
Protokół Nr 263/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 23 marca 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Z powodu wyjazdu służbowego Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher 

opuścił posiedzenie po rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie zatrudnienia 

Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

263/72/2022 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku, 

263/73/2022 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kielcach sprawozdań rocznych 

z wykonania planów finansowych powiatowych zakładów opieki zdrowotnej 

za 2021 rok, 

263/74/2022 w sprawie przyjęcia Informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu w Kielcach 

przyjętych w roku 2021, 

263/75/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

263/76/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/46/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych 

w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, 

263/77/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie oraz 

likwidacji tej szkoły, 
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263/78/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Słupi, Branżowej Szkoły I 

Stopnia w Nowej Słupi, Szkoły Policealnej w Nowej Słupi z Zespołu Szkół Nr 8 

w Nowej Słupi i likwidacji tych szkół, rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej 

Słupi oraz włączenia Technikum Nr 6 w Nowej Słupi do Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie 

263/79/2022 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach, dotyczącej 

zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr XXXII/78/2021 z dnia 

26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze 

darowizny od Gminy Łagów na rzecz Powiatu Kieleckiego, prawa własności 

nieruchomości położonej w obrębie 0001 Łagów gm. Łagów, oznaczonej 

w rejestrze ewidencji gruntów numerem działki 23 o pow. 1,0816 ha, stanowiącej 

własność Gminy Łagów, 

263/80/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok, 

263/81/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2022-2028, 

263/82/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

363/83//2022 w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów 

pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu 

Kieleckiego za 2021 r. 

2. Zarząd Powiatu podjął decyzje administracyjne: 

Zarząd Powiatu podjął decyzje: nr 16/2022, nr 17/2022, nr 18/2022, nr 19/2022 w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu. 
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3. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wnioski: 

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem pełnomocnika 

PGE Dystrybucja S.A. z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane, na działce nr 199/2 położoną w msc. Zagrody gm. Nowiny. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. 

i wyraził zgodę na dysponowanie przedmiotową nieruchomością na cele budowlane na działce nr 

199/2 położoną w msc. Zagrody gm. Nowiny. 

- Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii 

propozycji w zakresie możliwości zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, oznaczonej numerem działki 736 

o powierzchni 0,9700 ha, obręb 0020 Rembów, gmina Raków, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego po zlikwidowanym Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Rembowie. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym dokumentem. Ponadto zdecydował, aby został 

on przedstawiony Radnym Rady Powiatu podczas obrad komisji budżetu i finansów oraz 

skierowany na najbliższą sesję Rady Powiatu w Kielcach. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk - Bielna 

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

Polskiego Związku Niewidomych Koło Kielce z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie celowości 

realizacji zadania oraz możliwości dofinansowania do zorganizowania specjalistycznego turnusu 

rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla co najmniej 10 osób z niepełnosprawnością wzroku z terenu 

powiatu kieleckiego. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

środków finansowych w budżecie powiatu 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

przedstawiła: 
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- do zatwierdzenia protokół spisany w dniu 18.03.2022 roku na okoliczność rozpatrzenia ofert na 

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

w 2022 roku przez organizacje pozarządowe. Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził protokół spisany w dniu 18.03.2022 roku na okoliczność 

rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej 

i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe. 

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

Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach z prośbą o zwiększenie planu 

finansowego wydatków jednostki, w celu zapewnienia pokrycia kosztów związanych 

z pobytem uchodźców z Ukrainy w budynkach Schroniska. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wystosowaniu do Wojewody Świętokrzyskiego 

pisma z informacją o trudnej sytuacji finansowej związanej z poniesionymi kosztami 

wynikającymi z obowiązku utrzymania w placówce uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zauważył, iż problem jest poważny, gdyż z powodu 

niezabezpieczonych środków w budżecie jednostki, schronisko nie będzie posiadało niezbędnych 

funduszy na zawarcie umowy cateringowej w celu zapewnienia wyżywienia dla podopiecznych. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Emila Machula w sprawie uzupełnienia i rozszerzenia 

zakresu zleconych prac w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 0318T 

w msc. Bęczków gm. Górno. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Emila Machula w sprawie odmalowania istniejących przejść 

dla pieszych na drodze powiatowej nr 0319T w msc. Bęczków gm. Górno. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie drogi nr 0318T 

w gm. Górno. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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Wicestarosta Tomasz Pleban przedstawił odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu 

w Kielcach Anny Kosmali w sprawie udzielenia informacji dotyczącej złożonych wniosków do 

ostatniego naboru programu Polski Ład. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę na kwestię dotyczącą rosnących 

kosztów ogrzewania. Zauważył, iż problem ten odnosi się zarówno do budynku Starostwa 

Powiatowego w Kielcach, jak jednostek podległych w tym szkół dla których organem 

prowadzącym jest powiat kielecki. Szybko rosnące ceny paliw doprowadziły do sytuacji, iż 

dotychczasowi dostawcy zaczęli wypowiadać umowy, licząc na podpisanie nowych, 

opiewających na wyższe kwoty. Zwrócił uwagę, iż dyrektorzy jednostek nie są w stanie zwiększyć 

środków na ten cel. Mając powyższe na uwadze, wystąpił do Zarządu z propozycją ponownego 

przeanalizowania planu inwestycyjnego, w celu znalezienia oszczędności, które mogłyby zostać 

przeznaczone na sfinansowanie zakupu opału na potrzeby powiatowych placówek oświatowych. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach Zbigniewa Wróbla z zapytaniem dotyczącym aktualnej sytuacji ogłoszonego przetargu 

na przebudowę drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel poinformował, że na 

powyższy przetarg wpłynęły 3 oferty, jednak z przyczyn formalnych został unieważniony. 

Ponadto Wicestarosta zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach Zbigniewa Wróbla dotyczącym możliwości wystąpienia zagrożenia niewykonania 

zaplanowanych inwestycji drogowych z powodu wzrastającej ceny asfaltu. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel zauważył, iż ciężko 

przewidzieć o ile jeszcze wzrosną ceny asfaltu, gdyż perspektywa nie jest optymistyczna, co 

niestety może rzutować na realizację lub jej brak, poszczególnych inwestycji. W konsekwencji 

istnieje zagrożenie, skierowania przez wykonawców skarg do KIO, która ma 15 dni na ich 

rozpatrzenie. 

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

wraz z Dyrektorem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Szymonem 

Baumelem ponownie zwrócili się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie 

zatrudnienia w schronisku ze względu na udzielaną pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

5 



Wicestarosta Tomasz Pleban zauważył, iż kwestia dostosowania odpowiedniej liczby 

pracowników do zaistniałych potrzeb leży w gestii dyrektora schroniska. Zarząd Powiatu jest 

zobowiązany do zagwarantowania i zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na 

utrzymanie uchodźców, w zakresie wynikającym z przepisów prawa (opiekę, wyżywienie, nocleg 

itp.). 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

23 marca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 24 marca 2022 r. 
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