
Protokół Nr 254/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 2 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek Prezesa Zarządu 

Targów Kielce z prośbą o ufundowanie pucharów i medali dla zawodników Debiutów 

w Kulturystyce i Fitness. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o ww. wniosek. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

254/31/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

254/32/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

254/33/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

254/34/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0001 Chmielnik miasto 01, gmina Chmielnik 

z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej nr 0022T ul. Lubańska, 

Chmielnik-miasto, 

254/35/2022 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kielecki za 2021 rok", 

254/36/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r. 
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2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o podjęcie 

decyzji w sprawie dalszego dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pojazdu do stacji demontażu. 

Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Sylwia Piotrowska 

przedstawiła wnioski: 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy 

Zagnańsk z prośbą o udzielenie pomocy finansowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru 

z terenu Gminy Zagnańsk. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5 000 zł 

rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru z terenu Gminy Zagnańsk. Konsekwencją decyzji było 

podjęcie uchwały nr 254/32/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem Wójta Gminy 

Zagnańsk z prośbą o udzielenie pomocy finansowej rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru 

z terenu Gminy Zagnańsk. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2 000 zł 

rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru z terenu Gminy Zagnańsk. Konsekwencją decyzji było 

podjęcie uchwały nr 254/33/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Chmielniku z prośbą o ufundowanie upominków dla 

uczestników IV Mistrzostw Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach 

Klasycznych. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie upominków dla uczestników 

IV Mistrzostw Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w Warcabach Klasycznych. 

- Prezesa Zarządu Targów Kielce z prośbą o ufundowanie pucharów i medali dla zawodników 

Debiutów w Kulturystyce i Fitness. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku z powodu braku 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła Zarządowi Powiatu 

protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego 

do roku 2030" w celu jego zatwierdzenia. Protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził powyższy dokument. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska wraz z Kierownikiem 

Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciechem Kołodziejczykiem zwrócili się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji wniosków, które miałyby zostać 

złożone o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Dotyczą one: 

- kompleksowej modernizacji i doposażeni jednostek ochrony zdrowia powiatu kieleckiego, 

- budowy infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie, 

- budowy infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza 

na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. 

Zarząd Powiatu po przedstawieniu powyższych propozycji wyraził zgodę na ich złożenie 

w celu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Dyrektor Ewa Kiniorska oraz Kierownik Wojciech Kołodziejczyk powrócili także do 

sprawy inwestycji polegającej na budowie trzech budynków z przeznaczeniem pod placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Łagowie dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie 

ewentualnej odsprzedaży PGE Dystrybucja S.A. działki przeznaczonej pod budowę stacji trafo. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie w celu 

pozyskania opinii i ewentualnej zgody ze strony władz gminy na tego rodzaju działanie, w związku 

z faktem, iż działka została przekazana Powiatowi z przeznaczeniem na konkretny cel, 

a odsprzedaż jej fragmentu może naruszyć warunki darowizny. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

2 lutego 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1000 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 7 lutego 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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