
Protokół Nr 232/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 17 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 9°°. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel wystąpił do Zarządu 

Powiatu z wnioskiem o poszerzenie porządku o dodatkową uchwałę w sprawie przyjęcia 

informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz 

przygotowaniach do sezonu zimowego 2021/2022. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na poszerzenie porządku 

posiedzenia o ww. uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w pełnym składzie: 

232/360/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

kieleckiego w 2022 r., 

232/361/2021 w spawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego pozyskanego 

z wycinki drzew w ciągu dróg powiatowych rosnących na gruntach stanowiących 

własność Powiatu Kieleckiego, 

232/362/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przystąpienia Powiatu Kieleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Góry Świętokrzyskie" oraz wyznaczenia reprezentanta 

w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie", 

232/363/2021 w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, 
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232/369/2021 w sprawie: przyjęcia informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 

o przebiegu akcji zimowej 2020/2021 oraz przygotowaniach do sezonu zimowego 

2021/2022. 

2. Zarząd Powiatu podjął uchwały w niepełnym składzie: 

232/364/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 

udzielonej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach, zgodnie 

z uchwałą Nr 176/35/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 roku, 

232/365/2021 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

wyrażenia zgody na umorzenie należności Powiatu Kieleckiego z tytułu pożyczki 

udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku, zgodnie z Uchwałą 

Nr 176/36/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 10 lutego 2021 roku, 

232/366/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

232/367/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

232/368/2021 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

uchylenia Uchwały Nr XXXIl/74/2021 Rady Powiatu Kielcach z dnia 26 sierpnia 

2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ woj. 

Małopolskie. 

3. Sprawy różne: 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk przedstawił wniosek Rady Seniorów 

Powiatu Kieleckiego z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów 

wyjazdu grupy 61 osób do Warszawy. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu ze względów formalno-prawnych nie przychylił się do powyższego 

wniosku. Jednocześnie zdecydował, aby wydział merytoryczny wraz ze Skarbnikiem Powiatu 

przeanalizował możliwości dofinansowania działalności Rady Seniorów z budżetu powiatu oraz 

pozyskanie dotacji w ramach konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pożytku publicznego. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

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

Wójta Gminy Nowy Targ z prośbą o przesunięcie środków finansowych na pomoc dla 

mieszkańców poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała na odbudowę gminnego 

wodociągu zniszczonego w powyższym pożarze. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy Nowy Targ. Jednocześnie zdecydował o podjęciu 

Uchwały Nr 232/368/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach dotyczącej przyjęcia projektu uchwały 

Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/74/2021 Rady Powiatu 

Kielcach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy 

Targ woj. małopolskie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie powiatu kieleckiego na 2022 rok środków finansowych na remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0289T. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Wydziału Budownictwa Marcin Pabjan poinformował Zarząd Powiatu, 

że w związku z podjęciem współpracy z pracownikami Starostw Powiatowych w Jędrzejowie 

i Końskich w sprawie rozpatrzenia wniosków o pozwolenie na budowę przygotowany został wzór 

umowy, w związku z czym zaraz po ich zawarciu, niezbędna dokumentacja zostanie im 

dostarczona. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk złożył wniosek o zabezpieczenie środków 

finansowych na rozbudowę drogi powiatowej w Łagowie (rozbudowa chodnika wraz 

z przesunięciem słupów energetycznych znajdujących się w ciągu pieszym przy ul. Bardzkiej). 

Zarząd Powiatu po konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, aby 

w powyższej sprawie został złożony stosowny wniosek na piśmie na początku 2022 roku. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski poinformował Zarząd Powiatu, iż 

Wiceprzewodniczący Radny Rady Powiatu w Kielcach Kamil Piasecki zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Jasiów. 
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Zarząd Powiatu po konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu Anną Moskwą zdecydował, aby w 

powyższej sprawie został złożony stosowny wniosek na piśmie na początku 2022 roku. 

Wicestarosta przedstawił Zarządowi Powiatu wykaz imprez planowanych na 2022 rok. 

Zwrócił także uwagę, że do dnia 30 listopada 2021 roku należy złożyć do Ministerstwa Kultury 

wnioski o ich dofinansowanie. Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował, że trzy z organizowanych 

imprez tj. Jarmark Świętokrzyski, uroczystości na cześć Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego oraz 

Rajd Rowerowy szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ zostaną zorganizowane przy współpracy 

Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. 

W powyższej sprawie głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, który 

poinformował, że w roku 2022 zaplanowana jest pierwsza edycja Seniorady Powiatowej. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski w związku z trudną sytuacją na granicy 

polsko-białoruskiej zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie wsparcia polskim 

żołnierzom broniącym polskiej granicy. 

Zarząd Powiatu zdecydował u przekazaniu 500 sztuk kubków termicznych dla żołnierzy 

służących na granicy polsko-białoruskiej. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher poinformował Zarząd Powiatu, że niezbędnym 

jest podjęcie rozmów z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie rozwiązania kwestii dużej ilości 

wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie rozmów z Wojewodą Świętokrzyskim w celu 

podjęcia niezbędnych działań mających na celu rozwiązanie powyższej kwestii. 

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował, aby Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach przygotował propozycję Stanowiska Zarządu Powiatu 

w Kielcach skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, by Zakład Usług 

Komunalnych przy naliczaniu opłat za media traktował Szpital Powiatowy w Chmielniku 

podobnie jak szkoły, a nie jak prywatnego przedsiębiorcę, co pozwoliłoby na zmniejszenie 

kosztów ponoszonych przez placówkę. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

17 listopada 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1030 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 19 listopada 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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