
Protokół Nr 234/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 24 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Miasta i Gminy Bodzentyn. 

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

o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowa uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. 

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

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy 

wniosek w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Zarządu 

Nr 229/352/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru oferty Fundacji Honeste Vivere 

jako organizacji pozarządowej, której Powiat Kielecki powierzy zadania prowadzenia punktów 

w 2022 roku przeznaczonych: 

- w części Nr 1 zadania na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 wskazanych lokalizacjach, 

- w części Nr 2 zadania na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w 2 wskazanych lokalizacjach. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenie o ww. wniosek. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

234/374/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
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234/375/2021 w spawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach, 

234/376/2021 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego Szpitala Powiatowego w Chmielniku, 

234/377/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r., 

234/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego ze Starostwa 

Powiatowego w Kielcach do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, 

234/379/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej 

w Łagiewnikach. 

2. Sprawy różne: 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd Powiatu o konieczności 

przeprowadzenia czynności technicznych zmierzających do wyboru przez Radę Powiatu 

w Kielcach uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Kieleckiego za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok. Ponieważ wartość zamówienia nie 

przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy Pzp). 

Zarząd Powiatu w Kielcach zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/100/2021 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 28 października 2021 roku dokonał następujących czynności technicznych 

zmierzających do złożenia ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego 

za 2021 rok, za 2022 rok i za 2023 rok: 

1. Przygotowano zapytanie ofertowe, określające: 

• opis i zakres zamówienia, 

* warunki udziału w zamówieniu, 

• miejsce i termin jego realizacji, 

• warunki i termin płatności, 

• dokumenty wymagane, które należy załączyć do oferty, 
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• sposobu przygotowania oferty, 

• miejsce i termin jej składania, 

• kryterium wyboru oferty jakim jest cena za przeprowadzenie czynności będących 

przedmiotem zamówienia. 

Zapytanie ofertowe zawierało sześć załączników, a mianowicie: 

• Załącznik Nr 1, stanowiący wykaz jednostek objętych badaniem w poszczególnych 

okresach sprawozdawczych, 

• Załącznik Nr 2, stanowiący formularz ofertowy, 

• Załącznik Nr 3 - wykaz osób uprawnionych, które zostaną wyznaczone przez 

Wykonawcę do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Kieleckiego za rok 2021, za rok 2021 i za rok 2023, 

• Załącznik Nr 4 - stanowiący wykaz potwierdzający przeprowadzenie usługi badania 

sprawozdań finansowych w uprawnionych jednostkach samorządu terytorialnego, 

• Załącznik Nr 5, zawierający oświadczenia wykonawcy, 

• Załącznik Nr 6 - stanowiący wzór umowy. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

W dniu 4 listopada 2021 roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach zostało zamieszczone zapytanie ofertowe zapraszające 

do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatu Kieleckiego za 2021 

rok, za 2022 rok i za 2020 rok, 

W dniu 05 listopada 2021 roku zgodnie z trybem określonym dla zamówienia poniżej 30.000 euro, 

zapytanie ofertowe przesłano mailowo do 9 podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia 

badania. 

W wyniku dokonanych czynności na ww. zapytanie do dnia 16 listopada 2021 roku do godziny 

1500 wpłynęło sześć ofert. Wszystkie złożone oferty zawierają pełną dokumentację jaka była 

określona w zapytaniu ofertowym i zostały złożone w wyznaczonym terminie . 

3 



Tabelaryczne zastawienie złożonych ofert stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Protokół podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Kielcach, celem dokonania zgodnie 

z art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 

217 z późn. zm.) wyboru firmy audytorskiej upoważnionej do przeprowadzenia badania 

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

z kryterium określonym w punkcie 10 zapytania ofertowego. 

W dalszej części posiedzenia Zarządu Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania 

Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk przedstawiła wnioski: 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o podjęcie uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego ze Starostwa Powiatowego 

w Kielcach do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na przekazanie 

mienia ruchomego ze Starostwa Powiatowego w Kielcach do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach (konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku było podjęcie uchwały 

nr 234/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego ze Starostwa 

Powiatowego w Kielcach do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach). 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Narodowego Instytutu 

Samorządu Terytorialnego w Łodzi z prośbą o nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej w celu 

zorganizowania bezpłatnego szkolenia dla pracowników jst. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie sali konferencyjnej na powyższy cel, jednak 

na warunkach komercyjnych wynikających z uchwały nr 234/148/2014 Zarządu Powiatu 

w Kielcach w sprawie ustalenia kosztów i zasad dysponowania pomieszczeniami przeznaczonymi 

na sale konferencyjne i szkoleniowe w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy 

ul. Wrzosowej 44. 

- Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o akceptację treści umowy dot. 

użyczenia mienia ruchomego niezbędnego do prowadzenia działalności Akademickiej Fundacji 

Staropolskiej z siedzibą w Kielcach wraz z wykazem mienia wskazanego w wykazie. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu poprosił Dyrektor Ewelinę Kaczmarzyk, aby skontaktowała się 
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z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabelą Dziewięcką w celu 

przeprowadzenia rozeznania w powyższej sprawie w poradniach oraz placówkach dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. 

- wniosek w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą 

Zarządu Nr 229/352/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru oferty Fundacji Honeste 

Vivere jako organizacji pozarządowej, której Powiat Kielecki powierzy zadania prowadzenia 

punktów w 2022 roku przeznaczonych: 

- w części Nr 1 zadania na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 wskazanych lokalizacjach, 

- w części Nr 2 zadania na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w 2 wskazanych lokalizacjach. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Fundacji Honeste Vivere, jako organizacji 

pozarządowej, której Powiat Kielecki powierzy zadanie prowadzenia punktów w 2022 roku, które 

przeznaczone są: 

- w części Nr 1 na zadania - Udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 wskazanych 

lokalizacjach, 

- w części Nr 2 zadania - Świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w 2 wskazanych lokalizacjach. 

