
Protokół Nr 224/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 października 2021 roku w sali 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia wniosku Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. 

o/Skarżysko-Kamienna z prośbą o wyrażenie zgody i udzielenie prawa dysponowania gruntem na 

cele budowlane związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku Liceum 

w m. Łopuszno w celu dokładniejszego przeanalizowania powyższej sprawy. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

224/339/2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości 

gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej 

w obrębie geodezyjnym 0020 Rembów gmina Raków, w ewidencji gruntów 

i budynków oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, objętej księgą 

wieczystą Nr KII L/00018048/4, zawartej na prowadzenie Niepublicznego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących 

w skład Ośrodka szkół, 

224/340/2021 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

224/341/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu kieleckiego na 2021 rok, 

224/342/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

224/343/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego 

w 2022 roku", 
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224/344/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/185/2021 Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 

2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu parkingu samochodowego Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił: 

- informację z przebiegu i realizacji zadań określonych w załączniku Nr 1 do Dyspozycji 

Nr 2/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 04 grudnia 2015 roku, w okresie sprawozdawczym od 

01 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem osób 

prywatnych z prośbą o wykup całej działki nr 2417 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 

Daleszyce gm. Daleszyce. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wykup od osób prywatnych całej działki nr 2417 

położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Daleszyce gm. Daleszyce. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Anna Florczyk - Bielna przedstawiła: 

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

Miasta i Gminy Nowa Słupia w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla 

rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego z terenu gminy Nowa Słupia. Wniosek 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5000 zł 

z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego z terenu gminy 

Nowa Słupia. Konsekwencją pozytywnej decyzji było podjęcie uchwały nr 224/340/2021 

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

finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

- wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem 

Stowarzyszenia „Braterskie Serca" w Belnie z prośbą o przekazanie na własność autobusu 
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użytkowanego na podstawie Umowy użyczenia z dnia 31 grudnia 2015 roku. Wniosek stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Z przyczyn formalno-prawnych Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie na 

własność autobusu użytkowanego na podstawie Umowy użyczenia z dnia 31 grudnia 2015 roku 

stowarzyszenia „Braterskie Serca" w Belnie. 

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

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

Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach z prośbą o zwiększenie 

środków w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na wykonanie prac wynikających 

z zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Chęcinach i wyraził zgodę na zwiększenie środków w planie finansowym 

jednostki z przeznaczeniem na wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, iż na przestrzeni kilkunastu 

dni odbyło się kilka spotkań zespołu pracującego przy przejęciu majątku z Rembowa, w którego 

skład weszli: Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk, 

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

Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska, Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, Dyrektor 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk. W wyniku prac zespołu 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż część majątku trafi do jednostek należących do Powiatu 

Kieleckiego, natomiast pozostała część zostanie wykorzystana w późniejszym czasie. 

Wicestarosta zwrócił również uwagę na kwestię dotyczącą ochrony budynku. Jak zaznaczył w tej 

sprawie rozmowy z firmą Justus, sprawującą ochronę budynku Starostwa Powiatowego 

w Kielcach wraz z filiami Wydziału Komunikacji i Transportu prowadzone są już przez Dyrektor 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelinę Kaczmarzyk. Poinformował także, 

iż istotnym jest utrzymanie budynku w stanie funkcjonalności, co wiąże się z przejęciem na 

powiat (Starostwo Powiatowe w Kielcach) umów na dostawę mediów. W powyższej sprawie głos 

zabrał także Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk, 

który poprosił Zarząd Powiatu o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych związanych 
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z utrzymaniem obiektu (ochrona oraz opłaty za media). Ponadto Członek Zarządu Powiatu 

w Kielcach Cezary Majcher poinformował, iż wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach dokona analizy możliwości oddelegowania pracowników obwodu drogowego do 

nadzoru powyższego obiektu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji Członka Zarządu Powiatu 

w Kielcach Cezarego Majchra i poprosił o przekazanie wyników analizy na jednym z kolejnych 

posiedzeń zarządu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych 

niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania budynku. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, że odbyło się spotkanie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz służbami 

mundurowymi, które dotyczyło wystąpienia przypadku wirusa afrykańskiego pomoru świń 

w miejscowości Lubania w gminie Chmielnik. W związku z powyższym zostały już podjęte 

działania, które mają na celu zapobieganie rozpowszechnieniu się wirusa. Wicestarosta 

podkreślił, że zostały zakupione środki dezynfekujące oraz maty ze środkiem do dezynfekcji. 

Również ważnym było wydanie całkowitego zakazu wyprowadzania zwierząt z powyższego 

gospodarstwa. Zauważył, że istotnym czynnikiem będzie także wyłonienie firmy, która zajmie 

się utylizacją zwierząt oraz całkowitą dezynfekcją gospodarstwa w którym wykryto ognisko 

choroby. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 

Ewelina Kaczmarzyk poinformowała Zarząd Powiatu o wysokich kosztach za zużycie energii 

elektrycznej. Jak podkreśliła w bieżącym roku wyniosły blisko 400 000 zł. Miesięczne zużycie 

oscyluje w granicach 60 000 kWh, a w okresie letnim pobór wzrasta do 70 000 kWh, na co wpływ 

ma wysoko ustawiona wentylacja. Zauważyła, iż dobrym rozwiązaniem byłoby zamontowanie 

instalacji fotowoltaicznej, jednak specjalista, który przyjechał ocenić możliwości zainstalowania 

powyższego systemu stwierdził, iż na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach nie ma 

na tyle miejsca. W powyższej kwestii głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu w Kielcach 

Stefan Bąk, który zaproponował wymianę w całym budynku Starostwa dotychczasowych 

świetlówek na żarówki led, co mogłoby dać spore oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu powyższych argumentów zdecydował o przeprowadzeniu 

w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach audytu energetycznego w celu określenia 

możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

27 października 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.920 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 29 października 2021 r. 

Inspektor  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Bar tosz  Bys iak  
Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 
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