
Protokół Nr 264/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 30 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 

wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową 

uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

264/84/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku, 

264/85/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie 0014 Zbelutka Stara, gmina Łagów z przeznaczeniem pod 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0347 T, 

264/86/2022 w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kieleckiego za okres 

01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, 

264/87/2022 w sprawie opinii do projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Morawica na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029", 

264/88/2022 dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 

dróg wewnętrznych położonych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia, 

264/89/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, 
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264/90/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/123/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wskazania do użytkowania i partycypacji 

w kosztach utrzymania budynku stanowiącego mienie Powiatu 

Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach przy 

ul. Wrzosowej 44, 

264/91/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/124/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wskazania do użytkowania i partycypacji 

w kosztach utrzymania budynku stanowiącego mienie Powiatu 

Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach przy 

ul. Wrzosowej 44, 

264/92/2022 w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 r., 

264/93/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego 

za 2021 rok, 

264/94/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach. 

2. Sprawy różne. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w sprawie zmian w zakresie wskazania do użytkowania pomieszczeń dla PCPR, 

PINB oraz własnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji zaproponowanych przez Wydział 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku 

było podjęcie uchwał nr: 264/90/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/123/2014 Zarządu 

Powiatu w Kielcach z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wskazania do użytkowania i partycypacji 

w kosztach utrzymania budynku stanowiącego mienie Powiatu Kieleckiego - Starostwa 

Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz 264/91/2022 w sprawie zmiany Uchwały 
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Nr 231/124/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wskazania do 

użytkowania i partycypacji w kosztach utrzymania budynku stanowiącego mienie Powiatu 

Kieleckiego - Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

Akademickiej Fundacji Staropolskiej z siedzibą w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie faktury VAT dotyczącej rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

wraz z mieszkaniami socjalnymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w budynku nr 47 

Starostwa Powiatowego w Kielcach (Pawilonu nr 2 po byłym Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu). Wniosek stanowi załącznik nr 2 doi protokołu. 

Zarząd Powiatu uwzględniając zapisy umowy użyczenia z dnia 30 sierpnia 2021 r. nie 

przyjmuje przedstawionych w piśmie z dnia 14 marca 2022 r. przez Akademicką Fundację 

Staropolską propozycji rozliczeń za media dostarczane do budynku Powiatu Kieleckiego 

(pawilonu nr 2) oraz nie przyjmuje stanowiącej załącznik do pisma faktury VAT. Zarząd 

podkreślił, iż zaproponowane przez użytkownika rozliczenia za media są niezgodne z warunkami 

umowy użyczenia. 

Starszy Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Socha 

przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Chęcinach z prośbą o zapewnienie środków na realizację zadania polegającego na 

zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach 

Szymon Baumel poinformował Zarząd, iż udało mu się wynegocjować z firmą cateringową, 

kwotę na całodzienne wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy, która wynosi 24 zł. Podkreślił, iż 

możliwe jest różnicowanie ilości posiłków, w zależności od potrzeb (ilości osób przebywających 

w schronisku i jego filiach). 

Członek Zarządu Stefan Bąk, zwrócił uwagę, aby uzgodnić z firmą cateringową 

możliwość dostarczania mniejszych posiłków przeznaczonych dla dzieci, co powinno przynieść 

dodatkowe oszczędności. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Kieleckiego 

środków finansowych przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców 

3 



z Ukrainy, w kwocie wnioskowanej przez Dyrektora Powiatowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Chęcinach. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka 

w sprawie rowu odwodnieniowego w ciągu drogi powiatowej nr 0487T w msc. Chełmce. Treść 

odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił się do Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciecha Żebrowskiego z pytaniem dotyczącym 

przetargu na realizację inwestycji drogowej Lubania-Życiny. 

Zastępca Dyrektora Wojciech Żebrowski poinformował, iż trwają analizy dokumentacji 

przygotowanej przez jednego z oferentów. 

Dodatkowo Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował o pierwszych karach 

finansowych dla Powiatu Kieleckiego za opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie 

na budowę w Wydziale Budownictwa. Podkreślił również, iż organ nadzoru (Wojewoda 

Świętokrzyski) wystąpił o kolejną dokumentację dotyczącą zarówno pozwoleń na budowę 

złożoną przez osoby prywatne jak i dokumentację ZRID, w związku z czym mogą zostać 

nałożone kolejne kary. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 30 marca 2022 

roku. 

Zakończenie obrad - godz. 910 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 1 kwietnia 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 
Kierownik 

Bi  — '  du 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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