
Protokół Nr 283/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 22 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach z prośbą 

o wyasygnowanie w budżecie powiatu kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach realizujących zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poszerzenie porządku posiedzenia o ww. wniosek. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

283/213/2022 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Kieleckiego na lata 2022-2024, 

283/214/2022 w sprawie: wyrażenia opinii o ustaleniu przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych drogi położonej na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, 

283/215/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła odpowiedź na zapytanie Radnego Rady Powiatu w Kielcach Józefa Szczepańczyka 

w sprawie wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Treść odpowiedzi na zapytanie 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na zapytanie. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 
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- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Zbigniewa Zagdańskiego 

w sprawie uprzątnięcia piachu na drodze powiatowej nr 1296T oraz oczyszczenia rowu 

odwadniającego w sąsiedztwie mostu na rzece Bobrza. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie udrożnienia rowów przy 

drodze powiatowej nr 0319T w msc. Bęczków gm. Górno. Treść odpowiedzi na interpelację 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie wykonania niezbędnych 

prac odwodnieniowych na drodze powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków gm. Górno. Treść 

odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Andrzeja Michalskiego w sprawie wykonania właściwego 

odwodnienia na drodze powiatowej nr 0318T w msc. Krajno Drugie gm. Górno. Treść odpowiedzi 

na interpelację stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie 

porządku posiedzenia o dodatkowy wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach z prośbą 

o wyasygnowanie w budżecie powiatu kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach realizujących zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego. Wniosek stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku i wyraził zgodę na 

wyasygnowanie w budżecie powiatu kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla 

funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach realizujących zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego. 

Ponadto Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

poinformował Zarząd Powiatu, iż do tut. urzędu wpłynęło pismo od Wójta Gminy Raków 

dotyczące zaproszenia przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach na posiedzenie komisji 
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wspólnej Rady Gminy Raków w celu omówienia wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

warunków umowy darowizny działki nr 735 w Rembowie. 

Zarząd Powiatu poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. zajął się powyższą 

kwestią i zdecydował, iż Powiat na posiedzeniu komisji reprezentować będzie Członek Zarządu 

Mariusz Ścian oraz Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Paweł Kowalczyk. 

Ponadto ze względu na rewitalizację rynku w Chmielniku, Zarząd Powiatu zdecydował 

0 zmianie miejsca organizacji XXII Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 

1 Solistów. Tegoroczna edycja wydarzenia zaplanowana na 7 sierpnia odbędzie się na terenie Parku 

Miejskiego w Chmielniku. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

22 czerwca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 915 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 23 czerwca 2022 r. 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

K i e r o w n i k  Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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