Protokół Nr 231/2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 16 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej
przy gabinecie Starosty (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. II45.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Sprawy różne.

Starosta Mirosław Gębski poruszył kwestię przedłużającego się czasu sporządzenia
i podpisania umów z Powiatami: Jędrzejowskim i Koneckim na wsparcie Powiatu Kieleckiego
w realizacji zadań ustawowych tj. wydawania pozwoleń na budowę. Jak podkreślił, trudna
sytuacja w Wydziale Budownictwa, wynikająca z ogromnej ilości wniosków, generująca
znaczne opóźnienia w ich rozpatrywaniu, może grozić konsekwencjami, w postaci kar
finansowych wobec Powiatu. W związku z powyższym Członek Zarządu Powiatu w Kielcach
Mariusz Ściana oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk przeprowadzili rozmowy z władzami
powiatów: jędrzejowskiego i koneckiego w sprawie zawarcia porozumienia w kwestii udzielenia
pomocy Powiatowi Kieleckiemu w rozpatrywaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.
Oba powiaty wyraziły zgodę w powyższej kwestii, jednakże pomimo faktu, iż od rozmów
upłynęło około dwóch tygodni, stosowne umowy jeszcze nie zostały przygotowane.
Zarząd

Powiatu

w Kielcach

zwrócił się

z

pytaniem

do Dyrektora

Wydziału

Budownictwa Marcina Pabiana oraz Koordynatora Zespołu Radców Prawnych Iwony Kolasy
z pytaniem o przyczyny wolnego tempa przygotowania odpowiednich umów.
Dyrektor Wydziału Budownictwa Marcin Pabian wyjaśnił, iż duża liczba uwag ze
strony radcy prawnego Andrzeja Mącznika oraz bieżąca praca w wydziale skutkują powolną
pracą nad przedmiotowymi umowami.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Kielcach poprosił Koordynatora Zespołu
Radców Prawnych Iwonę Kolasę o odciążenie Dyrektora Wydziału Budownictwa w tej kwestii
i przygotowanie stosownych umów do dnia 17 listopada br., w celu jak najszybszego
przekazania ich do podpisu zainteresowanym stronom..
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 16 listopada 2021
roku.
Zakończenie obrad - godz. 1210
Protokół liczy 2 strony.
Protokołował Bartosz Bysiak
Protokół sporządzono 17 listopada 2021 r.

Starszy specjalista
Bartosz Bysiak

Zarząd Powiatu:

Starosta:
Mirosław Gębski

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarząd"

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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