
Protokół Nr 261/2022 

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

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

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

uchwałę w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu Kieleckiego na 

rzecz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach. 

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

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: 

261/55/2022 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

określenia zadań na które przeznacza się w 2022 roku środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

261/56/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk, 

261/57/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 

261/58/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne i trwałe przekazanie środków trwałych 

ze Starostwa Powiatowego w Kielcach do Powiatowego Zespołu w Bodzentynie, 

261/59/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r. 

261/60/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Świętokrzyskiego 

Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, 
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261/61/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Chęcinach. 

2. Sprawy różne: 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk przedstawił wniosek Dyrektora 

Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach z prośbą o podwyższenie 

miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podwyższenie miesięcznego wynagrodzenia 

Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Konsekwencją 

pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu nr 261/60/2022 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk Bielna 

przedstawiła: 

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

Gminy Zagnańsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny 

poszkodowanej w wyniku pożaru. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla 

rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w kwocie 2500 zł. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu Powiatu było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu nr 261/56/2022 w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Zagnańsk. 

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

Gminy Mniów w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla dwóch rodzin 

poszkodowanych w wyniku huraganu. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla 

rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w kwocie po 5000 zł na gospodarstwo. Konsekwencją 

pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu nr 261/57/2022 
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w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Mniów. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zwiększenie 

stanu kadrowego informatyków odpowiedzialnych za zadania związane z prowadzeniem 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie stanu kadrowego informatyków 

odpowiedzialnych za zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. W sprawie tej głos zabrał także Wicestarosta Tomasz Pleban, który zauważył, 

że na to stanowisko jest brak chętnych osób, mimo wciąż ogłaszanych naborów. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje Radnego Rady Powiatu w Kielcach Emila Machula: 

- w sprawie podjęcia działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego oraz wyznaczenie 

punktów granicznych pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 0319T w miejscowości Krajno-

Zagórze. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w okolicach skrzyżowania 

drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 0329 T w miejscowości Radlin. Treść odpowiedzi 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 0330T oraz znajdującego się w pasie 

drogowym chodnika w miejscowościach Górno oraz Wola Jachowa. Treść odpowiedzi stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

II Kierownika Produkcji filmu „Rekonstrukcja" z prośbą o udzielnie wsparcia finansowego 

powyższego filmu niekomercyjnego pt. „Rekonstrukcja". Wiosek stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody, z powodu braku zabezpieczonych środków 

finansowych w budżecie powiatu. 
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Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach Grzegorza Piwko z prośbą o przeprowadzenie rozeznania wśród pracodawców 

z terenu powiatu w sprawie ewentualnego zapotrzebowania i możliwości zatrudnienia uchodźców 

z Ukrainy. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Grzegorz Piwko poinformował, iż 

pracownicy urzędu są w trakcie rozmów z pracodawcami. 

Dodatkowo na prośbę Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego na posiedzenie Zarządu 

zaproszeni zostali: Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina 

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

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dominika Kąsek oraz Dyrektor Powiatowego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Szymon Baumel. Po ich przybyciu Starosta 

poinformował zebranych, iż odbył wizytację w powiatowym schronisku oraz wszystkich jego 

filiach: Bodzentynie, Mąchocicach Scholasterii, Łagowie i Nowej Słupi w celu zapoznania się 

z możliwością przyjęcia w nich uchodźców z Ukrainy. Starosta zauważył, iż są one dość dobrze 

przygotowane na przyjęcie uchodźców, a jedyny problem to zapewnienie posiłków. Dyrektor 

schroniska poinformował, iż ciężko jest oszacować ilość produktów niezbędnych do ich 

przygotowania, tak aby niepotrzebnie ich nie marnować. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

zaproponował, aby produkty niezbędne do przygotowania śniadań i kolacji kupować na bieżąco. 

W kwestii obiadów polecił dyrektorowi skontaktowanie się z Dyrektor Powiatowego Zespołu 

Szkół w Chęcinach Haliną Kołodziejczyk, w celu przedyskutowania możliwości korzystania ze 

stołówki szkoły poza godzinami działalności placówki bądź pozyskiwania z niej odpowiedniej 

liczby posiłków. 

Ponadto Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk poinformował, iż do dnia 

18 marca 2022 roku Wojewoda Świętokrzyski zobowiązał samorządy z terenu województwa na 

wskazanie miejsc przeznaczonych na przyjęcie uchodźców oraz ich wyposażenie. 

Wicestarosta Tomasz Pleban stwierdził iż powiat musi przygotować się na finansowanie 

pomocy uchodźcom oraz musi zapewnić im godne warunki, ponieważ Starostwo Powiatowe 

w Kielcach zostało wyznaczone na jednostkę koordynującą. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban powrócił z tematem niedoborów kadrowych 

w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zauważył, że pomimo przeprowadzanych 

naborów problem ten nie ulega zmniejszeniu. Obecnie w trudnej sytuacji znajduje się referat 
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zamówień publicznych w Wydziale. Podkreślił, iż w przypadku, gdy problem ten nie zostanie 

szybko rozwiązany , to w połączeniu ze wzrastającą liczbą zadań w referacie, wystąpi konieczność 

wstrzymania przyjmowania wniosków z komórek organizacyjnych Starostwa. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski zwrócił się do Zarządu Powiatu z propozycją 

zorganizowania wraz z kielecką delegaturą IPN-uroczystości wojewódzkich obchodów 40- lecia 

Solidarności Walczącej w dniu 14 czerwca br. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji. 

Ponadto Członek Zarządu Cezary Majcher zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla z zapytaniem o przedstawienie kwestii wypłaty odszkodowań 

za pozyskane grunty pod budowę dróg. 

Dyrektor Zbigniew Wróbel poinformował, iż odszkodowanie powinno być wypłacone 

w ciągu 30 dni, jednakże cała procedura nabycia gruntu, zatwierdzenia podziału oraz wyceny 

u rzeczoznawcy majątkowego wydłuża się nawet do 3 lat. W związku z powyższym wyplata 

odszkodowania wydłuża się odpowiednio. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

9 marca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 10 marca 2022 r. 


