Protokół Nr 206/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 28 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej
nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic wystąpił do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o poszerzenie porządku o dodatkową informację w sprawie parkingu na
terenie obwodu drogowego w Łagowie.
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na poszerzenie porządku
o powyższą informację.

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

206/232/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie
ustalenia

planu

sieci

publicznych

szkół

ponadpodstawowych

oraz

szkół

specjalnych na obszarze Powiatu Kieleckiego od dnia 1 września 2021 roku,
206/233/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r.,
206/234/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r.

2. Sprawy różne.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk
przedstawił Informację Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie realizacji
zadań określonych w załączniku Nr 1 do Dyspozycji Nr 2/2015 Starosty Kieleckiego z dnia
04

grudnia

2015

r.,

w

okresie

sprawozdawczym

od

dnia

do 30 czerwca 2021 r. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął informację

1

01

kwietnia

2021

r.

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek
Stowarzyszenia Zwykłego „Z Bronkiem do gwiazd" z prośbą o wsparcie finansowe dla instalacji
rzeźby ławeczka Bronisława Opałko. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zarząd Powiatu zdecydował, iż z przyczyn formalno-prawnych nie może udzielić
wsparcia finansowego na powyższy cel, jednakże doceniając postać patrona Powiat przyłączy się
do akcji promującej zbiórkę na powyższy cel.
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpitala Specjalistycznego
w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Kielcach z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zawarcia umowy
o współpracę pomiędzy Szpitalem a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wniosek
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Dyrektor Rafał Szpak podkreślił, iż szpital posiada bardzo
dobrą bazę aby Oddział Ginekologiczno-Położniczy został przekształcony w Uniwersytecką
Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Położniczej, dzięki czemu placówka uzyska
dodatkowe możliwości pozyskiwania środków finansowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie powyższej umowy.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił
odpowiedzi na interpelacje Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali:
- w sprawie wykonania prac porządkowych wzdłuż chodnika i poboczy w ciągu drogi
powiatowej nr 0329T w miejscowości Brzechów. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację
- w sprawie remontu chodnika w miejscowości Bilcza. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację.
Pełnomocnik
przedstawiła

ds.

informację

Systemu
dotyczącą

Zarządzania

Jakością

przeprowadzenia

Agnieszka

auditu

Ceglińska-Ganczar

recertyfikacji

(odnowienia)

zintegrowanego systemu zarządzania. Podkreśliła ona, iż w procedurze przetargowej na
przeprowadzenie auditu na najbliższe trzy lata wygrała nowa firma (Polska Izba Handlu
Zagranicznego w Gdyni). Zaznaczyła, że audit ma się składać z dwóch etapów. W czasie
pierwszego nastąpi analiza dokumentacji, zaś podczas drugiego auditorzy odwiedzą Starostwo
Powiatowe w Kielcach wraz z filiami Wydziału Komunikacji i Transportu.
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Zarząd Powiatu przyjął informację. Zdecydował jednocześnie, iż niezbędne będzie
zorganizowanie

w

dniu

29

lipca

2021

r. spotkania

Zarządu

Powiatu

z

dyrektorami

i kierownikami w celu omówienia kwestii związanych z audytem recertyfikacji. Sekretarz
Powiatu Grzegorz Wnuk podkreślił, że na spotkaniu tym w sposób szczególny zwrócić należy
uwagę

na

uświadomienie

pracowników,

gdzie

można

znaleźć

dokumentację

związaną

z posiadanymi przez Starostwo Powiatowe certyfikatami.
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic przedstawił informację
w sprawie parkingu na terenie obwodu drogowego w Łagowie. Podkreślił, iż w celu pozyskania
oszczędności zasadnym jest stworzenie parkingu na terenie obwodu drogowego w Łagowie
w celu przeniesienia tam pojazdów, znajdujących się na parkingu płatnym (usuniętych z dróg na
terenie powiatu kieleckiego) powyżej trzech miesięcy. Jak zauważył miesięczne koszty jakie
ponosi Starostwo Powiatowe w Kielcach w związku z długotrwałym parkowaniem pojazdów
wynoszą ok. 8 tys. zł. Zaznaczył jednocześnie, iż przetransportowanie pojazdów dotyczyło by
tylko tych, co do których istnieje pewność, że nikt ich nie odbierze, gdyż koszty holowania
i parkowania wielokrotnie przewyższają ich wartość, zaś sąd orzeknie przepadek mienia na rzecz
Powiatu Kieleckiego. Poinformował, iż w obecnej chwili dotyczy to 10 pojazdów, z których
jeden znajduje się na parkingu od 4 września 2014 r.
Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd, iż wraz
z Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach dokonał wizji lokalnej na terenie obwodu drogowego w Łagowie. Stwierdził on, iż
istnieje możliwość wydzielenia części placu na parking, zaś koszty jego dostosowania
oszacowano na kwotę ok. 4 tys. zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dostosowanie części placu obwodu drogowego
w Łagowie do wymogów parkingu na którym można przetrzymać przedmiotowe pojazdy,
jednocześnie po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu polecili dyrekcji Powiatowego Zarządu
Dróg w Kielcach przygotowanie wniosku o zwiększenie planu finansowego jednostki na
pokrycie kosztów powyższych prac.
Zarząd Powiatu poprosił Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
Zenona Pedrycza o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów zakupu i montażu czujników
jakości powietrza na terenie powiatu kieleckiego.
Po przeprowadzeniu rozeznania rynku i przeanalizowaniu szerokiej gamy produktów
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Dyrektor Zenon Pedrycz zarekomendował Zarządowi Powiatu wybór oferty jednej z dwóch
wiodących firm. Informacja o cenach urządzenia i kosztach abonamentowych stanowią załącznik
nr 6 do protokołu.
Zarząd Powiatu przyjął informację, jednocześnie poprosili o dokonanie rozeznania
wśród gmin powiatu kieleckiego w kwestii zainteresowania współfinansowaniem powyższej
inwestycji i przedłożenia jego wyników na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 28 lipca 2021 roku.
Zakończenie obrad - godz. 9i0
Protokół liczy 4 strony.
Protokołował Bartosz Bysiak
Protokół sporządzono 2 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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