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wyboru systemu ogrzewania w Zespole Pałacowo-Parkowym w Łopusznie. Wniosek 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie 

poczyniła starania w celu wynajęcia kotłowni kontenerowej przeznaczonej na cele ogrzewania 

Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie. 

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

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Eweliny Kaczmarzyk z prośbą o udzielenie informacji 

dotyczącej zamówienia gazu na potrzeby nieruchomości po Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. 

Pani Dyrektor poinformowała, że powyższą sprawą zajmuje się Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami, a dokładnie Referat gospodarki nieruchomościami Powiatu 

i Skarbu Państwa. Powyższy Wydział w dniu 27 października 2021 roku złożył wniosek 
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0 wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na zakup i dostawę gazu płynnego 

propan do celów grzewczych i został zarejestrowany w dniu 28 października br. w Referacie 

zamówień publicznych. Pani Dyrektor poinformowała, że rozmawiała również z Dyrektor 

Wydziału Strategii i Rozwoju Ewą Kiniorską, która powiadomiła, że wniosek ten został 

skierowany do realizacji wraz z zapewnieniem monitorowania sprawy celem sprawnego 

przeprowadzenia procedury oraz informację o uzyskaniu przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami zgody na zwolnienie z obowiązku stosowania „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach" m. in. w sprawie procedury 

zakupu gazu do budynku po Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Rembowie. Pani Dyrektor nadmieniła także, że Kierownik Referatu infrastruktury 

Agnieszka Bębacz przygotowała już opis przedmiotu zamówienia na zakup gazu oraz oszacowała 

koszt jego zakupu, a dokumenty te stanowią załącznik do wniosku Wydziału Geodezji 

1 Gospodarki Nieruchomościami. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował, iż na spotkaniu, 

które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury i Rozwoju ww. urzędu Robert Wzorek, zaproponował rozważenie możliwości 

zatrudnienia pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

z doświadczeniem w rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji 

drogowej. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski zasugerował, aby wstępnie przeprowadzić 

niezobowiązujące rozmowy z zainteresowanymi pracownikami Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. 

W sprawie tej wypowiedziała się Skarbnik Powiatu Anna Moskwa, która zwróciła uwagę 

na trudną sytuację budżetu Powiatu Kieleckiego i zasugerowała, aby ostrożnie podchodzić do 

kwestii ewentualnych kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zwrócił uwagę na kwestię zezwoleń 

na realizację inwestycji drogowej. Podkreślił, iż sam Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach złożył 

ich 10. Jak zaznaczył w ich przypadku mamy do czynienia z umowami wieloletnimi 

realizowanymi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj" bez projektu, z których część zawarta została 
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jeszcze w roku 2019. W okresie 2 lat od podpisania umowy inwestycja była projektowana, 

a następnie wniosek był uzupełniany ogromną ilością dokumentów, przez co pracownicy 

Wydziału Budownictwa nie są w stanie ich przeanalizować w krótkim czasie (wydłużając 

przeterminowanie sprawy). W związku z powyższym poddał pod uwagę zastanowienie się czy nie 

istnieje możliwość ich aneksowania, aby nie stracić środków finansowych. Poinformował także, 

że w sprawie rozwiązania powyższej kwestii wydawania zezwoleń na realizację inwestycji 

drogowej będzie rozmawiał z włodarzami gmin z terenu Powiatu Kieleckiego. 

Do powyższej kwestii odniósł się również Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary 

Majcher, który podkreślił, iż zakończenie niektórych inwestycji w umowie przewidziane jest do 

końca przyszłego roku, a im później zostanie wydane pozwolenie tym mniej czasu pozostaje na 

prace ziemne. Konsekwencją tego może być nie zakończenie inwestycji w terminie, a tym samym 

konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zwrócił uwagę na pracę 

Referatu budownictwa kubaturowego. Zaznaczył, iż zgodnie z podpisanymi umowami część 

dokumentów jest już dostarczona do pracowników Starostw Powiatowych w Jędrzejowie 

i Końskich. Nie zmienia to jednak faktu, iż nadal pozostaje bardzo dużo spraw nierozpoczętych. 

W związku z przygotowaną przez komisję statutową propozycją Statutu Powiatu 

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

w Kielcach z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego ilości członków Zarządu Powiatu w Kielcach. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk zauważył, że jest to tylko propozycja Statutu Powiatu 

Kieleckiego i jego zmiana nie będzie stanowiła problemu. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie propozycji 

powyższego zapisu. Zdecydował również, aby opracowaniem statutu zajmowała się wyłącznie 

komisja statutowa bez udziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. 

Dodatkowo Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poinformował Zarząd 

Powiatu, że zostało wykryte kolejne ognisko Amerykańskiego Pomoru Świń (ASF) 

w miejscowości Drugnia Rządowa gm. Chmielnik. W związku z powyższym w ramach 

bezpieczeństwa, utylizacji zostało poddanych 32 świnie. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

27 października 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.lO00 

Protokół liczy 8 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 26 listopada 2021 r. 

Starsz jał is ta  

Stai  >ecjal is ta  
v , 

r, — n. 

Joa  za ja  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Bartosz  Bys iak  

Wicestarosta: 

D  y /T t  o r  Tomasz Pleban 

Członkowie Zarząd " 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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