
Protokół Nr 215/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 15 września 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

215/298/2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie, 

215/299/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji pt. „Stan organizacyjny 

i przygotowanie do roku szkolnego 2021/2022 szkół ponadpodstawowych oraz 

placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego", 

215/300/2021 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

215/301/2021 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa i Słupia, 

215/302/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r., 

215/303/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

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 przy ul. Jagiellońskiej. Wniosek stanowi załącznik nr 1 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na dokonanie 

podziału nieruchomości nr 400 o pow. 0,7751 ha, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 
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przedstawiła wniosku: 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy 

Zagnańsk z prośbą o udzielenie pomocy finansowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru 

z terenu Gminy Zagnańsk. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na udzielenie 

pomocy finansowej w kwocie 5000 zł, rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru z terenu Gminy 

Zagnańsk. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku było podjęcie przez Zarząd 

Powiatu uchwały nr 215/300/2021. 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Burmistrza Miasta 

i Gminy Nowa Słupia z prośbą o udzielenie pomocy finansowej rodzinie poszkodowanej 

w wyniku pożaru z terenu gminy Nowa Słupia. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na udzielenie 

pomocy finansowej w kwocie 5000 zł, rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru z terenu Gminy 

Nowa Słupia. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku było podjęcie przez Zarząd 

Powiatu uchwały nr 215/301/2021. 

Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- organizatora zawodów speedcubingowych z prośbą o ufundowanie upominków rzeczowych 

oraz pucharów i medali dla uczestników imprezy. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ufundowanie nagród dla uczestników ww. zawodów, 

z powodu braku zabezpieczonych środków finansowych na powyższy cel. 

- Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach z prośbą o ufundowanie nagród dla 

uczestników Wojewódzkiego Konkursu PIĘKNO STWORZENIA.CZŁOWIEK I WARTOŚCI 

W TWÓRCZOŚCI JANA PAWŁA II. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród z zasobu Starostwa Powiatowego 

w Kielcach dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu PIĘKNO STWORZENIA.CZŁOWIEK 

I WARTOŚCI W TWÓRCZOŚCI JANA PAWŁA II. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego 

w sprawie oczyszczenia rowów i usunięcia drzew i krzewów w ciągu drogi nr 0587T od 

miejscowości Psary do miejscowości Bodzentyn. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

W związku z kontynuacją wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa" na lata 2021-2025 Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska 

przedstawiła wniosek Wydziału Strategii i Rozwoju z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie 

przystąpienia do ww. Programu Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do powyższego Programu Zespołu Szkół 

Nr 8 w Nowej Słupi. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

15 września 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1030 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 17 września 2021 r. 

Starsz .specjalista 

b^arszy specjaii. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 


