
Protokół Nr 214/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 8 września 2021 roku w sali konferencyjnej nr 

335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1030. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska zwróciła się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek Wydziału Strategii i Rozwoju 

z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 22 500 zł, które 

stanowić będą wymagany wkład własny, stanowiący 20% wartości przedsięwzięcia edukacyjnego 

pn. „Poznaj Polskę", w którym chęć udziału wyraziły wszystkie zespoły szkół prowadzone przez 

Powiat Kielecki. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

214/293/2021zmieniającą Uchwałę Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 

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

214/294/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku", 

214/295/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku, 

214/296/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

214/297/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 
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2. Sprawy różne: 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek z prośbą o ponowne wyrażenie opinii w sprawie 

zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o zapewnienie środków na 

zakup mundurów dla uczniów innowacji pedagogicznej pn. „edukacja policyjno-prawna" 

w 4-letnim Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zapewnienie środków na zakup mundurów dla uczniów 

innowacji pedagogicznej pn. „edukacja policyjno-prawna" w 4-letnim Liceum 

Ogólnokształcącym w Bodzentynie. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła odpowiedź na 

zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka w sprawie zapytania 

dotyczącego korzystania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Treść odpowiedzi na 

zapytanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła wniosek Wydziału 

Strategii i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych 

w wysokości 22 500 zł, które stanowić będą wymagany wkład własny, stanowiący 20% wartości 

przedsięwzięcia edukacyjnego pn. „Poznaj Polskę", w którym chęć udziału wyraziły wszystkie 

zespoły szkół prowadzone przez powiat kielecki. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do 

przystąpienia do powyższego projektu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Powiatu w Kielcach Sylwestra Kasprzyka: 

- w sprawie przygotowania i złożenia wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego 
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w ramach naboru uzupełniającego z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 

drogi powiatowej 0494T przy ul. Słonecznej w miejscowości Bławatków. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedź na interpelację. 

- w sprawie przygotowania i złożenia wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego 

w ramach naboru uzupełniającego z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 

dróg powiatowych 0275T oraz 0281T w miejscowości Zajączków. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedź na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Tomasza Gruszczyńskiego 

w sprawie przygotowania i złożenia wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego 

w ramach naboru uzupełniającego z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 

drogi powiatowej nr 0278T w miejscowości Szewce. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego z prośbą o podjęcie działań 

zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola 

Kopcowa-Domaszowice oraz 0311 T Masłów-Nademłynie-Brzezinki-Ciekoty. Treść odpowiedzi 

na interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, że Pan Piotr Pająk 

(CKU Patronus) przekazał już wszystkie dokumenty oraz sprzęt komputerowy, który udostępnił 

mu powiat. Niestety komputery te są już wysłużone a zatem ich użytkowanie może wywoływać 

problemy. Poinformował, iż Pan Piotr Pająk jest w posiadaniu sprzętu komputerowego 

zakupionego w ramach programu „Aktywna Tablica", a kwestia ewentualnego ich pozostawienia 

w posiadaniu CKU Patronus leży w gestii kuratora oświaty. W przypadku pozytywnego dla niego 

rozstrzygnięcia Powiat Kielecki będzie zmuszony zakupić 13 zestawów komputerowych. 

Zarząd przyjął informację. 

3 



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

8 września 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.l 115 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 10 września 2021 r. 

Stars^yl specjalista 

J°\w?a*Czaja 

w specja ista 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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