
Protokół Nr 267/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 21 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia wniosku Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Dyrekcji Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie dodatkowego pokoju biurowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

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

wniosek OSP Zagnańsk z prośbą o dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego. 

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

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka wystąpił do 

Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek Prezydenta 

Miasta Kielce w związku z pismem Mera Winnicy dotyczącym udzielenia pomocy przy 

organizacji obozów młodzieżowych dla dzieci z objętej wojną Ukrainy. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

267/118/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie oraz likwidacji tej szkoły, 

267/119/2022 w sprawie wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych drogi położonej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, 
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267/120/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

267/121/2022 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 COVID-19 dla 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

267/122/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu w Kielcach do dokonywania zmian w uchwale 

budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, 

267/123/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2022-2028, 

267/124/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

267/125/2022 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła: 

- odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie 

dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Daleszyce. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- wniosek OSP Zagnańsk z prośbą o dofinasowanie zakupu samochodu strażackiego. Wniosek 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, ponieważ jest to zadanie 

własne gminy. Ponadto Powiat Kielecki nie finansuje zadań inwestycyjnych. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Sylwia Wojciechowska-Borek przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji rozłożenia na raty opłaty 

rocznej dla MS Locum sp. z o.o., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy 

ul. Jagiellońskiej 74 w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem przychylił się do propozycji 

rozłożenia na raty opłaty rocznej dla MS Locum sp. z o.o., z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 w Kielcach. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Anna Florczyk - Bielna przedstawiła: 

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

Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze w miejscowości Szczecno. Wniosek 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na udzielenie 

pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze w miejscowości 

Szczecno. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu było podjęcie uchwały nr 267/1125/2022 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce. 

- Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z działalności 

Centrum w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. 

Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

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

w miejscowości Wola Kopcowa. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Borowskiego w sprawie zwiększenia środków 

finansowych na modernizację drogi powiatowej na odcinku Szczukowice - Brynica w gminie 

Piekoszów. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Zespołu Informacji i Promocji z prośbą o rozpatrzenie możliwości zgłoszenia artystki ludowej 

Józefy Buckiej do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego". Wniosek stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie artystki ludowej Józefy Buckiej do tytułu 

„Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego". 

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

wniosek Prezydenta Miasta Kielce w związku z pismem Mera Winnicy dotyczącym udzielenia 

pomocy przy organizacji obozów młodzieżowych dla dzieci z objętej wojną Ukrainy. Wniosek 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, ponieważ baza noclegowa jaką 

dysponuje Powiat Kielecki została wyznaczona na miejsca pobytowe uchodźców z Ukrainy 

i obecnie nie ma wolnych miejsc, które mogłyby być wykorzystane na zakwaterowanie młodzieży, 

jednakże w przyszłości nie wyklucza udzielenia pomocy w organizacji wypoczynku, pod 

warunkiem zwolnienia tych miejsc. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą 

o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych z tytułu konieczności zapłaty kar 

nałożonych przez organ nadzoru na Powiat Kielecki w związku z opóźnieniami wynikającymi 

z nieterminowego rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na zabezpieczenie 

w budżecie powiatu niezbędnych środków finansowych. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

21 kwietnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 935 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 22 kwietnia 2022 r. 
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Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 
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Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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