Protokół Nr 288/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 22 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej
nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 930.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski

1. Sprawy różne:

Starosta Mirosław Gębski poprosił Kierownika Referatu Środowiska Dorotę Skalską
o przedstawienie informacji dotyczącej przygotowań do Dożynek Powiatu Kieleckiego oraz
Gminy Górno wraz z podziałem kosztów, które przypadają na poszczególnych organizatorów.
Kierownik Referatu Środowiska Dorota Skalska poinformowała Zarząd, iż prace są na
zaawansowanym etapie. Zgodnie z dotychczasowymi rozmowami Powiat Kielecki odpowiada za
wynajem sceny (koszt ok. 10 000 zł), poczęstunek dla delegacji z gmin (maksymalnie 10 osób
w delegacji, koszt ok. 13 zł/os), wydrukowanie i rozdysponowanie plakatów, zaproszeń oraz
banneru, wynajęcie zespołu (ok. 2 000 zł), opłacenie ZAiKS-u, zakup chlebów dożynkowych
(ok. 250 zł), nagrody za najpiękniejsze wieńce dożynkowe (ok. 5 000 zł). Gmina Górno odpowiada
zaś za zgłoszenie imprezy do odpowiednich służb, zabezpieczenie terenu wydarzenia, zapewnienie
pomocy medycznej oraz wynajęcie DJ-a.
Główny Specjalista w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Wioletta Krzyżanowska
poinformowała Zarząd, iż oprawę muzyczną zapewni Zespół Pieśni i Tańca Morawica.
Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko poinformowała, iż koszty
organizacji tegorocznych dożynek są bardzo wysokie i pochłaniają dużą część budżetu jaki został,
w komórce, zabezpieczony na organizację imprez w roku bieżącym. Wpływ na to ma również
fakt, iż Wydziałowi Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska oraz Gminie Górno nie udało się pozyskać
sponsorów tak jak było w latach ubiegłych.
Skarbnik Powiatu Anna Moskwa zauważyła, że zdecydowana większość kosztów
organizacji dożynek spoczywa na stronie powiatowej, a gmina ponosi niewspółmiernie mało
kosztów.
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Po zapoznaniu się z powyższą informacją Zarząd Powiatu zdecydował o konieczności
przeprowadzenia rozmów z Wójtem Gminy Górno w celu większej partycypacji w kosztach
organizacji dożynek ze strony gminy. Zdaniem Zarządu rozsądnym wydaje się aby koszty
poczęstunku dla delegacji pokryła Gmina Górno. W przypadku braku zgody ze strony samorządu
gminnego alternatywą wydaje się zmiana miejsca organizacji Dożynek Powiatu Kieleckiego.
Zarząd zdecydował również, iż Powiat Kielecki w rozmowach z Wójtem Gminy Górno
reprezentować będą Członkowie Zarządu: Cezary Majcher oraz Mariusz Ściana.
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Zarząd Powiatu:
Starosta:
Mirosław Gębski
Kie równik

Wicestarosta:
Tomasz Pleban
Członkowie Zarządu:
Stefan Bąk
Cezary Majcher
Mariusz Ściana
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