
Protokół Nr 205/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2021 r. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na rozszerzenie porządku 

posiedzenia o powyższą uchwałę 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

205/218/2021 w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Kieleckiego przeznaczonej 

do użyczenia, 

205/219/2021 w sprawie wykazu nieruchomości Powiatu Kieleckiego przeznaczonej 

do użyczenia, 

205/220/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

205/221/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

205/222/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

205/223/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

205/224/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

205/225/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
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205/226/2021 w sprawie wskazania Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, w której będzie 

naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego 

nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego likwidowana szkoła była 

ostatnim miejscem pracy, 

205/227/2021 w sprawie wskazania Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie, 

w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 

każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela 

pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego 

likwidowana szkoła była ostatnim miejscem pracy, 

205/228/2021 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych Powiatowi Kieleckiemu odrębnymi ustawami 

na 2021 rok, 

205/229/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r., 

205/230/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

205/231/2021 w sprawie powołania komisji do wyłonienia podmiotów, którym zostaną 

przekazane w użyczenie stanowiące własność Powiatu Kieleckiego 

nieruchomości: 1. położona w obrębie ewidencyjnym Rembów w gminie Raków, 

oznaczona numerem działki ewidencyjnej 736, 2. położona w obrębie 

ewidencyjnym Starochęciny w gminie Chęciny, oznaczona numerami działek 

ewidencyjnych 137/45, 137/63, 137/48, 137/75, z przeznaczeniem 

do prowadzenia na nich niepublicznych młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. 

Podczas głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały Członek Zarządu Powiatu w Kielcach 

Mariusz Ściana zagłosował "przeciw", jednakże podpisał ją, gdyż pozostali członkowie Zarządu 

zagłosowali "za". 



2. Sprawy różne. 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Beata Niebudek przedstawiła wniosek 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Wójta Gminy 

Piekoszów z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego w związku 

z brakiem zabezpieczonych środków w budżecie powiatu oraz nieprzewidzianymi wydatkami 

spowodowanymi trwającą epidemią COVID-19, a także usuwaniem w bieżącym roku skutków 

pożaru nielegalnego składowiska odpadów chemicznych w Nowinach. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie powierzenia od 1 września 2021 roku pełnienia obowiązków dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji przedłożonej przez Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i wyraził zgodę na powierzenie pełnienia obowiązków 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi Pani Elizie Tokarczyk. Zobowiązał jednocześnie 

Wydział Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki do przygotowania stosownej uchwały na jedno 

z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

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

poinformowała Zarząd Powiatu, iż w związku z wypowiedzeniem przez CKU „Patronus" 

Piotr Pająk umowy powierzenia prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, koniecznym 

będzie powołanie zespołu odpowiedzialnego za ponowne przejęcie szkoły. Jak podkreśliła, 

zadanie to może być bardzo trudne, gdyż w obowiązującej umowie nie zawarto odpowiednich 

zapisów zabezpieczających interesy Powiatu. Dodatkowo CKU „Patronus" nie wykazuje woli 

współpracy w powyższej kwestii. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Pani Dyrektor Izabela Dziewięcka zakomunikowała, iż w związku z organizowanym 
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przez Powiat Kielecki wydarzeniem upamiętniającym 370 rocznicę śmierci księcia 

Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu w dniu 22 sierpnia br., do Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki zgłosiła się Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dominika Kąsek z zapytaniem o możliwość wystawienia przez Oddział Świętokrzyski 

Narodowego Funduszu Zdrowia punktu promującego badania profilaktyczne dla osób powyżej 

40 roku życia. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższej inicjatywy. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z prośbą o udzielenie wsparcia 

rzeczowego przeznaczonego na organizację Maratonu Pieszego „Przedwiośnie". Wniosek 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie nagród rzeczowych w postaci książek, 

przewodników, dyplomów, plecaków oraz smyczy przeznaczonych na organizację 

ww. przedsięwzięcia. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego w miejscowości Kostomłoty Drugie. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie remontu drogi 

powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Parcele. Treść odpowiedzi na interpelacje stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o rozważenie możliwości zwiększenia zatrudnienia w Wydziale Budżetu i Finansów na skutek 

rozszerzeniem zadań związanych z egzekucją i dochodzeniem należności. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury 

naboru do Wydziału Budżetu i Finansów. 

Ponadto Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła z wnioskiem do Zarząd Powiatu 

o rozważenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
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mających na celu wpisanie koordynacji działań nad powiatowymi jednostkami wykonującymi 

zadania z zakresu polityki społecznej do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, podobnie jak 

ma to miejsce w przypadku szkół i placówek oświatowych, których pracę koordynuje Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Członka Zarządu Powiatu w Kielcach 

Cezarego Majchra aby do powyższej kwestii powrócić na jednym z kolejnych posiedzeń, gdy do 

pracy, ze zwolnienia lekarskiego, powróci Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk 

który odpowiada za powyższe kwestie. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poruszył kwestię trudnej sytuacji 

w Wydziale Budownictwa. Poinformował Zarząd, iż opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków 

o pozwolenie na budowę przekracza trzy miesiące, a z dnia na dzień spraw przybywa. Podkreślił, 

że w samym okresie od 26 marca do 16 lipca br. (77 dni roboczych) do Wydziału wpłynęło 870 

wniosków. Zauważył, że bez zatrudnienia dodatkowych osób sytuacja może jeszcze bardziej się 

pogorszyć. Jak zaznaczył w ostatnim czasie zostało ogłoszonych kilka konkursów na wolne 

stanowiska w Wydziale Budownictwa, jednakże nie cieszą się one dużym zainteresowaniem 

z powodu proponowanego zbyt niskiego wynagrodzenia. Kolejnym problemem jest fakt, iż na 

wolne stanowiska aplikują osoby bez większego doświadczenia, które trzeba przyuczyć, 

a sprawy przez nie rozpatrywane sprawdzić. Zdaniem Członka Zarządu Powiatu w Kielcach 

skutecznym rozwiązaniem wydaje się zwiększenie uposażenia obecnych i przyszłych 

pracowników Wydziału Budownictwa. 

Zarząd Powiatu przyjął informację, jednocześnie zdecydował, iż kwestie i możliwości 

finansowe zostaną rozstrzygnięte po przygotowaniu przez Skarbnika Powiatu szczegółowych 

wyliczeń. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę Zarządu Powiatu, iż kwestie związane 

z wyborem podmiotów, które zainteresowane są prowadzeniem niepublicznych młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych na bazie likwidowanych powiatowych placówek muszą wyraźnie 

nabrać tempa. Wyjaśnił, iż cała procedura pozyskiwania odpowiednich zaświadczeń i zgód to 

minimum 30 dni. Jak podkreślił, jeśli do końca lipca br. zainteresowane podmioty nie zaczną się 

o nie ubiegać istnieje realne zagrożenie, iż z początkiem września 2021 r. takie placówki nie 

powstaną, co może zostać uznane za opieszałość ze strony pracowników Starostwa Powiatowego 

w Kielcach. 
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Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, iż pojawiła się 

propozycja zorganizowania przez Powiat Kielecki wraz z Gmina Masłów imprezy plenerowej 

w Ciekotach w terminie 10 października 2021 r. pod hasłem „Lato zamknięte w słoikach". 

Zarząd Powiatu przyjął informację, jednocześnie zlecił Zespołowi Informacji i Promocji 

koordynację dalszych działań zmierzających do przygotowania wydarzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 lipca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 945 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 26 lipca 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 
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