
Protokół Nr 213/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 1 września 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 815. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Na wniosek Starosty Mirosław Gębskiego z porządku posiedzenia zdjęto rozpatrzenie 

punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu 

z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, w celu 

bardziej szczegółowego jej opracowania. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o poszerzenie porządku o dodatkowe uchwały: 

- w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na rzecz 

Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, 

- w sprawie użyczenia mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na rzecz 

Akademickiej Fundacji Staropolskiej z siedzibą w Kielcach, 

- w sprawie użyczenia mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na rzecz 

Stowarzyszenia Readaptacji Społęcznej „Druga Szansa" w Rembowie. 

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

o powyższe uchwały. 

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

do Zarządu z wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały 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. 

Zarząd Powiatu przychylił sie do wniosku I wyraził zgodę na poszerzeniu porządku 

o powyższą uchwałę. 
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Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem 

o poszerzenie porządku o dodatkową uchwałę w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania 

materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

o powyższą uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

213/285/2021 dotyczącą wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 

i wyłączenia z użytkowania drogi gminnej na 352077T położonej na terenie 

Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

213/286/2021 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, 

213/287/2021 w sprawie użyczenia mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Akademickiej Fundacji Staropolskiej z siedzibą 

w Kielcach, 

213/288/2021 w sprawie użyczenia mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Stowarzyszenia Readaptacji Społęcznej „Druga Szansa" 

w Rembowie, 

213/289/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 191/127/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

6 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku 

dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałąnia COVID-19 

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w 2021 roku, 

213/290/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

213/291/2021 w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały 

budżetowej na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 
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213/292/2021 w sprawie zmiany uchwały 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. 

2. Sprawy różne. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wnioski: 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie 

dalszego dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi. Wniosek stanowi załącznik nr 1 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pojazdu do stacji demontażu. 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wydanie postanowienia 

o pozytywnym uzgodnieniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno 

„Skorzeszyce" wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem sugestii 

dotyczących planu przedstawionych przez komórki merytoryczne Starostwa Powiatowego 

w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na wydanie postanowienia 

o pozytywnym uzgodnieniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno 

„Skorzeszyce". 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy dotyczącego udzielenia wsparcia 

finansowego na wyposażenie samochodu typu „karetka". Wniosek stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku z powodu braku 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Powiatu Kieleckiego na powyższy cel, co 

związane jest z przeznaczeniem nieprzewidzianych wydatków na walkę z epidemią COVID-19 

oraz usuwaniem skutków pożaru nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych 

w Nowinach. 
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Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach z prośbą o udzielenie wsparcia rzeczowego lub 

finansowego oraz rozpropagowanie Konkursu Poetyckiego Piękno Stworzenia. Człowiek 

i Wartości - w Twórczości Świętego Jana Pawła II. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku powyższego wniosku i rozpatrzeniu 

go na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dokładniejszych informacji o oczekiwaniach 

dotyczących wsparcia ze strony organizatora. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

propozycję odpowiedzi na interpelację Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali w sprawie remontu 

drogi powiatowej nr 0333T w miejscowości Wójtostwo-Danków w zakresie utwardzenia 

pobocza kostką betonową oraz rozważenia możliwości wykonania studni chłonnych 

zabezpieczających przed zalewaniem przydrożnych posesji. Projekt odpowiedzi stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął propozycję odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd, 

iż do prokuratury złożone zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 

w sprawie kradzieży paliwa w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 1 września 2021 

roku. 

Zakończenie obrad - godz. 900 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 2 września 2021 r. 
Starszy specjal is ta  ;zv specjał  

Bartosz  Bys iak  
Zarząd Powiatu: 

Mirosław Gębski 

Starosta: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Cezary Majcher 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 
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