
Protokół Nr 250/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 19 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: 

250/18/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych określonych 

w projekcie budowlanym załączonym do wniosku o wydanie decyzji 

0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę 

1 zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny 

na działce oznaczonej nr ew. 312/17, położonej w obrębie geodezyjnym 

Łagiewniki, gmina Chmielnik będącej w trwałym Zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej w Łagiewnikach, 

250/19/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2022 rok", 

250/20/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem powierzchni użytkowej 

przeznaczonej na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Kieleckiego, zlokalizowanym przy ul. Wrzosowej 44 

w Kielcach, 

250/21/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

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

250/22/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przekazania do prowadzenia w drodze umowy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 
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wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, 

Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi, 

250/23/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kieleckiego na 

2022 r. 

2. Zarząd Powiatu podjął decyzje administracyjne: 

Zarząd Powiatu podjął decyzje: nr 2/2022 oraz nr 3/2022 w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu. 

3. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła wniosek Wydziału 

Strategii i Rozwoju z prośbą o zwiększenie dotychczas zabezpieczonych środków finansowych na 

zakup tomografu wraz z adaptacją pomieszczeń, na potrzeby Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

zwiększenie dotychczas zabezpieczonych środków finansowych na zakup tomografu wraz 

z adaptacją pomieszczeń, na potrzeby Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Wiesława Knez przedstawiła wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia lekarzom i specjalistom 

orzekającym o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności w powyższym zespole. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia lekarzom i specjalistom 

orzekającym o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności w powyższym zespole, 

zgodnie z przedłożonym wnioskiem. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z prośbą 
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0 ufundowanie nagród oraz flag Rzeczypospolitej Polskiej dla uczestników projektu „Historia 

1 tożsamość - polskie symbole narodowe". Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu powyższej sprawy zwrócił się do Kierownik Zespołu 

Informacji i Promocji o skierowanie do wnioskodawcy (ŚCDN) pisma, z prośbą o przedłożenie 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie planowanego wydarzenia tzn. wskazania instytucji 

(poza Starostwem Powiatowym w Kielcach) uczestniczących w projekcie oraz informacji 

dotyczących jego finansowania. Dopiero po ich uzyskaniu Zarząd podejmie decyzję 

w przedmiotowej kwestii. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zwrócił się z zapytaniem do 

Dyrektora DPS w Łagiewnikach Jerzego Kulpińskiego odnośnie liczby mieszkańców placówki, 

kosztów utrzymania oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Powiat Kielecki. 

Dyrektor Jerzy Kulpiński odpowiedział, iż w DPS w Łagiewnikach jest 185 miejsc, 

a aktualnie do pełnego stanu brakuje dwóch osób. Podkreślił, iż liczba pensjonariuszy w ciągu 

roku ulega zmianie. Koszt utrzymania jednego mieszkańca wynosi 5 200 zł miesięcznie i jest stała 

przez cały rok. Dyrektor Jerzy Kulpiński podkreślił, iż koszty utrzymania placówki bilansują się, 

dzięki czemu nie musiał występować do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie wsparcia 

finansowego. 

W kwestii wysokości kosztów utrzymania podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 

w Łagiewnikach wypowiedział się również Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, 

który zauważył, iż są one zbyt wysokie przez co placówka nie jest konkurencyjna i należałoby się 

zastanowić nad ich obniżeniem. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę, iż w związku z pracami Komisji Statutowej 

Rady Powiatu w Kielcach, zasadnym byłoby wprowadzić zmiany w Statucie dotyczące przyznania 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kielcach kompetencji uchwałodawczych. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Wicestarosty Tomasza Plebana i wyraził zgodę 

na przekazanie Komisji Statutowej powyższej propozycji regulacji kwestii kompetencji 

uchwałodawczych dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach. 

Członek Zarządu Cezary Majcher poinformował Zarząd o zakwalifikowaniu przez 

Prezesa Rady Ministrów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku 

Lubania-Życiny" do otrzymania dofinansowania (promesy inwestycyjnej). W związku 

z powyższym zwrócił się do Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Ewy Kiniorskiej 
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o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach do realizacji powyższego zadania. 

Ponadto Członek Zarządu Cezary Majcher zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla z zapytaniem dotyczącym procedury przetargowej na budowę 

budynku wielofunkcyjnego usytuowanego na terenie obwodu drogowego w Łagowie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel poinformował, 

że zadanie to jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kwota 

przeznaczona na jego realizację wynosi 610 000 zł. Wyjaśnił, że postępowanie przetargowe 

zostało unieważnione, ponieważ zainteresowane firmy przedstawiły oferty przekraczające 

w sposób znaczny możliwości i środki zabezpieczone na ten cel. Jednocześnie zapewnił, 

iż wkrótce zostanie ogłoszone kolejne postępowanie w powyższej sprawie. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

19 stycznia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 10°° 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 20 stycznia 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Cezary Majcher 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 
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