
Protokół Nr 256/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 16 lutego 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk zwrócił 

się do Zarządu Powiatu z prośbą o wprowadzenie dodatkowego wniosku Akademii Innowacji 

Społecznych z Międzyborowa w sprawie możliwości dzierżawy budynku w którym mieścił się 

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

256/44/2022 w sprawie: wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych drogi położonej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, 

256/45/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie remontu drogi powiatowej 

nr 0485T w miejscowości Korczyn. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie remontu na drodze powiatowej 

nr 0333T w miejscowości Danków. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie remontu na drodze powiatowej 

nr 0328T w miejscowości Mójcza oraz na odcinku Kranów-Daleszyce. Treść odpowiedzi stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie remontu na drodze powiatowej 

nr 0355T na odcinku Suków-Boków. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismami 

Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz Zgórsku z prośbą o podjęcie 

decyzji w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców domów 

pomocy społecznej na terenie powiatu kieleckiego na rok 2022. Wniosek stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców domów 

pomocy społecznej na terenie powiatu kieleckiego na rok 2022 wyniesie 4800 zł. 

Inspektor w Zespole Informacji i Promocji Agata Lisowska przedstawiła wniosek 

Wydawnictwa MaxMedia z propozycją współpracy. Wniosek stanowi złącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współpracę poprzez promocję Powiatu Kieleckiego na 

jednej stronie przygotowywanego wydania specjalnego w kwocie 2000 zł netto. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Akademii Innowacji Społecznych z Między borowa w sprawie możliwości 

dzierżawy budynku w którym mieścił się Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Rembowie. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż ostateczną decyzję w powyższej kwestii podejmie 

w późniejszym terminie. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do skierowania do prasy lokalnej 

ogłoszenia dotyczącego możliwości składania wniosków o dzierżawę przedmiotowej 

nieruchomości wraz z propozycjami jej zagospodarowania, celem ich zaopiniowania z władzami 

Gminy Raków. 

Ponadto Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował Zarząd Powiatu, że powiatowa 

inwestycja pn. „Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku" przeszła do finału 

Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". 
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Zarząd przyjął informację. 

Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na 

remonty cząstkowe dróg. 

Dyrektor Zbigniew Wróbel stwierdził, że dopóki trwa okres zimowy ciężko jest jeszcze 

określić kwotę niezbędną do tego typu działań. Podkreślił, iż takie podsumowanie należałoby 

zrobić dopiero wiosną, gdy warunki atmosferyczne ulegną poprawie. 

Po zapoznaniu się z powyższą informacją Zarząd zdecydował, aby niezbędne wyliczenia 

dotyczące środków finansowych potrzebnych na wykonanie remontów cząstkowych Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kielcach przeprowadził w kwietniu br. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

16 lutego 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 17 lutego 2022 r. 
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