
Protokół Nr 260/2022 

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

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 800. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko zwrócił się do Zarządu 

Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie uchwalenia 

zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. 

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

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy 

wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wyrażenie zgody na 

zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach". 

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

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia wniosku AKCJA PR 

Agnieszka Drabikowska z propozycją prowadzenia konta na Instagramie dla Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

260/55/2022 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach na dzień 31 grudnia 2021 r., 

260/56/2022 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach, 

260/57/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2021 r. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych", 
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260/58/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń zakupionych w ramach projektu 

pn. „Innowacyjny model kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w powiecie 

kieleckim", 

260/59/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki 

składanych przez organizacje pozarządowe na 2022 rok 

260/60/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

260/61/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił wniosek Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z prośbą o przyznanie 

dotacji na modernizację oprogramowania medycznego wraz z wymianą serwera i stacji roboczej 

oraz pomieszczeń na III piętrze w budynku głównym po byłym laboratorium. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dotacji na modernizację oprogramowania 

medycznego wraz z wymianą serwera i stacji roboczej oraz pomieszczeń na III piętrze w budynku 

głównym po byłym laboratorium. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk, 

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

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek przedstawiły informacje o podjętych 

oraz planowanych przez Wydziały działaniach w związku z trwającą wojną na Ukrainie, 

w odniesieniu do pisma grupy radnych w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

w Kielcach poświęconej sprawozdaniu Starosty Kieleckiego w powyższej kwestii. Informacje 

stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami odnoszącymi się do kryzysowej sytuacji jaka 

panuje na Ukrainie, wraz z działaniami podjętymi przez wydziały merytoryczne, które 

zaprezentowały kierujące poszczególnymi wydziałami Panie Dyrektor. Jednocześnie Zarząd 
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zdecydował, iż powyższe informacje zaprezentują radnym podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej 

na dzień 4 marca br. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zgodę na 

zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach", w celu rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zamówienia „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Kielcach". 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

Kieleckiego na 2022 rok środków na wykonanie inwestycji na terenie gminy Daleszyce. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

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

nr 0329T pomiędzy miejscowościami Brzechów oraz Daleszyce. 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 0368T w miejscowości Marzysz oraz wykonania dodatkowego odwodnienia ww. drogi. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Tomasza Gruszczyńskiego w sprawie remontu na drodze 

powiatowej nr 0329T w miejscowości Brynica. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie wykonania odpływu 

z drogi polnej do rowu drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny. Treść odpowiedzi 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Ireny Gmyr w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

Kieleckiego środków finansowych na inwestycje na drodze powiatowej nr 0003T w miejscowości 

Grabowie w gminie Chmielnik. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie usprawnienia systemu 

odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 0314T w miejscowości 

Ciekoty. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski; 

- Urzędu Gminy Łopuszno, Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, Gminnego Ośrodka 

Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie z prośbą o ufundowanie nagród dla laureatów 

Pierwszego Powiatowego Przeglądu Pieśni Pasyjnych. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu z powodu braku zabezpieczonych środków finansowych w budżecie 

powiatu, nie wyraził zgody na ufundowanie nagród dla laureatów Pierwszego Powiatowego 

Przeglądu Pieśni Pasyjnych. 

- Społecznego Komitetu działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Pierzchnicy w sprawie 

dofinansowania wykonania pamiątkowych tablic upamiętniających żołnierzy szczególnie 

zasłużonych z terenu Powiatu Kieleckiego. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu z powodu braku zabezpieczonych środków finansowych w budżecie 

powiatu, nie wyraził zgody na dofinansowanie ww. inicjatywy 

- Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS" z prośbą o wsparcie 

działalności statutowej. Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wsparcie działalności statutowej Świętokrzyskiego 

Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS", jednocześnie zachęcając powyższe 

stowarzyszenie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. 

- Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z prośbą o ufundowanie nagród dla 

najlepszych uczestników XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Wniosek stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na ufundowanie 
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nagród dla najlepszych uczestników XII Powiatowego Konkursu Ortograficznego. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski wraz z Zarządem Powiatu Kieleckiego zdecydował 

0 zorganizowaniu zbiórki materiałów niezbędnych do obronności dla walczących na Ukrainie 

tj. hełmów, kamizelek kuloodpornych, lornetek, latarek itp.). 

W związku ze wzrostem zadań w Powiatowym Ośrodku Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Kielcach Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o zatrudnienie osoby na stanowisko kierownika powyższego ośrodka. 

Zarząd Powiatu rozważy powyższą kwestię w najbliższym czasie. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zwrócił się do Zarządu Powiatu 

z prośbą o zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w związku ze 

zwiększeniem ilości zadań realizowanych w komórce, dotyczących organizacji pomocy rzeczowej 

dla uchodźców. Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zaproponowała przeniesienie Pani Anny 

Wiącek, pracownika Wydziału Budżetu i Finansów do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Członek Zarządu Stefan Bąk pozytywnie odniósł się do powyższej propozycji, a Zarząd 

Powiatu ją zaakceptował. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

1 Turystyki Izabeli Dziewięckiej, aby poinformowała Dyrektorów Powiatowych Zespołów Szkół 

w Łopusznie i Chęcinach by zwrócili się do uczących się w tych szkołach ukraińskich uczniów, 

by w czasie tej trudnej sytuacji przyłączyli się do pomocy mającej na celu adaptację młodzieży 

uciekającej z zaatakowanej Ukrainy na terenie tych placówek edukacyjnych. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabeli Dziewięckiej 

poinformowała, że skontaktuje się z Dyrektorami Powiatowych Zespołów Szkół w Łopusznie 

i Chęcinach w jak najszybszym czasie. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował, iż udało się pozyskać środki 

finansowe ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, które zostaną przeznaczone na 

stypendia dla młodzieży z Ukrainy ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat 

kielecki. 

5 



Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

2 marca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 950 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 3 marca 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Kierownik 
Biura-6^«jugi  Narządu 

Bartosz  Bys iak  
Starosta: 

Mirosław Gębski 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 

6 


