
Protokół Nr 272/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 5 maja 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa wystąpiła do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku o dodatkową uchwałę w sprawie lokat środków budżetowych w 2022 roku. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

272/135/2022 w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kieleckiego nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie 0002 Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny z przeznaczeniem 

pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 0322 T, 

272/136/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

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

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0319T, 

272/137/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

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

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0319T, 

272/138/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dla środków z Funduszu 

Pomocy na 2022 rok, 

272/139/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

272/140/2022 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, 
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272/141/2022 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów, 

272/142/2022 w sprawie lokat środków budżetowych w 2022 roku. 

2. Sprawy różne. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Agnieszka Bębacz przedstawiła wniosek Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Kielcach z prośba o przydzielenie dodatkowego pomieszczenia 

biurowego dla jednostki. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku. Konsekwencją pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku było podjęcie uchwały nr 272/140/2022 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. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem 

Wójta Gminy Mniów z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny 

poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego (pożaru). Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

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

finansowego dla Gminy Mniów z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku 

zdarzenia losowego (pożaru). Konsekwencja pozytywnego rozpatrzenia wniosku było podjęcie 

uchwały nr 272/141/2022 dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mniów. 

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Beata Piotrowska-Wróbel przedstawiła 

wniosek Fundacji Restart z ofertą organizacji zadania publicznego poprzez organizację 

Powiatowego Marszu Nordic Walking. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i udzielił wsparcia finansowego w kwocie 

zaproponowanej przez wnioskodawcę. 
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Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa 

Zagdańskiego w sprawie poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Nr 0309T Dąbrowa-

Podwiśniówka-Oboźna. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację. 

Dodatkowo Członek Zarządu Mariusz Ściana poprosił Dyrektora Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Pawła Kowalczyka o jak najszybsze zorganizowanie spotkania 

z podmiotami zainteresowanymi zagospodarowaniem nieruchomości po byłym Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, w celu uszczegółowienia złożonych 

ofert. 

Starosta Mirosław Gębski poprosił Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Pawła Kowalczyka o przedstawienie informacji na jakim etapie jest 

przekazanie nieruchomości na Świętym Krzyżu na rzecz Skarbu Państwa. 

Dyrektor Kowalczyk wyjaśnił, iż 14 kwietnia br. podpisane został protokół przekazania 

pomiędzy Ministrem Środowiska a Starostą Kieleckim. Na tej podstawie władze 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego wystąpiły do Starosty o zawarcie umowy bezpłatnego 

użyczenia, i taka umowa na okres 3 miesięcy jest przygotowywana. Podkreślił, iż ŚPN jako były 

użytkownik wieczysty terenu będzie zobowiązany do rozwiązania umów zarówno z Klasztorem 

jak i firmą telekomunikacyjną obsługującą maszt na Świętym Krzyżu. Zadaniem Powiatu zaś 

będzie unormowanie stosunków pomiędzy wszystkimi stronami oraz zawarcie umów: najmu 

z Ojcami Oblatami oraz dzierżawy z podmiotem obsługującym maszt. Zaznaczył również, iż 

kolejna umowa po zakończeniu obecnej na 3 miesiące będzie mogła być zawarta jedynie za 

zgodą organu nadzoru (wojewody świętokrzyskiego). 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 5 maja 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 910 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 6 maja 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Tomasz Pleban 

Wicestarosta: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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