
Protokół Nr 276/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 18 maja 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu zdecydował o zdjęciu z porządku posiedzenia następujących uchwał: 

- w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028, 

- w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2022. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

276/164/2022 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach, 

276/165/2022 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kielcach „Raportu o stanie Powiatu 

Kieleckiego za rok 2021", 

276/166/2022 w sprawie przyjęcia uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia 

wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kielcach, 

276/167/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030", 

276/168/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, 

276/169/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 

2022, 

276/170/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r. 
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2. Sprawy różne: 

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

wnioski: 

- Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie z prośbą o przyznanie jednostce 

dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zatrudnienie stałej asysty, serwisu lub 

wsparcia informatycznego. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu decyzję w powyższej sprawie podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń 

Zarządu. 

- Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji Powiatowego 

Zespołu Szkół w Bodzentynie z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków. Wniosek stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na zwiększenie 

planu wydatków 

- Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie z prośbą o przyznanie jednostce 

dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na zatrudnienie stałej asysty, serwisu lub 

wsparcia informatycznego. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu decyzję w powyższej sprawie podejmie na jednym 

z kolejnych posiedzeń zarządu. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił Informacja z przebiegu i realizacji zadań określonych w załączniku Nr 1 do 

Dyspozycji Nr 2/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 04 grudnia 2015 r. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz przedstawił 

wniosek Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska z propozycją składu Komitetu 

Organizacyjnego Dożynek Powiatu Kieleckiego. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu zdecydował, aby funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

Dożynek Powiatu Kieleckiego powierzyć Członkowi Zarządu Mariuszowi Ścianie, natomiast 

Wicestaroście Tomaszowi Plebanowi Zastępcy Przewodniczącego. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Stowarzyszenia „Dwa przymierza" z prośbą o wsparcie finansowe wydarzeń organizowanych 

przez wnioskodawcę. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do wniosku z powodu braku zabezpieczonych środków 

finansowych na powyższy cel w budżecie Powiatu Kieleckiego. 

- Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli z prośbą 

o wsparcie finansowe II Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Wniosek stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie ww. konkursu poprzez przekazanie nagród 

rzeczowych i drobnych upominków. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego 

w sprawie uwzględnienia w planie remontów w roku 2022 naprawy drogi powiatowej 

Nr 0307T Wąsosza - Belno - Zalezianka - Łączna. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Na zaproszenie Zarządu Powiatu w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Piekoszów 

Zbigniew Piątek, który został poinformowany, że stan prawny Pałacu Tarłów w Podzamczu 

Piekoszowskim został uregulowany poprzez decyzję o wywłaszczeniu co oznacza, że powyższą 

nieruchomością gospodaruje Starosta Kielecki. 

Wójt gminy Piekoszów pozytywnie odniósł się do powyższej wiadomości, jednocześnie 

poinformował Zarząd Powiatu, że gmina skonsultuje stan nieruchomości ze Świętokrzyskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w celu ustalenia wysokości środków finansowych 

niezbędnych do przeprowadzenia remontu pałacu. 

Zarząd Powiatu zasugerował, aby po rozeznaniu powyższej kwestii zorganizować 

spotkanie podczas którego zostaną rozpoznane możliwości pozyskania środków finansowych na 

ten cel. 
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Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się do Dyrektora Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Pawła Kowalczyka z prośbą o zinwentaryzowanie przez Wydział 

gruntów wokół pałacu. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

poinformował, że Wydział przygotuje taką informację. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił Zarządowi Powiatu informację ze spotkań, które odbyły się w dniu 10 maja br. wraz 

z 3 oferentami zainteresowanymi nieruchomością po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rembowie tj.: 

- Akademia Innowacji Społecznych z propozycją utworzenia schroniska z usługami opiekuńczymi 

dla osób potrzebujących, 

- Sentencja Sp. z o.o. z propozycją utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 

- F&L Premium Fashion Karolina Fortuńska z propozycją utworzenia Domu Babci i Dziadka. 

Członek Zarządu Stefan Bąk poinformował, iż trwają rozmowy z dyrektorem Caritas 

Diecezji Kieleckiej, która także zainteresowana jest możliwością zagospodarowania zabudowanej 

nieruchomości gruntowej po zlikwidowanym Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rembowie w celu stworzenia Dziennego Domu pobytu dla seniorów 

„Senior +". 

W powyższej sprawie głos zabrał Wicestarosta Tomasz Pleban, który zauważył, iż należy 

przyspieszyć procedurę wyboru podmiotu, gdyż procedura ta trwa już długo, a Powiat nadal ponosi 

koszty utrzymania obiektu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, że podejmie decyzje na jednym z kolejnych posiedzeń 

Zarządu. 

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

Zenona Pedrycza o przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z przygotowaniami tegorocznych 

Dożynek Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor poinformował, że trwają rozmowy z przedstawicielami Gminy Górno, w celu 

zorganizowania w tej gminie dożynek powiatowych. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, że 17 maja br. 

odbyło się spotkanie z przedstawicielami Getin Noble Banku S.A, którego głównym tematem była 

aktualna sytuacja finansowa banku obsługującego budżet Powiatu Kieleckiego i jego jednostek 



organizacyjnych w świetle opublikowanych wyników finansowych za rok 2021 oraz raportu 

złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego o wystąpieniu przesłanek zagrożenia upadłością. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze stanowiskiem banku zdecydował, o dalszej 

współpracy i stałej obserwacji rynku bankowego. W związku z powyższym zdecydowano 

o zwrocie wszystkim jednostkom środków finansowych wraz z odsetkami od zdeponowanych 

kwot na ich rachunki. Zarząd zdecydował, iż nadal będzie lokował wolne środki budżetowe, ale 

w innym banki, niż ten który obsługuje budżet Powiatu. 

Członek Zarządu Cezary Majcher poinformował Zarząd Powiatu, iż niezbędne jest 

zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie następujących zadań w Gminach Zagnańsk 

oraz Łopuszno: 

- budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku, 

- remont drogi powiatowej nr 1372 T (dotychczasowy nr 0402 T) w msc. Lasocin od km 3+360 

do km 4+000. 

Zarząd Powiatu po konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu 

Anną Moskwą zdecydował, żeby Gmina Zagnańsk oraz Gmina Łopuszno zabezpieczyły 

w swoich budżetach niezbędne środki finansowe i dopiero wtedy Powiat wprowadzi odpowiednie 

środki w swoim budżecie. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk poinformował Zarząd Powiatu, że w wyniku auditu 

wewnętrznego w Wydziale Strategii i Rozwoju wpłynął wniosek o uruchomienie działań 

korygujących w którym zawarto potrzebę zwiększenia wynagrodzeń w referacie zamówień 

publicznych. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

18 maja 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 935 

Protokół liczy 6 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 19 maja 2022 r. 

śifirrownik 
B i u r ą ^ a b s ł u g i  2 a , r z ą d u  

B u r t d s z  B y s i a k  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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