
Protokół Nr 237/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 1 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej przy 

sekretariacie starosty (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

237/387/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, 

237/388/2021 w spawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko przedstawił wniosek 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy gruntu o powierzchni 40 m2, mieszczącego się na działce Nr 599 obręb 009, 

znajdującego się w trwałym Zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu 

o powierzchni 40 m2, mieszczącego się na działce Nr 599 obręb 009, znajdującego się w trwałym 

zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie poprawy warunków komunikacji 

pieszej dojścia do centrum Gminy Miedziana Góra. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Małgorzaty Popiel w sprawie remontu chodnika na 

ul. Sienkiewicza w miejscowości Cmińsk. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przekazanie 

wydzielonego pawilonu po dotychczasowym Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podzamczu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kielcach, w celu przeniesienia 

do niego archiwum zakładowego. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na 

przekazanie ww. budynku w Podzamczu w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy 

w Kielcach. 

Ponadto Wicestarosta poinformował, o przygotowaniu przez Wydział Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystki kalendarza z propozycjami imprez na 2022 rok, w związku z czym zwrócił się 

do Zarządu Powiatu z prośbą, o jego przeanalizowanie oraz ewentualne wprowadzenie poprawek 

i uwag. 

Zarząd Powiatu zadeklarował przeanalizowanie powyższego kalendarza oraz 

wprowadzenie ewentualnych poprawek i uwag dotyczących innych wydarzeń kulturalnych oraz 

jego rozpatrzenie na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, 

że jest po rozmowach z przedstawicielami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

w sprawie możliwości rozpatrywania wniosków na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej przez pracowników ww. urzędu. 

Wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości prawnej, gdyż przeszkodę stanowi zasada 

dwuinstancyjności spraw, a także sprawowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, w tym oczywiście Powiatu 

Kieleckiego. W związku z powyższym, w celu zapobieżenia konfliktów i interesów, nie ma 

możliwości prawnych, aby pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

mogli rozpatrywać i wydawać ww. zezwolenia. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

1 grudnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.915 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 3 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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