
Protokół Nr 221/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 14 października 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. 

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 

w związku z kontynuacją wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

na lata 2021-2025) z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do programu szkół 

z Powiatu Kieleckiego. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

221/323/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach 

administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie, 
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221/324/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

„Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2022 roku", 

221/325/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

zatwierdzenia programu naprawczego Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach na lata 2021-2023, 

221/326/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

zatwierdzenia programu naprawczego Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach na lata 2021 - 2022, 

221/327/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej która przeszła z mocy prawa na rzecz Powiatu 

Kieleckiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

221/328/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318 T, 

221/329/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r., 

221/330/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

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

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na 

zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Poprosił jednocześnie, aby Dyrektor placówki 

przedłożył informację dotyczącą kwoty wypłaconej z ubezpieczenia za komputery uszkodzone 

podczas awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły. 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie z prośbą o zabezpieczenie 
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środków finansowych na zakup podręczników do Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci 

WISC-V. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zakup 

podręczników do Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-V. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

wniosek Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska z prośbą o zakup nagród dla laureatów XIX 

Gminnego Konkursu Ekologicznego dla klas III, który odbędzie się w Szkole Podstawowej 

w Łosieniu. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup i przekazanie nagród rzeczowych dla laureatów 

XIX Gminnego Konkursu Ekologicznego dla klas III, który odbędzie się w Szkole Podstawowej 

w Łosieniu. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Fundacji Beactive z prośbą o wsparcie finansowe IV Świętokrzyskiego Maratonu Bocci. 

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu ze względów formalno-prawnych nie wyraził zgody na wsparcie 

finansowe IV Świętokrzyskiego Maratonu Bocci. Zauważył jednak, iż fundacja może wziąć udział 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

turystyki skierowanego do organizacji pożytku publicznego 

- Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ" w Kielcach z prośbą o podarowanie kilkunastu 

albumów o walorach turystycznych powiatu. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie albumów o walorach turystycznych powiatu. 

- Chmielnickiego Centrum Kultury z prośbą o wsparcie rzeczowe X edycji Konkursu Kulinarnego 

„Smaki Gęsiny". Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie rzeczowe X edycji Konkursu Kulinarnego 

„Smaki Gęsiny". 

- Dyrekcji Domu Kultury „Zameczek" z prośbą o ufundowanie nagród dla finalistów XXIII edycji 

festiwalu „Scena dla Ciebie". Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagrody dla finalisty z terenu powiatu 

kieleckiego. 

- Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z prośbą o ufundowanie nagród dla 

3 najlepszych uczestników V PRZEGLĄDU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ. Wniosek 
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stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla 3 najlepszych uczestników 

V PRZEGLĄDU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ. 

Ponadto Kierownik Agnieszka Madetko poinformowała Zarząd Powiatu w Kielcach, iż 

Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich zwrócił się z prośbą 

o ufundowanie dwóch statuetek dla laureatów nagrody im. gen. dyw. 

Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Z przyczyn formalno-prawnych, Zarząd Powiatu nie może przekazać środków 

finansowych na ufundowanie statuetek. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska wraz z Kierownikiem Referatu 

Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciechem Kołodziejczykiem poinformowali Zarząd Powiatu, iż 

w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Nowej Słupi" została podpisana preumowa, 

jednakże do dokumentacji został zgłoszony szereg uwag, które należało uzupełnić do końca 

września br., co nie zostało zrobione. Inwestor natomiast złożył wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o przedłużenie tego terminu. Do 

dnia posiedzenia Zarządu Powiatu, nie została podjęta w tej sprawie żadna decyzja ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W związku 

z powyższym Wydział Strategii i Rozwoju zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie 

decyzji dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji, co wiązałoby się z koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych z budżetu powiatu bez gwarancji ich zwrotu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu na 

powyższy cel. 

Ponadto Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o możliwość zwiększenia zatrudnienia w referacie 

0 specjalistów z wykształceniem technicznym, budowlanym w celu kontroli, nadzoru i obsługi 

projektów realizowanych w referacie. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Kierownika Wojciecha Kołodziejczyka 

1 zapewnił o dokładniejszym przeanalizowaniu wniosku w powyższej kwestii. 

Kolejną sprawą z jaką do Zarządu Powiatu zwrócili się Dyrektor Wydziału Strategii 

i Rozwoju oraz Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy to zabezpieczenie środków 

finansowych na budowę internatu w Łopusznie. 

4 



Zarząd Powiatu zdecydował, aby daną inwestycję zacząć przygotowywać pod względem 

projektowym oraz gromadzenia wszelkiej dokumentacji z jednoczesnym poszukiwaniem źródeł 

finansowania inwestycji. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska wniosek Wydziału Strategii 

i Rozwoju w związku z kontynuacją wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2021-2025" z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do programu 

szkół z Powiatu Kieleckiego. 

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

do ww. programu szkół z Powiatu Kieleckiego. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

14 października 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1025 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 18 października 2021 r. 

Bartosz By$'•••'• 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 
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