
Protokół Nr 281/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej 

przy sekretariacie Starosty (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad 

godz. 1500. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

1. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 

propozycji PGE dotyczącej wydzielenia i wykupu części działki nr 92/109 obr. ewid. 0022 

Łopuszno gm. Łopuszno pod projektowaną stację transformatorową o pow. ok. 30 m2 oraz 

ustanowienie służebności przesyłu na projektowane linie kablowe SN i nN na działkach 92/109, 

92/77 i 92/74 obr. ewid. 0022 Łopuszno gm. Łopuszno za wynagrodzeniem określonym przez 

rzeczoznawcę majątkowego na podstawie operatu szacunkowego. Wniosek stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. 

Dyrektor Paweł Kowalczyk nadmienił, iż Zarzad Powiatu w Kielcach na posiedzeniu 

w dniu 22 grudnia 2021 r. wyraził zgodę i udzielił PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-

Kamienna — reprezentowanej przez Pana Edmunda Nowaka (Pracownia Projektowo-Usługowa 

"ENERGETYKA") prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na powyższych 

działkach, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego, w celu realizacji inwestycji 

pn. „Budowa przyłącza energetycznego kablowego do budynku hotelowego z salą bankietową 

oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie". Podkreślił ponadto, iż Wydział 

Strategii i Rozwoju prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla obiektów planowanych do budowy na działce 92/109 

obr. ewid. 0022 Łopuszno gm. Łopuszno tj. budynku internatu oraz kompleksu sportowego, 

w ramach którego zostanie wykonana koncepcja zagospodarowania działki. 
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Zarząd Powiatu po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Pawła Kowalczyka, zdecydował iż 

podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. Natomiast co 

do kwestii wydzielenia i wykupu przez PGE części działki nr 92/109 podejmie decyzje 

w terminie późniejszym po wykonaniu koncepcji zagospodarowania działki w ramach Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektów planowanych do budowy na przedmiotowej działce. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wnioski Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośba o podjęcie 

decyzji: 

- w sprawie dalszego dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi marki Nissan Micra. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu powyższego pojazdu do stacji demontarzu. 

- w sprawie dalszego dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi marki Volkswagen 

Golf. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu powyższego pojazdu do stacji demontarzu. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 czerwca 2022 

roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1520 

Protokół liczy 2 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak 

Protokół sporządzono 13 czerwca 2022 r. 

K i e r o w n i k  
B 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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