
Protokół Nr 216/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 września 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1400. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy 

wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o udostępnienie sali konferencyjnej w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Kielcach na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące pomocy 

oraz udzielania pożyczek dla MSP. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

216/304/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

przekazania Gminie i Miastu Chęciny, Miastu i Gminie Chmielnik zadania 

utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania 

śliskości zimowej, 

216/305/2021 dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

wewnętrznych położonych na terenie Miasta i Gminy Łagów, 

216/306/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu składania wniosku 

o udzielenie dotacji na 2021 rok oraz na dzielenie dotacji w terminie wcześniejszym 

niż od początku następnego roku budżetowego, 

216/307/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu składania wniosku 

o udzielenie dotacji na 2021 rok oraz na dzielenie dotacji w terminie wcześniejszym 

niż od początku następnego roku budżetowego, 

216/308/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 
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216/309/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2028, 

216/310/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok. 

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 

zadysponowania samochodów osobowych przejętych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach po 

zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o użyczeniu samochodu Volkswagen Carawella 

Akademickiej Fundacji Staropolskiej prowadzącej Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Podzamczu oraz samochodu Opel Vivaro Niepublicznemu Młodzieżowemu 

Ośrodkowi Wychowawczemu „Druga Szansa" w Rembowie. 

- Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o udostępnienie w dniu 28 września br. sali 

konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach na spotkanie informacyjno -

szkoleniowe dotyczące pomocy oraz udzielania pożyczek dla MSP. Wniosek stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie sali na powyższe spotkanie. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie wykoszenia poboczy oraz rowów 

przy drodze powiatowej w Sukowie. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie zamontowania lustra 

drogowego na skrzyżowaniu ulicy Barwnej z ulicą Tumlin-Wykień. Odpowiedź na interpelację 
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stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel z prośbą o korektę profilu podłużnego 

drogi powiatowej przy skrzyżowaniu z drogą S74 w miejscowości Przyjmo. Odpowiedź na 

interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie poprawy nawierzchni drogi 

powiatowej (ulica Starowiejska) w miejscowości Kostomłoty Drugie. Odpowiedź na interpelację 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel z prośbą o poddanie analizie stanu 

technicznego oraz remont nawierzchni chodnika na ulicy Tumlin Wykień. Odpowiedź na 

interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

poinformował Zarząd Powiatu, że do końca września br. w Łagowie zostaną przygotowane 

miejsca postojowe dla 8 samochodów. W powyższej sprawie głos zabrał również Członek 

Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, który zauważył, iż w przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania na miejsca postojowe na pojazdy usunięte z drogi konieczne będzie rozważenie 

budowy drugiego parkingu. 

Zarząd Powiatu przyjął ww. informację 

Radny Rady Powiatu w Kielcach Andrzej Borowski oraz Wójt Gminy Piekoszów 

Zbigniew Piątek poruszyli temat dotyczący kwestii Pałacu Tarłów w Podzamczu. Wójt Gminy 

poinformował Zarząd, iż gmina byłaby zainteresowana przejęciem powyższego obiektu, jednakże 

dopiero po podjęciu decyzji o wywłaszczeniu go na rzecz Skarbu Państwa. W związku 

z powyższym chcieliby uzyskać informację na jakim etapie jest proces wywłaszczeniowy Pałacu 

Tarłów. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

poinformował zebranych, że toczą się obecnie trzy postępowania. Pierwsze dotyczy ujawnienia 

właścicieli obiektu, drugie prowadzone w Starostwie Powiatowym w Kielcach dotyczące 

wywłaszczenia oraz trzecie przed sądem dotyczące zasiedzenia. W wyniku tego ostatniego do 
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Starostwa Powiatowego w Kielcach wpłynął wniosek o zawieszenie postępowania 

wywłaszczeniowego, złożony przez osoby prywatne, które dowodzą, że prawo własności do 

powyższej nieruchomości należy im się w wyniku zasiedzenia. Jak podkreślił Dyrektor Paweł 

