
Protokół Nr 223/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 października 2021 roku w sali 

konferencyjnej nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 800. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkowe uchwały w sprawie: 

- przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającą uchwałę w spawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2021-2028, 

- przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2021 rok, 

- przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie upoważnienia dla Zarządu 

Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych mających na celu przygotowanie 

i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do złożenia pisemnych ofert na badanie 

sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

223/332/2021 dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi 

położonej na terenie Gminy Nowiny, 

223/333/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kieleckiego „Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2020/2021", 

223/334/2021 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, 

223/335/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 
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223/336/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniająca 

uchwałę w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2028, 

223/337/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

223/338/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kielcach do podjęcia czynności technicznych 

mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego 

do złożenia pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu 

Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczącego wsparcia 

finansowego na zakup torby medycznej Rl. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 

wystosował do Burmistrza Miasta i Gminy pismo z zapytaniem dotyczącym możliwości wsparcia 

finansowego przez gminę zakupu powyższej torby. W związku z dużą ilością podobnych 

wniosków wpływających do Powiatu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu 

w budżecie powiatu na rok 2022 środków finansowych w kwocie 200 000 zł, które zostaną 

przeznaczone na wsparcie finansowe działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

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

Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 

zakup laptopów do pracowni komputerowej oraz wyposażenia pracowni mechanicznej. Wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na zakup laptopów 
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do pracowni komputerowej oraz wyposażenia pracowni mechanicznej. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na przyszły rok kwoty w wysokości 100 000 zł na 

remont drogi w Korczynie. 

Zarząd Powiatu po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, iż 

decyzję w powyższej kwestii podejmie po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok pod względem możliwości inwestycyjnych. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na przyszły rok kwoty w wysokości 300 000 zł na 

remont drogi na odcinku od rynku w Daleszycach do drogi krajowej. 

Zarząd Powiatu po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, iż 

decyzję w powyższej kwestii podejmie po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok pod względem możliwości inwestycyjnych. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na przyszły rok kwoty w wysokości 200 000 zł na 

remont drogi na odcinku od Śladkowa Dużego do granic powiatu kieleckiego. 

Zarząd Powiatu po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, iż 

decyzję w powyższej kwestii podejmie po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok pod względem możliwości inwestycyjnych. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację zadania polegającego na 

przesunięciu słupa energetycznego przy ul. Bardzkiej w Łagowie. 

Zarząd Powiatu po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, iż 

decyzję w powyższej kwestii podejmie po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok pod względem możliwości inwestycyjnych. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu kieleckiego na działalność 

Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 

50 000 zł w budżecie Powiatu Kieleckiego na działalność Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk zwrócił uwagę na rosnące koszty za energię 
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elektryczną. W związku z czym zasugerował rozważenie możliwości zamontowania instalacji 

fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w celu obniżenia ich kosztów. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji Sekretarza Powiatu 

Grzegorza Wnuka i zdecydował o dokładniejszym rozpoznaniu możliwości zamontowania 

instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko zaprezentowała Zarządowi 

Powiatu propozycje statuetek w ramach ustanowionego tytułu Honorowego Obywatela Powiatu 

Kieleckiego oraz tytułu Zasłużonego dla Powiatu Kieleckiego, z prośbą o dokonanie wyboru, która 

z powyższych propozycji zostanie przypisana do poszczególnych kategorii. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do Kierownika Agnieszki Madetko o zaprezentowanie na 

jednym z kolejnych posiedzeń zarządu większej ilości propozycji statuetek. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

21 października 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 22 października 2021 r. 

Starszykpecjal is ta  

^°arm¥Vzaja 

tar£^specja^ist Zarząd Powiatu: 

Bartosz Bysiak 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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