
Protokół Nr 268/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

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

uchwałę w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce przyjętego 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Nr 267/125/2022. 

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

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka zwróciła się 

do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek firmy 

Almar - Sport z propozycją uczestnictwa drużyny Powiatu Kieleckiego w VI edycji turnieju dla 

firm i zakładów w piłce nożnej Tatry Cup 2022. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

268/126/2022 w sprawie przekazania mienia ruchomego, będącego własnością Powiatu 

Kieleckiego na rzecz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Chęcinach, 

268/127/2022 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, 

268/128/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie 0001 Bęczków, gmina Górno, wydzieloną na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318T, 
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268/129/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

268/130/2022 w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Daleszyce 

przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2022 roku, 

Nr 267/125/2022. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek Dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację 

wykazanych wcześniej inwestycji, która wynika z aktualnych potrzeb jednostki. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na modyfikację wykazanych wcześniej inwestycji 

w placówce. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek 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. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie dodatkowego pokoju biurowego dla 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Konsekwencją pozytywnej decyzji Zarządu 

było podjęcie uchwały Nr 268/127/2022 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. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Sylwia Wojciechowska-Borek przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wpływających propozycji w zakresie 

możliwości zagospodarowania nieruchomości gruntowej zabudowanej po zlikwidowanym 
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Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. Wniosek stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu postanowił, iż ostateczną decyzję podejmie po dokładniejszej analizie 

powyższego wniosku. W powyższej kwestii głos zabrała także Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna, która przedstawiła Zarządowi dwie kolejne 

możliwości zagospodarowania powyższej nieruchomości. Jedną z nich mógłby być Ośrodek 

Wczesnej Interwencji, wspomagający dzieci niepełnosprawne do lat 7 ora ich rodziców w zakresie 

edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Kolejną Zakład Aktywności Zawodowej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższymi propozycjami i zwrócił się do Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anny Florczyk - Bielnej o przygotowanie 

informacji o kosztach utrzymania zaproponowanych przez nią instytucji. 

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

wnioski: 

- Dyrekcji Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z propozycją uczestnictwa Powiatu 

Kieleckiego w „XVII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym". Wniosek stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uczestnictwo Powiatu Kieleckiego 

w „XVII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym". 

- firmy Almar - Sport z propozycją uczestnictwa drużyny Powiatu Kieleckiego w VI edycji 

turnieju dla firm i zakładów w piłce nożnej Tatry Cup 2022. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu z powodu braku wolnych środków w budżecie Powiatu, nie przychylił się 

do powyższego wniosku. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje Radnej Rady Powiatu w Kielcach Ireny Gmyr sprawie: 

- budowy dalszej części chodnika przy drodze powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola. 

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- poprawy stanu drogi nr 0003T oraz znajdującego się na niej mostu. Odpowiedź na interpelację 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Zarząd Powiatu zwrócił się z zapytaniem do Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju 

Ewy Kiniorskiej o aktualną sytuację w sprawie rozstrzygnięcia kilku przetargów dotyczących 

usług geodezyjnych m.in. dotyczący wyceny nieruchomości oraz cyfryzacji zasobu. 

Dyrektor Ewa Kiniorska poinformowała, iż aktualnie są rozpatrywane wnioski z miesiąca 

stycznia. Podkreśliła, że sytuacja jest bardzo poważna. Zwróciła uwagę, iż chciała wstrzymać 

przyjmowanie wniosków z Zespołu Informacji i Promocji lub innych komórek, które mają 

największą liczbę wniosków, jednak sparaliżowałoby to pracę urzędu. W związku z powyższym 

został wydłużony termin ich realizacji, który nie jest zgodny z regulaminem zamówień 

publicznych. Poinformowała, że powodem opóźnień są pogłębiające się braki kadrowe (kolejni 

pracownicy odchodzą z pracy, a ogłaszane konkursy na wolne stanowiska pracy nie przynoszą 

efektów). 

Również Członek Zarządu Mariusz Ściana zasugerował, że w Wydziale Budownictwa 

także należy zwiększyć liczbę pracowników, aby nie występowały problemy z dotrzymaniem 

terminów rozpatrywania wniosków wpływających do wydziału. 

Zarząd Powiatu poprosił na posiedzenie Zarządu Powiatu Dyrektora Wydziału 

Komunikacji i Transportu Artura Dudzica w celu ustalenia aktualnej sytuacji dotyczącej otwarcia 

filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach w gminie Daleszyce. 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Artur Dudzic poinformował, iż zostały 

przedstawione warunki niezbędne do utworzenia ww. filii. Są one analizowane przez Urząd Miasta 

i Gminy Daleszyce. W najbliższym czasie Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu oczekuje 

odpowiedzi ze strony samorządu gminnego. 

W powyższej sprawie głos zabrał także Członek Zarządu Cezary Majcher, który zauważył, 

iż zasadnym jest utworzenie kolejnej filii, ponieważ samo Starostwo Powiatowe w Kielcach nie 

jest w stanie obsłużyć w Wydziale Komunikacji i Transportu wszystkich mieszkańców Powiatu. 

Zwrócił uwagę, iż zadań i obowiązków w Wydziale przybywa (w tym tych związanych ze 

zbyciem/nabyciem pojazdów). W związku z powyższym zasugerował, aby przygotować spotkanie 

z Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce w celu wypracowania wspólnych działań mających na 

celu utworzenie filii wydziału na terenie gminy Daleszyce. 
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Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował, aby podczas organizowanego Jarmarku 

również książki kucharskie. 

Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

Zenona Pedrycza, aby przygotował na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu informację dotyczącą 

przygotowań do organizowanych Dożynek Powiatu Kieleckiego. 

Dodatkowo Skarbik Powiatu Anna Moskwa przedstawiła Zarządowi Powiatu oferty 

depozytowe z kilku banków, z którymi należy się dokładnie zapoznać, aby wybrać 

najkorzystniejszą z ofert. Oferty stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

27 kwietnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 935 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 28 kwietnia 2022 r. 

Świętokrzyskiego na stoisku promującym Powiat Kielecki dostępne były drobne upominki, w tym 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Kierownik 
Biuta  ojasługi  SJarządu 

B a r t o s z  B y s i a k  
Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Ewel ina  Kaczmarzyk  

Członkowie Zarządu 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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