
Protokół Nr 271/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 maja 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 900. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę: 

271/134/2022 w sprawie lokat środków budżetowych w 2022 roku. 

2. Sprawy różne. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd Powiatu, iż Komisja Nadzoru 

Finansowego nie przyjął sprawozdania Getin Noble Bank za zeszły rok, zobowiązała również 

bank do wprowadzenia planu naprawczego do 2027 r. Przypomniała również, iż od grudnia 

2021 r. w obsługującym Powiat Kielecki banku jest zarząd kuratorski. Te wszystkie informacje 

sprawiają, iż przyszłość banku oraz jego płynność finansowa są zagrożone, a zatem również 

środki Powiatu Kieleckiego. 

Wyjaśniła, iż analiza zapisów umowy nie pozwala na natychmiastowe rozwiązanie 

umowy. W chwili obecnej możliwe jest wypowiedzenie umowy z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku rozwiązanie umowy nastąpi 

z końcem sierpnia br. Jednocześnie zaproponowała prowadzenie negocjacji z bankiem w celu 

wcześniejszego rozwiązania umowy. 

Poprosiła również o wyrażenie zgody na skierowanie wszelkich możliwych środków 

finansowych (zarówno Starostwa Powiatowego jak i jednostek) na lokaty krótkoterminowe 

(7-dniowe), do czasu zakończenia współpracy z dotychczasowym bankiem. Jak podkreśliła, 

z powodu bieżącej obsługi jak i dużej ilości rachunków bankowych (ponad 200) nie jest możliwe 

wyzerowanie kont, ale wszelkie możliwe środki finansowe należałoby skierować na lokaty. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie trzymiesięcznego wypowiedzenia bankowi 

obsługującemu Powiat. Zobowiązał Skarbnika do zapoczątkowania rozmów z bankiem w celu 

negocjacji wcześniejszego rozwiązania umowy. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na skierowanie 

wszelkich możliwych środków finansowych zarówno Starostwa Powiatowego w Kielcach jak 

i jednostek powiatu na lokaty krótkoterminowe. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 maja 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 940 

Protokół liczy 2 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 4 maja 2022 r. 

K i e r o w n  i  k  
Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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