
Protokół Nr 284/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 28 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1330. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

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

porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę w spawie lokaty wolnych środków budżetowych 

w 2022 roku. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

284/216/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, 

284/217/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Bodzentynie, 

284/218/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu 

Szkół w Łopusznie, 

284/219/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie 0004 Cmińsk, gmina Miedziana Góra, wydzieloną 

na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0469 T, 

284/220/2022 dotycząca wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, dróg 

położonych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz ustalenia ich przebiegu, 

284/221/2022 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 

284/222/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

284/223/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

284/224/2022 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2022 roku. 
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2. Sprawy różne: 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Janicki przedstawił wniosek 

Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach dotyczącego dofinansowania 

działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w wysokości 120 000 zł. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dofinansowania działalności Komendy Miejskiej 

Policji w Kielcach w wysokości 120 000 zł, z powodu braku zabezpieczonych środków w budżecie 

powiatu. 

Starszy Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Socha 

przedstawiła: 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrektora 

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie w sprawie terminu przyznania środków finansowych 

na wymianę stolarki okiennej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w protokole 

kontroli Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

W związku z tym, że realizacja projektu w tym zakresie do końca bieżącego roku jest mało 

prawdopodobna, Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu do Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu 

wykonania zaleceń pokontrolnych. Ponadto z uwagi na zakres prac zasadnym wydaje się 

rozważenie możliwości przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji obiektu oraz 

rozpoczęcie starań w kierunku pozyskania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania. 

- wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie w sprawie przyznania 

jednostce dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki statutowe 

w łącznej wysokości 19 000 zł. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie jednostce dodatkowych środków 

finansowych z przeznaczeniem na wydatki statutowe w łącznej wysokości 19 000 zł. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie 
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stanowiska w sprawie przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach 

nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w Gminach Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, 

Chmielnik, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, 

Pierzchnica, Raków, Zagnańsk. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi 

Dróg w Kielcach ww. nieruchomości. 

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Beata Piotrowska-Wróbel przedstawiła 

wniosek Stowarzyszenia PRO SPORT RUDKI z prośbą o wsparcie finansowe wydarzenia 

sportowego pn. „ŚWIĘTOKRZYSKA ITALIA-AMATORSKA LIGA TRÓJEK. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku i udzielił wsparcia finansowego w kwocie 

1200 zł. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wojciech Żebrowski 

przedstawił odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach 

Zbigniewa Zagdańskiego w sprawie poprawy stanu technicznego drogi powiatowej Nr 1307 T 

w msc. Masłów Pierwszy. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa przedstawiła wniosek Komendanta Miejskiego Policji 

w Kielcach z prośbą o wsparcie finansowe organizacji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu, nie wyraził zgody 

na wsparcie finansowe ww. wydarzenia. 

Starosta Kielecki Mirosław Gębski przedstawił Zarządowi Powiatu odpowiedź skierowaną 

do Członka Zarządu Mariusza Ściany na wniosek o zaprezentowanie sytuacji związanej 

z naliczaniem przez Wojewodę kar za nieterminowe wydawanie decyzji budowlanych podczas 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią odpowiedzi. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił się do Wydziału Organizacji 

i Zarządzania Kryzysowego o przygotowanie informacji dotyczącej zgłoszenia przez jednostki 

emisyjności do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
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Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował, w ramach przygotowań do 

tegorocznych Dożynek Powiatowych udało się wybrać starostę dożynek, natomiast nadal nie 

wyłoniono kandydatki na starościnę imprezy. 

Członek Zarządu Cezary Majcher poinformował Zarządu Powiatu, iż w bieżącym roku 

może nastąpić problem z zimowym utrzymaniem dróg, ponieważ dotychczas sól drogowa 

wykorzystywana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach była zamawiana w korzystnej cenie 

z Ukrainy. Dodał także, iż w związku z dużym zapotrzebowaniem na ten produkt, ilość soli 

dostępnej w Polsce może być niewystarczająca. W związku z powyższym zasadnym wydaje się 

rozważenie możliwości zakupu soli z Afryki w cenie 1000 zł za tonę. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

28 czerwca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 1425 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 29 czerwca 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 

Mirosław Gębski 

Starosta: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Stefan Bąk 

Członkowie Zarządu: 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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