
Protokół Nr 285/2022 

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

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 800. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

285/225/2022 dotyczącą przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

przyjęcia Statutu dla jednostki budżetowej: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, 

285/226/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Bodzentynie, 

285/227/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie - Pani Katarzynie Przygodzkiej, 

285/228/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie, 

285/229/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie - Panu Piotrowi Gajkowi, 

285/230/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

w Łopusznie, 

285/231/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół 

w Łopusznie - Pani Agnieszce Prędocie-Gad, 

285/232/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

285/233/2022 dotyczącą przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk. 

2. Sprawy różne: 

Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Agnieszka Jakubowska przedstawiła odpowiedź 

na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Krzysztofa Sobonia w sprawie uzyskiwania 
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Profilu Kierowcy Zawodowego w Wydziale Komunikacji i Transportu. Treść odpowiedzi na 

interpelację stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację 

Kierownik Biura Obsługi Rady Aneta Rutowicz przedstawiła odpowiedź na wniosek 

Senatora RP Krzysztofa Słonia w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej 

utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Kieleckiego. Treść odpowiedzi na wniosek stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na wniosek. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Agnieszka Bębacz przedstawiła wniosek Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do Grupy 

Zakupowej oraz zlecenie usługi z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup energii elektrycznej firmie New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu uwzględniając aktualne ceny energii elektrycznej oraz biorąc pod uwagę 

prognozy cen zakupu energii w przyszłości wyraził zgodę na przystąpienie do Grupy Zakupowej 

oraz zlecenie usługi z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w powyższym zakresie firmie New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka przedstawiła 

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

Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych dostaw oleju 

opałowego w ilości ok. 20 000 litrów. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie przeanalizował budżet oraz plan wydatków jednostki w celu poszukania 

oszczędności na zabezpieczenie dodatkowych dostaw oleju opałowego. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Anna Florczyk-Bielna 

przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z pismem 

Wójta Gminy Zagnańsk dotyczącym udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla rodziny 

poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego (pożaru) w miejscowości Ścięgna. Wniosek 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Zagnańsk 

w kwocie 2 000 zł, z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego 
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(pożaru) z miejscowości Ścięgna. Konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia wniosku było 

podjęcie Uchwały Nr 285/233/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 6 lipca 2022 r. dotyczącej 

przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Zagnańsk. 

Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk przedstawił 

wniosek Wydziału Strategii i Rozwoju z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszej realizacji 

zadania pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz zwiększenie potencjału turystycznego 

Powiatowego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Filia Nr 4 w Nowej Słupi - poprzez 

modernizację infrastruktury. Wyjaśnił, iż powyższe zadanie miało być wykonane w ramach 

programu rewitalizacji centrum Nowej Słupi, jednakże gmina zrezygnowała z jego realizacji. 

Podkreślił, że w budżecie Powiatu znajdują się środki finansowe zabezpieczone na ten cel, 

zasadnym wydaje się więc, aby pomimo rezygnacji władz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

z inwestycji, wykorzystać je na prace remontowe budynku schroniska. Wniosek stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu opinii Kierownika Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy 

Wojciecha Kołodziejczyka zdecydował, aby zabezpieczone środki finansowe przeznaczyć na 

modernizację obiektu Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Fili 

Nr 4 w Nowej Słupi. 

Ponadto Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk 

poruszył kwestię wyboru mediów w zakresie ogrzewania w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej dla realizowanych inwestycji: budowy internatu w Łopusznie oraz 3 budynków 

z przeznaczeniem pod placówki opiekuńczo-wychowawcze w Łagowie. 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż w przypadku inwestycji w Łopusznie najkorzystniejszą 

opcją wydaje się zaprojektowanie pompy ciepła, z ewentualną możliwością podłączenia obiektu 

do instalacji fotowoltaicznej. W przypadku Łagowa Członek Zarządu Stefan Bąk zasugerował, 

aby były to pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz ogrzewaniem podłogowym. 

Podinspektor w Zespole Informacji i Promocji Paweł Milewicz przedstawił wniosek Koła 

Gospodyń Wiejskich „Brzezinianki" z prośbą o dofinansowanie projektu filmu 

krótkometrażowego na podstawie fragmentu noweli pt. „Antek". Wniosek stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 
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Zarząd Powiatu nie przychylił się do powyższego wniosku, z powodu braku 

zabezpieczonych wolnych środków finansowych w budżecie Powiatu na powyższy cel. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd, iż w związku z likwidacją 

Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu i przejęciu jego 

zobowiązań, Starostwo Powiatowe w Kielcach stało się stroną w postępowaniu sądowym 

pomiędzy placówką, a byłym jej pracownikiem. 

Ponadto Wicestarosta Tomasz Pleban zwrócił uwagę, na rosnącą inflację, wzrost cen 

towarów i usług oraz konieczność podniesienia wynagrodzenia pracownikom. W związku 

z powyższym poprosił Skarbnika Powiatu o dokonanie wyliczeń o ile wzrosły koszty obsługi 

zadłużenia, a Zarząd o analizę planowanych zadań inwestycyjnych, w celu uniknięcia przerwania 

rozpoczętych prac z powodu braku środków finansowych na ich realizację. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował Zarząd, iż do Starosty Kieleckiego 

wpłynęły dwa pisma od Wojewody Świętokrzyskiego. W pierwszym z nich znajduje się 

informacja o wystąpieniu przez Wojewodę do Ministra Finansów z prośbą o udzielenie informacji 

w sprawie należności wynikających z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego (pismo stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu). W drugim natomiast Wojewoda wyjaśnia, iż na podstawie obecnych przepisów 

prawa nie ma możliwości niewszczynania postępowania egzekucyjnego w związku ze złożeniem 

zażalenia na postanowienie Wojewody (pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższymi pismami zdecydował o intensyfikacji 

działań mających na celu, jak najkorzystniejsze rozwiązanie kwestii kar nakładanych na Powiat 

Kielecki w związku z nieterminowym wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie 

pozwoleń na budowę. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował, iż z Dyrektorem Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pawłem Kowalczykiem uczestniczył w posiedzeniu 

wspólnym Komisji Rady Gminy Raków, na którym przedstawił szerokie spektrum ewentualnego 

zagospodarowania nieruchomości po byłym Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rembowie wraz z propozycją wynajęcia nieruchomości na cele społeczne 

realizowane przez Caritas diecezji Sandomierskiej. Wyjaśnił, iż rozmowa była burzliwa, a radni 

gminni negatywnie odnieśli się do propozycji wynajęcia obiektu instytucji charytatywnej jaką jest 

Caritas. Ostatecznie kwestia ta nie została poruszona na sesji Rady Gminy Raków, w związku 
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z powyższym Powiat Kielecki nie posiada umocowania do przeprowadzenia czynności 

zmierzających do dalszego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

6 lipca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 8 lipca 2022 r. 
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