
Protokół Nr 249/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 12 stycznia 2022 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 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy 

o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

249/9/2022 w sprawie kontynuacji Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców 

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności", 

249/10/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach, 

249/11/202 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku, 

249/12/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

położonych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz ustalenia ich przebiegu, 

249/13/2022 w sprawie opinii do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Piekoszów na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030", 

249/14/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

249/15/2022 w sprawie w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r., 

249/16/2022 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

249/17/2022 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn. 
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2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił informację dotyczącą realizacji Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" za okres od 1 lutego 2021 roku do 

31 grudnia 2021 roku. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedstawiła wniosek 

Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Chmielniku z prośbą o udzielenie pożyczki krótkoterminowej 

w wysokości 300 000 zł. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku z powodu braku 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu na powyższy cel. Jednocześnie 

zwrócił uwagę, iż na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 stycznia 2022 roku została podjęta uchwała 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach, która w całości wyczerpała środki finansowe przeznaczone na 

pożyczki w 2022 roku. 

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o podjęcie decyzji 

w sprawie przystąpienia szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, 

do Programu „Szkolny Klub Sportowy". Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie wskazanych we wniosku szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, do powyższego programu. 

Kierownik Referatu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach Sylwia Piotrowska przedstawiła wnioski: 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowej Słupi dotyczącym zwrotu dotacji celowej z przeznaczeniem dla 

rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego z terenu Gminy Nowa Słupia (na podstawie 

uchwały XXXV/104/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2021 roku) oraz 

o ponowne jej przekazanie w roku 2022 z przeznaczeniem na ten sam cel. Wniosek stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu było podjęcie uchwały nr 249/16/2021 dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzentynie dotyczącym nieprzyjęcia dotacji celowej z przeznaczeniem 

dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego z terenu Gminy Bodzentyn 

(na podstawie uchwały nr XXXVII/123/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 

roku) oraz o ponowne jej przekazanie w roku 2022 z przeznaczeniem na ten sam cel. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu było podjęcie uchwały nr 249/17/2021 dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady 

Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Dyrektor Wydziału Budownictwa Marcin Pabjan przedstawił wniosek Wydziału 

Budownictwa z prośbą o wprowadzenie zmiany do budżetu powiatu w związku ze zmianą planu 

wydatków wydziału budownictwa na rok 2022. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do budżetu powiatu 

zgodnie z przedłożonym wnioskiem. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

12 stycznia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 920 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 13 stycznia 2022 r. 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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