Protokół Nr 279/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 1 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej
nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 800.

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały:

279/179/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na
poszerzenie drogi powiatowej Nr 0286 T,
279/180/2022 dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie
Gminy Raków,
279/181/2022 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy
Zagnańsk do kategorii dróg gminnych,
279/182/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r.,
279/183/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r.,
279/184/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 272/138/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia
5 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów dla
środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok,
279/185/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych,
279/186/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych.

2. Sprawy różne:

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk
przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o ponowne
rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach dotyczącego wsparcia służby
w postaci dofinansowania do zakupu dwóch samochodów. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe zakupu dwóch samochodów.
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w kwocie 100 000 zł.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sporu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła
wniosek Komendy Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego z prośbą o udzielenie
bonifikaty na odpłatności za nocleg w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie. Wniosek
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Dyrektor Izabela Dziewięcka wyjaśniła, iż na powyższej nieruchomości ustanowiony jest
trwały zarząd , zgodnie z którym prawo do dysponowania nieruchomością, w tym możliwość
oddania jej w całości lub części w najem, dzierżawę lub użyczenie na czas nie dłuższy niż czas na
który został ustanowiony trwały zarząd należy do Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
w Bodzentynie i on jest organem właściwym do rozpatrzenia powyższego wniosku. W związku
z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował, iż powyższy wniosek jest bezzasadny.
Ponadto Pani Dyrektor Izabela Dziewięcka poinformowała Zarząd Powiatu, że trwają
przygotowania imprez organizowanych przez Powiat Kielecki tj. Jarmark Świętokrzyski oraz
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, a środki na ich organizację wydatkowane są w stopniu
znacznym.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił wniosek
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii dalszego
postępowania dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego na
potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach-Obwód Drogowy w Łagowie". Wniosek
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zarząd

Powiatu

zdecydował o przygotowaniu

i ogłoszeniu

przetargu

na samą

dokumentację projektową budynku.
Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska poinformowała Zarząd Powiatu
o rozstrzygnięciu przetargu „Wykonanie wyceny nieruchomości związanej z realizacją bieżących
zadań".
W powyższej sprawie głos zabrał także Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Paweł Kowalczyk, który poinformował Zarząd Powiatu, że wpłynęła tylko
jedna oferta, w której kwota na wykonanie wszystkich 16 zadań została przekroczona
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o 51 000 zł. W związku z powyższym Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą
0 przesunięcie niezbędnych środków finansowych.
Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Pawła

Kowalczyka

z

zapytaniem

dotyczącym

zasobów

osobowych

w Wydziale.
Dyrektor Wydziału

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk

poinformował, że przeprowadził analizę, z której wynika, że w wydziale są braki kadrowe, stąd
też występują opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków dotyczących postępowań o wypłatę
odszkodowania

na

podstawie

przepisów

o

szczególnych

zasadach

przygotowania

1 realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzji jest kilkukrotnie więcej niż w latach
poprzednich. Ilość ta przekracza możliwości przerobowe przy obecnej obsadzie kadrowej.
Podkreślił, iż z informacji, które uzyskał z Wydziału Budownictwa tendencja ta będzie się
utrzymywać. Koniecznym wydaje się więc utworzenie jednego etatu przeznaczonego do
prowadzenia tych spraw. Podobna sytuacja występuje w Referacie ewidencji gruntów i budynków,
gdzie w związku z zakończeniem projektu e-geodezja wydział jest zobowiązany do rozpatrzenia
skarg i zarzutów

dotyczących przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów. W tym

przypadku, w celu terminowego rozpatrzenia spraw, również koniecznym jest zwiększenie
zatrudnienia w tym referacie o jeden etat. W związku z powyższym Pan Dyrektor Paweł
Kowalczyk poinformował Zarząd Powiatu, że do Referatu kadr zostały złożone stosowne wnioski.
Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie
decyzji dotyczącej dalszego procedowania w sprawie wykorzystania nieruchomości zabudowanej,
położonej w obrębie 0020 Rembów, gm. Raków.
Zarząd Powiatu zdecydował, iż decyzję w powyższej sprawie podejmie po otrzymaniu
odpowiedzi na wysłane pismo do gminy Raków. Ponadto zobligował Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami do uchylenia uchwały Nr 277/174/2022 z 23 maja 2022 roku
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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Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk przedstawił Zarządowi Powiatu pismo wystosowane
przez Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelinę Kaczmarzyk
o zagrożeniu niezrealizowania części zadań

przez Wydział Organizacji

i Zarządzania

Kryzysowego z przyczyn niezależnych od niego, wynikających z nieterminowej realizacji
wniosków i postępowań przetargowych realizowanych przez Referat zamówień publicznych.
Zarząd przyjął powyższą informację.
Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana poinformował Zarząd Powiatu, że w związku
z nałożonymi karami za przekroczenie terminu rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia
na budowę, Wojewoda Świętokrzyski poprosił o przekazanie do skontrolowania kolejnych
10 spraw z Wydziału Budownictwa. Poprosił, aby członkowie Zarządu Powiatu wsparli jego
działania w sprawie umorzenia kar.
Zarząd Powiatu przyjął informację.
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Na

tym

zakończono

posiedzenie

Zarządu

Powiatu

1 czerwca 2022 roku.
Zakończenie obrad - godz. 1535
Protokół liczy 5 stron.
Protokołowała Joanna Czaja.
Protokół sporządzono 2 czerwca 2022 r.

Zarząd Powiatu:
Starszy specjalista

Starosta:
Mirosław Gębski
Biura obsługi Ząrzarfu

Bartosz tSysiak

Wicestarosta:
Tomasz Pleban

Członkowie Zarządu:

Stefan Bąk

Cezary Majcher

Mariusz Ściana
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