
Protokół Nr 289/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 27 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Na wniosek Członka Zarządu Cezarego Majchra: 

- wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o udzielenie wsparcia 

finansowego dla Gminy Raków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 sztuk aparatów 

ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP w Chańczy oraz 

- odpowiedź na interpelację Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie zmiany 

organizacji ruchu w Daleszycach; 

zostały zdjęte z porządku posiedzenia. Wniosek oraz odpowiedź na interpelację zostaną 

rozpatrzone na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

289/251/2022 w sprawie przyjęcia Informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim 

oraz sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze 

półrocze 2022 roku, 

289/252/2022 w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

289/253/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

drogi nr 1808T (daw. nr drogi 0904T) Starachowice, ul. Dworcowa -

ul. M. Piłsudskiego położonej na terenie Powiatu Starachowickiego, 

289/254/2022 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej na terenie 

Miasta i Gminy Chmielnik, 

289/255/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

289/256/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 
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289/257/2022 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. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośba o zajęcie 

stanowiska względem wystąpienia do Wójta Gminy Nowiny o zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości przeznaczone na rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 377004T (ul. Białe 

Zagłębie) z droga powiatową nr 0378T (ul. Przemysłowa) w Nowinach. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o skierowaniu do Wójta Gminy Nowiny pisma z prośbą 

0 zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na rozbudowę powyższego 

skrzyżowania. 

Kierownik Referatu Infrastruktury Agnieszka Bębacz przedstawiła wniosek Wydziału 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego 

dysponowania mieniem - pojazdem usuniętym z drogi. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie powyższego pojazdu do stacji demontażu. 

Kierownik Biura Obsługi Zarządu Bartosz Bysiak przedstawił odpowiedzi na wnioski 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej 

1 Zapobiegania Innym Zagrożeniom. Treść odpowiedzi stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi na wnioski Komisji. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu w Kielcach Anny Kosmali w sprawie naprawy drogi powiatowej 

nr 0368T w Marzyszu. Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację. 
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- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie wykonania kratek 

odwadniających na drodze powiatowej nr 0487T w miejscowości Chełmce. Treść odpowiedzi 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana poruszył kwestię Dożynek Powiatu Kieleckiego 

i Gminy Górno. Poinformował, iż po spotkaniu z Wójtem Gminy Górno, gmina wzięła na siebie 

koszty poczęstunku dla delegacji uczestniczących w wydarzeniu. Poprosił o weryfikację listy 

gości. Zwrócił również uwagę, że nadal nie została wybrana Starościna Dożynek. Podniósł także 

sprawę przygotowania stoiska promującego Powiat, tak aby wyróżniało się spośród innych. 

Ponadto Członek Zarządu Mariusz Ściana powrócił do kwestii zawężenia celów, na które 

może zostać przeznaczona nieruchomość po zlikwidowanym Powiatowym Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie, w celu przedłożenia ich samorządowi Gminy Raków. 

Podkreślił, iż po posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Raków, które odbyło się 

w dniu 23 czerwca br., radni uznali, iż zaproponowany przez Zarząd zakres celów 

zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jest zbyt szeroki. 

Zarząd Powiatu zdecydował aby zawęzić pierwotny zbiór celów, na które powyższa 

nieruchomość może zostać przeznaczona do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 

rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób z niepełnosprawnościami, mieszkań 

wspierających oraz związanych z realizacji niniejszych celów zadań wspomagających. 

Dodatkowo Członek Zarządu Cezar}' Majcher poprosił Zarząd o rozważenie możliwości 

wzmocnienia Wydziału Budownictwa o kompetentne i doświadczone osoby w zakresie 

weryfikacji wniosków ZRID. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

27 lipca 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołował Bartosz Bysiak. 

Protokół sporządzono 28 lipca 2022 r. 

Kierownik 
Bi -*-• '" Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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