
Protokół Nr 258/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 23 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 Radnego Rady 

Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka z propozycją rozszerzenia podmiotów, którym może 

zostać nadany tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" o stowarzyszenia, fundacje oraz inne 

organizacje działające również za granicą. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

258/48/2022 dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej 

na terenie Gminy Nowiny, 

258/49/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, 

Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, 

Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Nowiny, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, 

Strawczyn i Zagnańsk, na zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich 

nasadzenia na terenie powiatu kieleckiego, 

258/50/2022 w sprawie przyjęcia zasad realizacji programu „AKTYWNY SAMORZĄD" 

finansowanego ze środków PFRON w Powiecie Kieleckim w 2022 roku, 

258/51/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach 

przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 

0,7751 ha, 
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258/52/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

258/53/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wnioski: 

- Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach dotyczącego dofinansowania 

działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na zakup pojazdów 

służbowych. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu w przedmiotowej sprawie podejmie decyzję na jednym z kolejnych 

posiedzeń Zarządu Powiatu, po przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu. 

- Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego z prośbą o podjęcie decyzji 

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

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie pojazdu do stacji demontażu. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

MS LOCUM Sp. z o.o. z prośbą o rozłożenie na 10 miesięcznych rat, opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej 

w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, oznaczonej jako działka nr 400. Wniosek stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na rozłożenie należności na raty. 

Konsekwencją podjęcia pozytywnej decyzji było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu 

nr 258/51/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej Nr 74, 

oznaczonej jako działka Nr 400 o powierzchni 0,7751 ha. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie ustalenia kosztów utrzymania dziecka na 2022 rok w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu Powiatu Kieleckiego. Wniosek stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Dyrektor 

Centrum, zaakceptował zaproponowane we wniosku kwoty przeznaczona na utrzymanie dziecka 

w 2022 rok w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu Powiatu 

Kieleckiego. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska przedstawiła wniosek Wydziału 

Strategii i Rozwoju z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przekazania 

w formie służebności, części działki nr ew. dz. 23/11 w Łagowie dla PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Skarżysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Ostrowiec. Wniosek stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opiniami wydanymi w powyższej sprawie przez 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kielcach oraz 

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie zdecydował o przekazaniu w formie służebności, części działki 

nr ew. dz. 23/11 w Łagowie dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Rejon 

Energetyczny Ostrowiec. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie remontów na drogach powiatowych 

nr 0329T w miejscowości Brzechów oraz nr 0357T w miejscowości Szczecno. Treść odpowiedzi 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

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

nr 0337T w miejscowości Widełki. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie remontu na drodze 

powiatowej nr 0298T w miejscowości Gruszka. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła: 

- projekt odpowiedzi na pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Kielcach. Projekt odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt odpowiedzi na pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach. 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie z prośbą o zabezpieczenie 

środków finansowych z przeznaczeniem na utworzenie sali integracji sensorycznej. Wniosek 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do inicjatywy Dyrekcji Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Bodzentynie, jednakże środki finansowe na powyższy cel mogą zostać 

zabezpieczone dopiero w przyszłorocznym budżecie Powiatu. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski; 

- Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z prośbą 

o wsparcie finansowe na nagrody rzeczowe dla uczestników XI Międzyszkolnego Turnieju 

Pocztów Sztandarowych. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie trzech nagród dla laureatów powyższego 

konkursu z terenu powiatu kieleckiego. 

- Redakcji Wiadomości Turystycznych # Czas Na Polskę z propozycją współpracy. Wniosek 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na podjęcie współpracy, z powodu braku wolnych 

środków w budżecie powiatu. 

- Dyrekcji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego 

w Kielcach z prośbą o ufundowanie nagrody dla laureata konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne". Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu jednej nagrody dla gospodarstwa z terenu 

powiatu kieleckiego. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka z propozycją rozszerzenia 

podmiotów, którym może zostać nadany tytuł „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego" 
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o stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje działające również za granicą. Wniosek stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska poinformowała Zarząd Powiatu 

o występujących opóźnieniach w wydziale w komórce ds. zamówień publicznych. W związku 

z tym zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia 

w wydziale. 

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Dyrektor Ewy Kiniorskiej przychylił się do powyższej 

prośby i wyraził zgodę na ogłoszenie konkursów na stanowiska ds. zamówień publicznych. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska zwróciła się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie formy publikacji „Raportu o stanie Powiatu 

Kieleckiego za rok 2021". 

Zarząd Powiatu zdecydował, by poza dotychczasową formą, Wydział Strategii i Rozwoju 

przygotował suplement do raportu w formie publikacji broszurowej ze zdjęciami prezentującymi 

dokonania Zarządu Powiatu w roku 2021 oraz zabezpieczył środki finansowe na jej wydanie. 

Ponadto na posiedzeniu została poruszona kwestia ewentualnego zrzeczenia się przez 

Powiat Kielecki odszkodowania za przejęcie gruntu przez Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

budowie obwodnicy Rakowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów-Połaniec 

w latach 2012-2013. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach Zbigniewa Wróbla zdecydował, iż nie odstąpi od należnego Powiatowi 

odszkodowania. 

5 



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

23 lutego 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 950 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 24 lutego 2022 r. 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Cezary Majcher 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Mariusz Ściana 
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