
Protokół Nr 229/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

229/352/2021 w sprawie powołania składu Komisji konkursowej do opiniowania ofert 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku", 

229/353/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne i trwałe przekazanie środków trwałych 

ze Starostwa Powiatowego w Kielcach do Zespołu Szkół nr 8 w Nowej Słupi, 

229/354/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0350 T, 

229/355/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0488 T, 

229/356/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0487 T, 

229/357/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o przyznanie 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 50 m2 do celów działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu postanowił, iż w powyższej sprawie ostateczną decyzje podejmie, po 

przeprowadzeniu dokładniejszego rozeznania możliwości oraz zapotrzebowania ze strony 

wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek 

organizacyjnych na wolne pomieszczenia w budynku Starostwa. 

Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie z prośbą o pomoc w ufundowaniu nagród dla 

laureatów Trzeciego Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wniosek stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród dla laureatów Trzeciego 

Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

- Wydawnictwa Maxmedia z propozycją udziału i prezentacji na łamach najbliższego wydania 

ogólnopolskiego Magazynu VIP. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku 

zabezpieczonych środków finansowych na powyższy cel. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

-Radnego Rady Powiatu w Kielcach Michała Godowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

na skrzyżowaniu dróg powiatowych: nr 0001T Lisów-Drugnia i nr 0364 T Młynek-Lisów. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Michała Godowskiego w sprawie udrożnienia przejazdu na 

drodze powiatowej nr 0366T Obice-Dębina-Lisów w miejscowości Lisów. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Michała Godowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

na drodze powiatowej nr 0001T w miejscowości Lisów. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

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

powiatowej (ulica Wyrowce) w miejscowości Cmińsk. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Agaty Sałaty w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

na remont drogi nr 0633T w miejscowości Pokrzywianka przy Szkole Podstawowej. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie budowy chodnika przy drodze 

powiatowej nr 0450T w miejscowości Mniów przy ul. Gajowej oraz zaprojektowania 

i wyznaczenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Gajowej z drogą gminną przy 

ul. Ekologicznej. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się z prośbą do Dyrektor Wydziału Organizacji 

i Zarządzania Kryzysowego Eweliny Kaczmarzyk o przyspieszenie procedury przekazania 

podręczników ze zlikwidowanego Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Podzamczu i przekazaniu ich Akademickiej Fundacji Staropolskiej. 

Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pawła Kowalczyka odnośnie przeprowadzanych 

naborów na wolne stanowiska do wydziału. 

Pan Dyrektor poinformował Zarząd Powiatu, że należy powtórzyć nabór, ponieważ 

wpłynęła jedna oferta, która i tak nie spełniła wymogów formalnych (brak podpisu na dyplomie). 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana takie samo pytanie zadał Dyrektor 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelinie Kaczmarzyk, która odpowiedziała, że 

wiele dokumentów aplikacyjnych osób, które są zainteresowane pracą w urzędzie jest 

odrzucanych ze względu na brak spełnionych warunków formalnych. 

W związku z powyższym Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana zwrócił uwagę na 

formalne aspekty ich przeprowadzania. Jak zauważył dokumenty aplikacyjne w których jest brak 

podpisu na cv, liście motywacyjnym czy dyplomie są odrzucane, przez co Starostwo Powiatowe traci 

potencjalnych kandydatów do pracy w urzędzie, a podpisy można uzupełnić na jednym z kolejnych etapów 

rekrutacji. Mając powyższe na uwadze, zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem, aby nabory na wolne 

stanowiska były przeprowadzane bez żadnych utrudnień formalnych, aby umożliwić zainteresowanym 

osobom przystąpienie do konkursu, mimo nie podpisania wymaganych dokumentów. Zauważył także, że 

osoby niepełnosprawne mają skrócony czas pracy. 
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W związku z bardzo trudną sytuacją w Wydziale Budownictwa, zaistniałą ze względu na 

dużą ilość składanych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, Członek Zarządu Powiatu 

Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, iż zostały przeprowadzone wstępne rozmowy 

z pracownikami wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Starostwa 

Powiatowego w Końskich, w wyniku których 13 pracowników, będzie rozpatrywać wnioski 

o wydanie pozwolenia na budowę na terenie powiatu kieleckiego. Ma to wspomóc pracę Wydziału 

Budownictwa tut. urzędu. 

Kolejną propozycją Członka Zarządu Powiatu Mariusza Ściany wsparcia pracy 

w Wydziale Budownictwa jest propozycja zawarcia umów z byłymi pracownikami powyższego 

wydziału. Ponieważ są oni doświadczonymi specjalistami mogliby swoją pracą skrócić czas 

oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości rozważenie rozmów z byłymi pracownikami. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd Powiatu o etapie prac nad 

przygotowywanym projektem budżetu powiatu na 2022 rok. 

Ponadto Zarząd Powiatu omówił sytuację finansową i organizacyjną Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach. Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę, iż proces restrukturyzacji urzędu 

znacznie się spowolnił i należy jeszcze raz przeanalizować powyższą sytuację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

10 listopada 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.940 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 15 listopada 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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