
Protokół Nr 252/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 26 stycznia 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. II00. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

252/27/2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kielecki, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest 

dofinansowanie, 

252/28/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił informację z przebiegu i realizacji zadań określonych w załączniku Nr 1 do 

Dyspozycji Nr 2/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 04 grudnia 2015 r. Informacja stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem 

Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik dotyczącego zakupu zestawu ratownictwa medycznego: 

torba PSP-R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera na potrzeby OSP w Suliszowie 

gm. Chmielnik. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu wsparcia finansowego dla Miasta i Gminy 

Chmielnik z przeznaczeniem dla OSP Suliszów w wysokości 2500 zł, jednakże nie 

przekraczającego połowy kosztu zakupu ww. zestawu ratownictwa medycznego. 

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z prośbą o wyrażenie zgody na 

wakacyjną przerwę urlopową dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 

prowadzonych przez Powiat Kielecki. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wakacyjną przerwę urlopową dla pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Kielecki zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

wniosek Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w związku z pismem Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego 

w wysokości 40 000 zł na zakup sorbentów. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego, jednakże w wysokości 

30 000 zł na zakup sorbentów. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

portalu internetowego CKinfo.pl z propozycją współpracy. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nawiązanie rocznej współpracy z portalem internetowym 

CKinfo.pl za kwotę 1250 zł brutto miesięcznie. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk przekazał Zarządowi Powiatu informację w sprawie 

możliwości organizacyjno-technicznych wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Kielcach ze względu na trudną sytuację pandemiczną w kraju. Przedstawił 

również odpowiedzi dyrektorów wydziałów w przedmiotowej kwestii z których wynika, iż żaden 

z przełożonych nie wyraził zgody na taką formę pracy ze względu na bezpośrednią obsługę 

interesantów, konieczność korzystania przez pracowników z dokumentacji znajdującej się 

w urzędzie oraz stałego dostępu do systemów informatycznych urzędu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o utrzymaniu o zachowaniu pracy stacjonarnej w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach z zachowaniem przez pracowników i klientów nich niezbędnych 

środków ostrożności. Zaapelował o rozsądne podchodzenie do tematu zdrowia i nie przychodzenie 
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do pracy podczas występowania objawów przeziębienia jakiejkolwiek choroby w celu 

ograniczenia możliwości zarażenia współpracowników. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował Zarząd, iż w Wydziale Budownictwa 

rozpatrywane są wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu 

13 października ubiegłego roku. Podkreślił, iż według założeń, w przeciągu około 3 tygodni 

sytuacja w wydziale powinna się ustabilizować. Zaznaczył jednocześnie, iż z powodu trudnej 

sytuacji pandemicznej, aktualnie 10 pracowników wydziału jest nieobecnych w pracy. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 1 250 000 zł na remont drogi 

powiatowej w miejscowości Dyminy. Natomiast Członek Zarządu Cezary Majcher zwrócił uwagę 

na konieczność przeprowadzenia remontu dróg powiatowych^ Łopusznie oraz Lasocinie. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przeanalizowaniu możliwości finansowych względem 

powyższych inwestycji w celu dalszego procedowania nad nimi. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

26 stycznia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1215 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 27 stycznia 2022 r. 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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