
Protokół Nr 219/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 29 września 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka zwróciła się 

do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowe uchwały 

w sprawie: 

- określenia terminu udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 

budżetowego dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą 

w Podzamczu, 

- określenia terminu udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku 

budżetowego dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Druga szansa" 

z siedzibą w Rembowie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

219/311/2021 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

położonych na terenie Gminy Górno, 

219/312/2021 w sprawie przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 Programu edukacji 

ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla ziemi, dla siebie", 

219/313/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska Pani Jolanty Rybczyk Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku, 

219/314/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 
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219/315/2021 w sprawie określenia terminu udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym niż od 

początku następnego roku budżetowego dla Akademickiego Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Podzamczu, 

219/316/2021 w sprawie określenia terminu udzielenia dotacji w terminie wcześniejszym niż od 

początku następnego roku budżetowego dla Niepublicznego Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego „Druga szansa" z siedzibą w Rembowie, 

219/317/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r., 

219/318/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił wniosek Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie dotacji przekazanej przez Powiat Kielecki w dniu 30.03.2021 roku na rzecz 

jednostki. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż powyższa dotacja zostanie przez jednostkę zwrócona do 

budżetu Powiatu Kieleckiego. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach do złożenia stosownego wniosku o zabezpieczenie środków 

finansowych na przyszły rok budżetowy przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego 

dla placówki. 

Dodatkowo Dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o wyrażenie zgody na kontynuację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców 

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności". 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na kontynuację 

powyższego programu. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka -

Szpital Specjalistyczny w Kielcach z prośbą o modyfikację zaakceptowanych przez Zarząd 

Powiatu w Kielcach zadań inwestycyjnych. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na modyfikację 
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zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu w Kielcach zadań inwestycyjnych zgodnie z propozycją 

przedłożoną przez dyrektora placówki. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedstawiła 

informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2022 roku". Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd zapoznał się z powyższą informacją. 

Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Sylwia Piotrowska 

przedstawiła wniosek 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 4 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do ww. wniosku i udzielił pomocy finansowej 

w wysokości 5000 zł rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru z terenu gminy Nowa Słupia. 

Konsekwencją powyższej decyzji jest podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały nr 219/314/2021 

dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła: 

- informację Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie dotyczącą doboru grzejników, 

sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz zaproponowanie rozwiązań zamiennych mających na celu 

utrzymane zabytkowego Pałacu w dobrym stanie. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją. 

- informację Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dotyczącą dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach prowadzonych 

przez Powiat Kielecki. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją. 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z propozycją rozważenia członkostwa 

Powiatu Kieleckiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie". Wniosek 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji członkostwa Powiatu Kieleckiego 
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w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie". Jednocześnie zdecydował 

o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych niezbędnych do przystąpienia Powiatu do 

powyższej organizacji. 

- wniosek Dyrekcji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie 

z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup podręczników do 

Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż w powyższej kwestii decyzje podejmie po uzupełnieniu 

przez Dyrekcję Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie o bardziej 

szczegółowe informacje powyższego wniosku. 

- wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i materiałów biurowych 

niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wniosek stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego o kwotę 20 000 zł 

z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wyposażenia. Jednocześnie poinformował, że decyzja 

w sprawie przyznania dodatkowych środków na zakup sprzętu komputerowego zostanie podjęta 

na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 

- wniosek Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z prośbą o zabezpieczenie 

środków finansowych na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Wniosek stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż w powyższej kwestii decyzje podejmie po uzupełnieniu 

przez Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie o bardziej szczegółowe informacje 

powyższego wniosku. 

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

zwróciła się do Zarządu Powiatu z zapytaniem odnośnie zorganizowania w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Kielcach obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na organizację powiatowych uroczystości Dnia Edukacji 

Narodowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Dodatkowo Pani Dyrektor Izabela Dziewięcka poinformowała Zarząd Powiatu, iż po 

przeanalizowaniu wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Kieleckiego pozytywnie 

zaopiniowanych zostało ich 8. W związku z powyższym zapytała o możliwość zorganizowania 
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spotkania podczas, którego zostaną one wręczone stypendystom. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do zorganizowania spotkania i wyraził zgodę na 

jego zorganizowanie w dniu 20 października 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Kie;cach. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja 

Michalskiego w sprawie: 

- podcięcia gałęzi na drodze powiatowej nr 0319T w msc. Bęczków. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- odmulenia rowów na odcinku drogi powiatowej nr 0318T Krajno Drugie w gminie Górno. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

29 września 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1025 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 4 października 2021 r. 

jr>ecjalista 

Sta 

zaja  
pecjalista 

Bart l^z  Bys iak  

D y r e k t o r  

Ewel ina 'Kac 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 
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