
Protokół Nr 245/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 29 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

245/420/2021 w sprawie wyrażenia zgody na podstawie § 6 ust. 6 umowy dzierżawy 

nieruchomości znak: GN-I.6845.2.4.2013.KZ z dnia 16 marca 2021 r., na wniosek 

Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021 r., na dzierżawę (najem) w terminie od dnia 

01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. przedmiotu dzierżawy na rzecz 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim 

z przeznaczeniem laboratorium Domu autonomicznego postawionego na 

dzierżawionej nieruchomości a świadczenie usług medycznych polegających na 

utworzeniu punktu poboru próbek do badań laboratoryjnych - walki z epidemią 

wirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) w ramach realizowanego projektu pn. „Stop 

Wirusowi", jedynie za pokryciem kosztów eksploatacyjnych związanych 

z funkcjonowaniem tego punktu pobrań. W zorganizowanym punkcie Regionalne 

Centrum Naukowo-Technologiczne kontynuować będzie wykonywanie 

przeciwciał w klasie IgG, 

245/421/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu Komisji 

Konkursowej przy wyborze ofert w otwartych konkursach na wsparcie realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

245/422/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Kielcach, 

245/423/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

1 



2. Sprawy różne: 

Wicestarosta Tomasz Pleban oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska 

przedstawili Zarządowi informację dotyczącą drugiego naboru wniosków w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Informacja stanowi załącznik nr 1 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację, jednocześnie zdecydował, aby dokładnie 

przeanalizować obszary dofinansowania inwestycji i na jednym z kolejnych posiedzeń, 

zatwierdzić wykaz projektów, o współfinansowanie których, będzie się starał Powiat Kielecki. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił uwagę, iż mogą wystąpić pewne 

problemy, związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład -

Programu Inwestycji Strategicznych, a wynikające z założeń wypłacania dofinansowania, które 

w przypadku projektów jednorocznych wypłacane będą po ich zakończeniu, a w przypadku 

dłuższych w 2 lub 3 transzach po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji. Wiązać się to może 

z koniecznością zabezpieczenia przez inwestora lub wykonawcę środków finansowych na 

realizację całego zadania i dopiero po jej zakończeniu, lub wykonaniu pewnego etapu oczekiwać 

funduszy z Programu. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

29 grudnia 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1050 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 30 grudnia 2021 r. 

Bartc/sz Bysiak 

Inspektor Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Mariusz Ściana 

Cezary Majcher 

Członkowie Zar 

Stefan Bąk 
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