
Protokół Nr 287/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 20 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

Na wniosek Członka Zarządu Cezarego Majchra wniosek portalu CKinfo.pl z propozycją 

współpracy poprzez zakup usług promujących Powiat Kielecki na portalu internetowym został 

zdjęty z porządku posiedzenia. Wniosek zostanie rozpatrzony na jednym z kolejnych posiedzeń 

Zarządu. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

287/248/2022 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, 

dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji 

dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub 

placówki, 

287/249/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2022-2028, 

287/250/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r. 

2. Sprawy różne: 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wnioski: 

- Wydawnictwa Green Light Media Sp. z o.o. z propozycją prenumeraty miesięcznika 

„Gospodarz - Poradnik Samorządowy" lub wykupienia artykułu sponsorowanego 

w czasopiśmie. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do propozycji Wydawnictwa Green Light Media 

Sp. z o.o. z powodu braku zabezpieczonych wolnych środków w budżecie Powiatu. 
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- Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach z prośbą 

o udzielenie wsparcia finansowego w organizacji i realizacji projektu międzynarodowego 

wymiany młodzieży szkolnej pomiędzy VI LO w Kielcach a Coswig Gymnasium w Niemczech. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychy lił się do powyższego wniosku. 

- Wydawnictwa Starpress Sp. z o.o. z propozycją współpracy poprzez publikację materiałów 

informacyjno-promocyjnych Powiatu Kieleckiego na łamach trzech tygodników i trzech portali 

internetowych wydawnictwa. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie przychylił się do wniosku z powodu braku zabezpieczonych wolnych 

środków w budżecie Powiatu. 

- Fundacji BeActive z propozycją partnerstwa przy organizacji „Świętokrzyskiego Maratonu 

Bocci". Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku, jednocześnie zdecydował o przekazaniu 

organizatorom drobnych upominków na nagrody dla uczestników wydarzenia. 

- Wydawnictwa Polska Press Grupa z propozycją współpracy przy realizacji części projektu 

ogólnopolskiego pt. „Niezwykła Polska - Interaktywny Przewodnik Turystyczny Jesień/Zima 

2022/2023". Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku, jednakże na powyższy cel przeznaczył kwotę 

3 500 zł brutto. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował Zarząd o przygotowaniach do Dożynek 

Powiatu Kieleckiego i Gminy Górno. 

Ponadto zwrócił uwagę na obieg dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

Podkreślił, iż zdarzają się sytuacje, gdy pisma do komórek merytorycznych trafiają ze znacznym 

opóźnieniem w porównaniu do daty wpływu do urzędu, nierzadko ograniczając czas na odpowiedź 

do jednego dnia lub są po terminie. 

Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk poinformował, iż w ostatnim czasie następują 

przesunięcia pracowników w celu usprawnienia pracy Biura Obsługi Kancelaryjnej. 

W dalszej kolejności Członek Zarządu Mariusz Ściana poruszył kwestię presji płacowej ze 

strony pracowników z Wydziałów: Budownictwa oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Dodatkowo Członek Zarządu Mariusz Ściana zwrócił się do Sekretarza Powiatu z prośbą 

o nienękanie Dyrektora Wydziału Budownictwa pismami wewnętrznymi, gdyż każde tego rodzaju 
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pismo powoduje oderwanie pracownika merytorycznego od bieżącej pracy i nie sprzyja 

niwelowaniu opóźnienia w rozpatrywaniu spraw (pisma dotyczyły kontroli zarządczej). 

nieruchomości po zlikwidowanym Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym 

w Rembowie. Przypomniał, iż Rada Gminy Raków na ostatniej sesji nie procedowała tej sprawy, 

w związku z powyższym należałoby się zastanowić nad zawężeniem celów na jaki miałaby 

przedmiotowa nieruchomość zostać przeznaczona. 

Zarząd Powiatu zdecydował aby zawęzić cele na które miałaby zostać przeznaczona 

przedmiotowa nieruchomość do realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

zawodowej oraz medycznej osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej, zadań 

opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkań wspieranych. Jednocześnie Zarząd zdecydował 

o poinformowaniu Wójta Gminy Raków, że jeśli Rada Gminy nie zaakceptuje żadnego 

z przedłożonych celów, Powiat gotowy jest dokonać zwrotu przedmiotowej nieruchomości 

Gminie Raków, z wystąpieniem o zwrot poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem 

obiektu. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

20 lipca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 3 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 22 lipca 2022 r. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana powrócił do kwestii zagospodarowania 

K i e r o w n i k  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 
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