
Protokół Nr 278/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 25 maja 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

278/175/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/203/2017 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 

28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego 

realizację „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 

2018-2022", 

278/176/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

278/177/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

278/178/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych, 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

Pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o wydanie opinii dla inwestycji 

polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 8 na ode. Skarżysko-Kamienna - Kielce 

- Kozłów. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku złożonego przez Pełnomocnika PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą o wydanie opinii dla inwestycji polegającej na budowie i 

przebudowie linii kolejowej nr 8 na ode. Skarżysko-Kamienna - Kielce - Kozłów. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie: 

- usunięcia zakrzaczeń przy poboczach drogi powiatowej nr 0356 T Borków - Trzemosna. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- uprzątnięcia piasku po zimowym utrzymaniu dróg. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd Powiatu, że w budżecie zostały 

zabezpieczone środki finansowe w kwocie 268 500 zł z przeznaczeniem za zapłatę kar nałożonych 

na Wydział Budownictwa w związku z nieterminowym rozpatrywaniem wniosków o wydanie 

pozwolenia na budowę. 

Ponadto Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zwróciła się z zapytaniem do Zarządu Powiatu 

w sprawie apelu radnych dotyczącym dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu 

kieleckiego, które otrzymały promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu na 

dofinansowanie powyższych jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski poruszył temat wniosku o udzielenie informacji 

publicznej w sprawie postanowień Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącego naliczenia kar za 

przewlekłość postępowań w sprawie udzielenia pozwoleń na budowę. 

Ponadto Zarząd Powiatu zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Wydziału Rolnictwa, 

Leśnictwa i Środowiska Zenona Pedrycza odnośnie przygotowań do tegorocznych Dożynek 

Powiatu Kieleckiego organizowanych w gminie Górno. 

Dyrektor Zenon Pedrycz odpowiedział, że rozmowy w przedstawicielami gminy Górno 

w powyższej sprawie prowadzone są nadal i jak tylko coś więcej zostanie uzgodnione to przedłoży 

informacje Zarządowi Powiatu. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

25 maja 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 26 maja 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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