dlatego też nie uwzględnił powyższej sugestii. Jednocześnie Zarząd Powiatu nie 

zgodził się także z uwagą zasugerowaną przez klub radnych Projekt Świętokrzyskie dotyczącą 

wykluczenia podmiotu posiadającego zobowiązania finansowe wobec podmiotów trzecich 

z wyjątkiem tych, które udokumentują restrukturyzację zadłużenia i dokonywanie spłat zadłużenia 

w terminie. Po rozmowach z Panią Dyrektor Izabelą Dziewięcką Zarząd Powiatu nie wyraził 

zgody na uwzględnienie powyższej uwagi, gdyż ciężko jest przewidzieć jak komisja będzie 

oceniać proces restrukturyzacji. 

W sprawie kryteriów swoją uwagę przedstawił również klub radnych Projekt 

Świętokrzyskie dotyczącą zaległości podmiotu. Jeśli posiada zaległości wobec podmiotów 

trzecich powinien zostać wykluczony, chyba że przedstawi dokumenty z których wynika 

restrukturyzacja zadłużenia i dokonuje spłat w terminie. Po rozmowach z Panią Dyrektor Izabelą 

Dziewięcką Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na uwzględnienie powyższej uwagi, gdyż ciężko 

jest przewidzieć jak komisja będzie oceniać proces restrukturyzacji. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby kryteria w celu ich wypełnienia wysłać jak najszybciej 

do zainteresowanych podmiotów. Jednocześnie wyznaczył termin 7 dni na ich wypełnienie. 

Zdecydował także o jak najszybszym powołaniu komisji oceniającej kryteria wyboru podmiotu 

kontynuującego działalność Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

w Rembowie oraz Podzamczu. 
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Ponadto Pani Dyrektor poinformowała Zarząd Powiatu, że w nawiązaniu do podjętej 

Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady 

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

i „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego" zostały przeprowadzone ww. konsultacje, 

w wyniku których nie zostały wniesione żadne uwagi. W związku z powyższym na jednym 

z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, zostanie przedstawiona odpowiednia uchwała w celu 

skierowania jej na Radę Powiatu. 

Dyrektor Izabela Dziewięcka zwróciła się do Zarządu Powiatu także z prośbą o ustalenie 

godziny rozpoczęcia Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych organizowanego 

w dniu 1 sierpnia br. w Chmielniku. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby powyższa impreza rozpoczęła się o godzinie 1400 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- osoby prywatnej z ponowną prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku publikacji poświęconej dziejom społeczno-

gospodarczym Tumlina. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 1000 zł 

brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku publikacji poświęconej dziejom społeczno-

gospodarczym Tumlina. 

- firmy Almar-Sport z propozycją uczestnictwa Powiatu Kieleckiego (Starostwa Powiatowego 

w Kielcach) w XV Międzybranżowych Mistrzostwach Polski Firm i Zakładów Pracy w Piłce 

Nożnej w Ustce oraz Turnieju Firm i Zakładów Pracy w Piłce Nożnej Tatry Cup 2021 

w Zakopanem. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dwudniowy udział Powiatu Kieleckiego (Starostwa 

Powiatowego w Kielcach) w XV Międzybranżowych Mistrzostwach Polski Firm i Zakładów 

Pracy w Piłce Nożnej w Ustce. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska poprosiła Zarząd Powiatu 

o podjęcie decyzji w sprawie rozdysponowania zakupionych środków covidowych oraz 

pulsoksymetrów. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby pulsoksymetry oraz pozostałe środki covidowe 

rozdysponować po gminach wchodzących w strukturę administracyjną powiatu kieleckiego 
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uwzględnieniem proporcjonalności wynikającej z liczby mieszkańców w poszczególnych 

gminach. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

14 lipca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.940 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 15 lipca 2021 r. 

Starszy arszy specjal is ta  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Bartosz  Bys iak  r tosz  

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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