
Protokół Nr 280/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 6 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1400. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

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 posiedzenia o ww. uchwałę. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w pełnym składzie: 

280/187/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach do 

reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach programu pn.„ Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023" w ramach Resortowego 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, projektu 

pn. „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej Cudzoziemców", 

280/188/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 1310 T, 

280/189/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 1365 T, 

280/190/2022 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku, 

280/191/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

280/192/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Chmielniku, 
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2. Zarząd Powiatu podjął uchwały w niepełnym składzie: 

280/193/2022 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie nadania 

tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego", 

280/194/2022 dotycząca przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie nadania 

tytułu „Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego", 

280/195/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

280/196/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 250/23/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

Powiatu Kieleckiego na 2022 rok, 

280/197/2022 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego 

za rok 2021, 

280/198/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych. 

3. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie 

stanowiska w związku z pismem Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie dofinansowania zakupu 

2 szt. kombinezonów ochronnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedziana 

Góra do zwalczania niebezpiecznych owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie). Wniosek 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowania zakupu 2 szt. kombinezonów 

ochronnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedziana Góra do zwalczania 

niebezpiecznych owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie), z powodu braku wolnych środków 

w budżecie powiatu. Jednakże Zarząd podkreślił, iż nie wyklucza możliwości udzielenia wsparcia 

w późniejszym terminie. 

2 



Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła: 

- wniosek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-

Sabat" z prośbą o przekazanie nagród dla uczestników V Dyktanda Gwarą. Wniosek stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie nagród dla uczestników V Dyktanda Gwarą. 

- wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Świętokrzyski z prośbą o przekazanie 

nagród dla uczestników wojewódzkiego etapu drugiej edycji konkursu GEEK. Wniosek stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przekazanie nagród dla uczestników wojewódzkiego 

etapu drugiej edycji konkursu GEEK, z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu. 

- wniosek Stowarzyszenia Sport CK z prośbą o przekazanie nagród dla zwycięzców IV edycji 

turnieju piłkarskiego „Piątki na Rynku Sport CK 2022". Wniosek stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie nagrody dla zwycięskiej drużyny IV edycji 

turnieju piłkarskiego „Piątki na Rynku Sport CK 2022". 

- wniosek Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z prośbą o sfinansowanie 

zakupu 10 kamizelek z widocznym napisem „Społeczna Straż Rybacka" oraz logo Powiatu 

Kieleckiego, a także jednego kompletnego ubrania dla Komendanta Powiatowego. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu 10 kamizelek z widocznym 

napisem „Społeczna Straż Rybacka" oraz logo Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie 

remontu drogi powiatowej nr 0319 T w msc. Bęczków Zaskale. Treść odpowiedzi na interpelację 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski zwrócił 

się do Zarządu Powiatu z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w kwocie 170 000 zł na poszerzenie zjazdów na drodze 0318T. 

Zarząd Powiatu z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu, nie przychylił się 

do powyższego wniosku. 
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Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana zaproponował powołanie międzywydziałowego 

zespołu ds. zbadania sytuacji w Wydziale Budownictwa w związku z nałożonymi karami 

finansowymi za nieterminowe wydawanie pozwoleń na budowę, którego celem byłaby 

weryfikacja podjętych działań. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie w planie wydatków Powiatu Kieleckiego 

na 2022 rok środków finansowych, związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowań za 

nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kieleckiego decyzją Starosty 

Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi powiatowej 

0296T - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Zagnańsk ETAP 1 - Zadanie 2a" w kwocie 650 000 zł. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Pawła Kowalczyka i wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków 

o wnioskowaną kwotę z przeznaczeniem na powyższy cel. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

6 czerwca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1530 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

1 )no 7 czerwca 2022 r. 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 
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