
Protokół Nr 208/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej nr 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o rozpatrzenie odpowiedzi interpelacje 

Radnej Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali w sprawach: wykarczowania zakrzaczeń w ciągu 

drogi powiatowej nr 0358T w msc. Słopiec, remontu mostu na drodze powiatowej nr 0358T w 

msc. Słopiec, wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0332T w msc. Słopiec, 

wykarczowania zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych nr 0355 T w msc. Szczecno, nr 0368T w 

msc. Marzysz oraz nr 0356T w msc. Trzemosna 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku o ww. interpelacje. 

Główna Księgowa Agnieszka Trepka zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie zmian w planie wydatków 

na 2021 r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku o ww. uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

208/235/2021 w sprawie przyjęcia Informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim 

oraz o sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze 

półrocze 2021 roku, 

208/236/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie tytułów 

honorowych: „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" i „Honorowy Obywatel 

Powiatu Kieleckiego", 

208/237/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Chęcinach, 
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208/238/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, 

208/239/2021 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku, 

208/240/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

informację Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska dotyczącą zakupu i instalacji czujników 

jakości powietrza na terenie Powiatu Kieleckiego. Informacja stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

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

odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka w sprawie 

szczepienia przeciw COVID-19 w powiatowych zespołach szkół. Treść odpowiedzi na zapytanie 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje Radnej Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali w sprawach: 

wykarczowania zakrzaczeń w ciągu drogi powiatowej nr 0358T w msc. Słopiec, remontu mostu 

na drodze powiatowej nr 0358T w msc. Słopiec, wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 0332T w msc. Słopiec. 

Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na ww. interpelację. 

- Radnej Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali w sprawie wykarczowania zakrzaczeń w ciągu dróg 

powiatowych nr 0355 T w msc. Szczecno, nr 0368T w msc. Marzysz oraz nr 0356T 

w msc. Trzemosna. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na ww. interpelację. 
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Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, że uczestniczył 

w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, 

w którym brali udział również Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Starosta Pińczowski Zbigniew 

Kierkowski. Powyższe spotkanie zostało zorganizowane w celu rozwiązania problemu, który 

pojawił się w Szpitalu Rejonowym w Busku-Zdroju, gdzie wszyscy lekarze zatrudnieni na 

Oddziale Chirurgicznym złożyli wypowiedzenie z pracy, skutkiem czego było zamknięcie 

oddziału Jak podkreślił, w zaistniałej sytuacji pacjenci wymagający pomocy chirurgicznej z terenu 

Buska-Zdroju zostaną skierowani do najbliższej jednostki posiadającej oddział chirurgiczny, a 

mianowicie do Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Zauważył on jednak, że powiatowa 

placówka wykonuje jedynie zabiegi zaplanowane bez doraźnych, co jest spowodowane brakiem 

odpowiedniego sprzętu do diagnostyki czyli tomografu. W związku z powyższym Wicestarosta 

Tomasz Pleban zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem dotyczącym zakupu tomografu dla 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Inwestycja sfinansowana zostanie z programu społeczno-

gospodarczego Nowy Ład. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Wicestarosty Tomasza Plebana i wyraził zgodę 

na zakup ww. tomografu dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

Dodatkowo Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła pismo od 

Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o przeanalizowanie oraz oszacowanie ewentualnej 

wysokości dodatkowych środków na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej 

prowadzonych na terenie Powiatu Kieleckiego, przeznaczonych na wzmocnienie ich 

zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2. Środki te zostałyby 

przyznane jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, 

na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Treść pisma stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do pisma Wojewody Świętokrzyskiego. Poprosił 

o przygotowane odpowiednich szacunków i wyraził zgodę na złożenie wniosku na otrzymanie 

ww. dotacji celowej. 

Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu o bardzo trudnej 

sytuacji Wydziału Budownictwa, który traci fachowców w nim pracujących, co skutkuje dużymi 

opóźnieniami w rozpatrywaniu wniosków złożonych do wydziału. Aktualnie rozpatrywane są 

dokumenty złożone do Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 1 kwietnia 2021 roku. 
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Zarząd zapoznał się z powyższą informacją. 

Ponadto p.o. Kierownika Referatu Organizacji Agnieszka Jedynak poinformowała Zarząd 

Powiatu o przygotowaniach do organizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach 

w dniu 19 sierpnia 2021 roku Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. 

Zarząd zapoznał się z ww. informacją. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

4 sierpnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.920 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 6 sierpnia 2021 r. 

tarszy specjal is ta  

Zarząd Powiatu: 

Mirosław Gębski 

Starosta: 

D y r e k t o r  
Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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