
Protokół Nr 211/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 26 sierpnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarzyk wystąpiła do Zarządu Powiatu 

z wnioskiem o poszerzenie porządku o dodatkową uchwałę dotyczącą przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr IX/70/2019 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

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

o powyższą uchwałę. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o poszerzenie porządku o dodatkowe uchwały: 

- zmieniającą uchwałę Nr 193/134/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją oraz powołania 

likwidatora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu wraz 

z wchodzącymi w jego skład szkołami, 

- zmieniającą uchwałę Nr 193/135/2021 Zarządu Powiatu w Kielcacg z dnia 19 maja 2021 roku 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją oraz powołania 

likwidatora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie wraz 

z wchodzącymi w jego skład szkołami. 

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

o powyższe uchwały. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 
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wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o poszerzenie porządku o dodatkowe uchwały 

w sprawie: 

- oddania w użyczenie na okres 3 lat od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.08.2024 r., Akademickiej 

Fundacji Staropolskiej z siedzibą w Kielcach nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0014 

Starochęciny, gmina Chęciny, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej numerami działek 

137/45 o pow. 0,1330 ha, 137/63 o pow. 2,0850 ha, 137/48 o pow. 0,4274 ha, 137/75 

o pow. 0,0189 ha, na cele związane z prowadzeniem niepublicznego młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego, 

- oddania w użyczenie na okres 3 lat od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.08.2024 r., Stowarzyszeniu 

Readaptacji Społecznej „Druga Szansa" w Rembowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0020 Rembów 

gmina Raków, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej numerem działki 736 

o pow. 0,9700 ha, na cele związane z prowadzeniem niepublicznego młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego. 

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

o dodatkowe uchwały. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

211/261/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Kielcach, 

211/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony 

na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0348 T, 

211/263/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na 

wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kieleckiego, zlokalizowanym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44", 

211/264/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na 

wynajem powierzchni użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kieleckiego, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44", 
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211/265/2021 w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

położonych na terenie Gminy Górno, 

211/266/2021 dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie 

Miasta i Gminy Nowa Słupia do kategorii dróg gminnych, 

211/267/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, 

211/268/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie - Pani 

Katarzynie Przygodzkiej, 

211/269/2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chmielniku, 

211/270/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chmielniku - Panu Sławomirowi Wójcikowi, 

211/271/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

zmiany Załącznika do Uchwały Nr 1X770/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych 

szkolnych schronisk młodzieżowych, trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z budżetu Powiatu Kieleckiego dla publicznych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

211/272/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

211/273/2021 zmieniającą uchwałę Nr 193/134/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych 

z likwidacją oraz powołania likwidatora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Podzamczu wraz z wchodzącymi w jego skład szkołami, 



211/274/2021 zmieniającą uchwałę Nr 193/135/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych 

z likwidacją oraz powołania likwidatora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rembowie wraz z wchodzącymi w jego skład szkołami, 

211/275/2021 w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat od dnia 1.09.2021 r. do dnia 

31.08.2024 r., Akademickiej Fundacji Staropolskiej z siedzibą w Kielcach 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0014 Starochęciny, gmina 

Chęciny, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej numerami działek 

137/45 o pow. 0,1330 ha, 137/63 o pow. 2,0850 ha, 137/48 o pow. 0,4274 ha, 

137/75 o pow. 0,0189 ha, na cele związane z prowadzeniem niepublicznego 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 

211/276/2021 w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat od dnia 1.09.2021 r. do dnia 

31.08.2024 r., Stowarzyszeniu Readaptacji Społecznej „Druga Szansa" 

w Rembowie, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność 

Powiatu Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0020 Rembów gmina 

Raków, w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej numerem działki 736 

o pow. 0,9700 ha, na cele związane z prowadzeniem niepublicznego 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

2. Sprawy różne. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła Zarządowi Powiatu analizę Rankingu Związku Powiatów Polskich na 2021 r. Pani 

Dyrektor poinformowała, iż istnieją kategorie (zagadnienia), w których Powiat Kielecki, na 

obecną chwilę, nie posiada maksymalnej liczby punktów. Zaznaczyła, że komplet materiałów 

dotyczący powyższego rankingu do Związku Powiatów Polskich zostanie przesłany pod koniec 

bieżącego roku, w związku z powyższym jest jeszcze czas, aby podjąć kolejne inicjatywy, które 

przyczynią się do uzyskania lepszej punktacji. Podkreśliła jednocześnie, iż w tym celu niezbędne 
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jest pełne zaangażowanie wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą. Zdecydował jednocześnie o zwróceniu się do 

wydziałów i jednostek, według podległości służbowej, o przeanalizowanie rankingu oraz 

zaproponowanie kolejnych inicjatyw, dzięki którym Powiat Kielecki będzie mógł pozyskać 

dodatkowe punkty. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości nr 400 o pow. 

0,7751 ha, położonej w Kielcach. Załącznik stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku zdecydował, iż ostateczną decyzję 

w powyższej kwestii podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu po uzyskaniu 

dokładniejszych informacji w przedmiotowej sprawie. 

Kierownik Referatu Edukacji Sabina Kaczmarzyk przedstawiła informację Wydziału 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dotyczącą warunków korzystania z obiektów należących do 

szkół i placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

5 



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 26 sierpnia 2021 

roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1010 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 27 sierpnia 2021 r. 

Bar tosz  Bys iak  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Cezary Majcher 

Członkowie Za rząd i 

Mariusz Ściana 

Stefan Bąk 
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