
Protokół Nr 207/2021 

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

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1130. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Sprawy różne. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk oraz 

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

informację z pracy Komisji powołanej do wyłonienia podmiotów, którym zostaną przekazane 

w użyczenie stanowiące własność Powiatu Kieleckiego nieruchomości: 

1. położoną w obrębie ewidencyjnym Rembów w gminie Raków, oznaczona numerem 

działki ewidencyjnej 736, 

2. położoną w obrębie ewidencyjnym Starochęciny w gminie Chęciny, oznaczona 

numerami działek ewidencyjnych 137/45, 137/63, 137/48, 137/75, 

z przeznaczeniem do prowadzenia w nich niepublicznych młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, które odbyło się w dniu 28 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Kielcach. Informacja oparta została na protokole z posiedzenia Komisji stanowiącym złącznik 

nr 1 do protokołu. 

Po wysłuchaniu Dyrektorów oraz zapoznaniu się z protokołem Komisji Zarząd Powiatu 

przyjął informację o wyłonieniu dwóch podmiotów, którym mogą zostać użyczone 

ww. nieruchomości. 

Wicestarosta Tomasz Pleban po przyjęciu informacji skierował do Dyrektorów pytanie 

o dalsze czynności ze strony wybranych podmiotów w celu uzyskania zgody na prowadzenie 

niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

Dyrektorzy poinformowali, iż po przyjęciu przez Zarząd Powiatu informacji 

o wyłonieniu podmiotów, którym mogą zostać użyczone powyższe nieruchomości, 

zainteresowane organizacje zostaną poinformowane o udostępnieniu im przedmiotowych 

nieruchomości w celu umożliwienia im pozyskania wszelkich pozwoleń i opinii, niezbędnych do 
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złożenia kompletnego wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, celem 

rozpoczęcia prowadzenia w nich Niepublicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie przedmiotowych nieruchomości 

podmiotom wybranym przez Komisję w celu umożliwienia im pozyskania wszelkich pozwoleń 

i opinii niezbędnych do prowadzenia niepublicznych młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i podpisania umowy z Powiatem Kieleckim na ich prowadzenie na ww. 

nieruchomościach. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 30 lipca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1200 

Protokół liczy 2 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 30 lipca 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 
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