
Protokół Nr 265/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 6 kwietnia 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 AKCJA PR 

Agnieszka Drabikowska z propozycją promocji Powiatu poprzez prowadzenia konta na 

Instagramie. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

265/95/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie 0010 Przyjmo, gmina Miedziana Góra, wydzieloną 

na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0469T, 

265/96/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie 0010 Przyjmo, gmina Miedziana Góra, wydzieloną 

na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0469T, 

265/97/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie 0009 Mąchocice Scholasteria, gmina Masłów, 

wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0321T, 

265/98/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 250/23/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVlD-19 dla 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

265/99/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 
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2. Sprawy różne: 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sylwia 

Wojciechowska-Borek przedstawiła wniosek 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 95 położonej w obr. ewid. 0024 

Kielce ul. Prosta gm. Kielce, w związku z realizacją inwestycji dotycząca zasilania podstawowego 

i rezerwowego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach. 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 w celach budowlanych w związku 

z realizacją powyższego przedsięwzięcia. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Zbigniew Szybalski przedstawił wniosek 

Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z prośbą o zaakceptowanie planu zadań inwestycyjnych 

jednostki w roku 2022 oraz zabezpieczeniem w budżecie Powiatu środków finansowych na ich 

realizację. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował plan zadań inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej 

w Zgórsku i wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na ich 

realizację. 

Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana zapytał Dyrektora Zbigniewa Szybalskiego 

o siedzibę po byłej filii Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku usytuowanej w Rudzie 

Strawczyńskiej. Dyrektor wyjaśnił, iż w budynku tym przebywało 34 podopiecznych, a warunki 

lokalowe pozwalały na zwiększenie liczby pensjonariuszy do maksymalnie 40 osób. Niestety przy 

takiej ilości podopiecznych utrzymywanie filii nie bilansowało się, w związku z powyższym 

Zarząd Powiatu kadencji 2014-2018 podjął decyzję o wynajęciu nieruchomości prywatnemu 

podmiotowi w celu komercyjnego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie uprzątnięcia piasku po zimowym 

utrzymaniu dróg na terenie gminy Daleszyce. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie remontu chodnika 

w pasie drogi powiatowej (BOOT w msc. Bartków. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

AKCJA PR Agnieszka Drabikowska z propozycją promocji Powiatu poprzez prowadzenia konta 

na Instagramie. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu z zainteresowaniem zapoznał się z przedstawioną ofertą i wyraził zgodę 

na jej realizację. Zobowiązał Kierownika Zespołu Informacji i Promocji Agnieszkę Madetko do 

skierowania wniosku do Referatu Zamówień Publicznych o przygotowanie stosownej umowy. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

6 kwietnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 900 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 7 kwietnia 2022 r. 

Kierownik 

Zarząd Powiatu: 

Mirosław Gębski 

Starosta: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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