
Protokół Nr 277/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 23 maja 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 820. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

277/171/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2022-2028, 

277/172/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022, 

277/173/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych, 

277/174/2022 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Kieleckiego, ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, 

położonej w obrębie 0020 Rembów gmina Raków, dla której Sąd Rejonowy 

w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 

Nr KII L/00018048/4. 

2. Sprawy różne: 

Zarząd Powiatu powrócił do sprawy wyboru podmiotu, zainteresowanego 

zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej zabudowanej po zlikwidowanym Powiatowym 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie. 
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Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił Zarządowi oferty, które dotychczas wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kielcach: 

- Akademia Innowacji Społecznych z propozycją utworzenia schroniska z usługami opiekuńczymi 

dla osób potrzebujących. Oferta stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

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

Oferta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

- Caritas Diecezji Sandomierskiej z propozycją stworzenia Dziennego Domu pobytu dla seniorów 

„Senior +". Oferta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

- Prestiż Sp. z o.o. z propozycją utworzenia ośrodka dla dzieci osób starszych z rzadkimi 

chorobami. Oferta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

W wyniku głosowania Zarząd Powiatu zdecydował o wyborze oferty Caritas Diecezji 

Sandomierskiej. Konsekwencją powyższej decyzji było podjęcie uchwały nr 277/174/2022 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, ewidencyjnie oznaczonej numerem działki 736 o pow. 

0,9700 ha, położonej w obrębie 0020 Rembów gmina Raków, dla której Sąd Rejonowy 

w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr KII L/00018048/4. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

23 maja 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 2 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 24 kwietnia 2022 r. 

Kierownik  
B i u r a  o b s ł u g i  ( N a r z ą d u  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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