
Protokół Nr 255/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 9 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie przekazania Staroście Kieleckiemu jako 

kierownikowi jednostki budżetowej Powiatu Kieleckiego uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

255/37/2022 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego, 

255/38/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Powiatu 

Kieleckiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 

w 2022 roku, 

255/39/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Nowej Słupi dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Kielcach w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół nr 8 

w Nowej Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład Stowarzyszeniu 

Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w Nowej Słupi, 

255/40/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie Wola Wąkopna, gmina Raków, z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0338T, 
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255/41/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0331T, 

255/42/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r. 

255/43/2022 w sprawie przekazania Staroście Kieleckiemu jako kierownikowi jednostki 

budżetowej Powiatu Kieleckiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków. 

2. Zarząd Powiatu podjął decyzje administracyjne: 

Zarząd Powiatu podjął decyzje: nr 4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022, nr 7/2022, nr 8/2022, 

nr 9/2022 nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022, nr 13/2022, nr 14/2022, nr 15/2022 w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu. 

3. Sprawy różne: 

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

informację Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o działaniach podjętych w sprawie 

zapewnienia ogrzewania Pałacu w Łopusznie przez mobilną kotłownię kontenerową. Informacja 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

W powyższej kwestii głos zabrał Wicestarosta Tomasz Pleban, który stwierdził, iż ze 

względu na wysokie koszty, korzystniej z punktu widzenia Powiatu byłoby zakupić taką kotłownię 

niż wynajmować. Po wysłuchaniu opinii Wicestarosty, Zarząd Powiatu przyjął powyższą 

informację. 

Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie 

z prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców wydarzeń: „Biegu Tropem Wilczym 

- Wyklęta 6-tka" oraz III Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych". Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców 

wydarzeń: „Biegu Tropem Wilczym - Wyklęta 6-tka" oraz III Konkursu Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych". 
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- fundacji artystycznej „Oder Art" z prośbą o wsparcie w ramach umowy sponsorskiej/partnerskiej 

kwotą 20 000 zł realizacji działań w miejscowości Chęciny w lipcu br. Wniosek stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku 

zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu na powyższy cel. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

poinformowała Zarząd Powiatu, iż Powiat Kielecki uplasował się na 2 miejscu Ogólnopolskiego 

Rankingu Gmin i Powiatów - Związek Powiatów Polskich uzyskując jednocześnie tytuł Super 

Powiatu w tymże rankingu. 

Zarząd przyjął informację. 

Ponadto Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Wydziału Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Izabeli Dziewickiej, odnośnie pilnego rozstrzygnięcia kwestii 

dotyczącej przekazania do prowadzenia w drodze umowy Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

wraz ze szkołami wchodzący mi w jego skład Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu 

z siedzibą w Nowej Słupi, zdecydował o zwróceniu się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Kielcach z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, działając na podstawie § 22 ust.4 Statutu 

Powiatu Kieleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/112/2018 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

9 lutego 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 10 lutego 2022 r. 

Starszy alista 

Joan ija 

Kierownik 
Bi 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

E w e l i n a  K a c  

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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