Kowalczyk wniosek o wywłaszczenie może być rozpatrywany względem nieruchomości 

0 nieuregulowanym stanie prawnym, zaś w przypadku Pałacu Tarłów stan prawny może okazać 

się uregulowany. W związku z powyższym wydane zostało postanowienie o zawieszeniu 

postępowania wywłaszczeniowego, od którego zostało złożone odwołanie do Wojewody 

Świętokrzyskiego, skierowane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Kielcach jako inicjatora postępowania wywłaszczeniowego. Wojewoda po zbadaniu 

sprawy podjął decyzję, iż prowadzone przed sądem postępowanie o zasiedzenie nie stanowi 

przesłanki do wstrzymania prac wywłaszczeniowych. Prace zostały wznowione i są na bardzo 

zaawansowanym etapie. Przed podjęciem decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu 

nieruchomości kończącym postępowanie, koniecznym jest przedłożenie przez wnioskodawcę 

decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) wskazującej, 

iż nieruchomość ta wymaga objęcia jej opieką konserwatorską, dzięki czemu wykonany zostanie 

cel publiczny niezbędny w procedurze wywłaszczeniowej. Dopiero po przedłożeniu 

wymaganych dokumentów możliwe będzie zakończenie postępowania wywłaszczeniowego. 

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu wszystkich stron, zdecydował iż w powyższej kwestii 

procedować będzie dopiero po zakończeniu procedury wywłaszczeniowej przedmiotowej 

nieruchomości. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, 

iż ze względu na braki kadrowe w Wydziale Budownictwa nadal występują opóźnienia 

w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, które obecnie wynosi 120 dni. Niestety może 

się to wiązać z nałożeniem na Starostwo Powiatowe w Kielcach kary finansowej. Jednocześnie 

Członek Zarządu Mariusz Ściana zaznaczył, że nadal prowadzony jest nabór pracowników do 

Wydziału Budownictwa, gdyż tylko zwiększenia zatrudnienia specjalistów może uskutecznić 

1 przyspieszyć pracę wydziału, a zatem zniwelować bieżące opóźnienia. 

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 

i Środowiska Zenona Pedrycza do przygotowania na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu 

Powiatu działań w odniesieniu do Rankingu ZPP w zakresie ochrony środowiska oraz 

rozwiązania dotyczącego zakupu czujników powietrza celem skierowania do referatu zamówień 
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publicznych. 

W powyższej sprawie głos zabrała także Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk, która poinformowała, że w Rankingu ZPP pojawiły się nowe 

punkty dotyczące ochrony środowiska, a mianowicie czynnego uczestnictwa: 

- w inicjatywnie międzynarodowej dotyczącej zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz 

- w inicjatywnie krajowej dotyczącej zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

Ponadto Pani Dyrektor Poinformowała Zarząd Powiatu, że w rankingu ZPP oceniana jest 

także współpraca krajowa oraz międzynarodowa każdego z powiatów. W związku z czym 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z propozycją przystąpienia do Lokalnej Organizacji 

Turystycznej na terenie powiatów słupskiego oraz augustowskiego i promowania powiatu 

kieleckiego poprzez te podmioty. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji Pani Dyrektor Eweliny Kaczmarzyk 

i wyraził zgodę na promowanie powiatu kieleckiego na terenie powiatów słupskiego oraz 

augustowskiego poprzez Lokalną Organizację Turystyczną. Natomiast w sprawie współpracy 

międzynarodowej Zarząd Powiatu podejmie decyzję po dokładnym przeanalizowaniu wyboru 

odpowiedniego rejonu chętnego do jej podjęcia. 

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

Kielcach z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu kwoty 160 000 zł na zadanie pn. 

„Rewitalizacja Nowej Słupi" co wynika z umowy partnerskiej nr 153/2017 podpisanej w 2017 

roku pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Nowa Słupia. Jak zauważyła Pani Dyrektor 

powyższe środki niezbędne do realizacji zadania nie zostały wprowadzone do budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu niezbędnej kwoty na 

realizację powyższego zadania. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

21 września 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1530 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 23 września 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Mirosław Gębski 

Starosta: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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