
Protokół Nr 291/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 3 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Wojciech Kołodziejczyk zwrócił się do 

Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową uchwałę 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Przygodzkiej p.o. Dyrektora Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie do reprezentowania Powiatu Kieleckiego 

w kontaktach z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach otwartego konkursu 

grantowego prowadzonego w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego". 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

291/258/2022 w sprawie wskazania do użytkowania i partycypacji w kosztach utrzymania 

budynku oznaczonego jako Pawilon nr 2 stanowiącego mienie Powiatu 

Kieleckiego, usytuowanego na działce o numerze 137/63 w obrębie ewidencyjnym 

Starochęciny w gminie Chęciny, 

291/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

291/260/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Kieleckiego dla gmin: 

Bodzentyn, Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, 

291/261/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Przygodzkiej p.o. Dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie do 

reprezentowania Powiatu Kieleckiego w kontaktach z Ośrodkiem Rozwoju 

Edukacji w Warszawie w ramach otwartego konkursu grantowego prowadzonego 

w ramach projektu grantowego pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego". 
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2. Zarząd Powiatu podjął decyzje administracyjne oraz postanowienie: 

Zarząd Powiatu podjął decyzje nr 20/2022, nr 21/2022, nr 22/2022, nr 23/2022 w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu oraz postanowienie nr 1/2022 w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w decyzji Nr 6/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 9 lutego 2022 r. 

3. Sprawy różne: 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sylwia 

Wojciechowska-Borek przedstawiła: 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie zmiany decyzji Nr 3/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w części dotyczącej działek o numerach 1814/2 i 1815/2 położonych w obrębie Dąbrowa, 

gm. Masłów. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę decyzji Nr 3/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 19 stycznia 2022 r. w części dotyczącej działek o numerach 1814/2 i 1815/2 położonych 

w obrębie Dąbrowa, gm. Masłów. 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wystąpienia do Nadleśnictwa Zagnańsk o zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1289T (stary numer 0296T). 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Nadleśnictwa Zagnańsk o zrzeczenie się 

odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1289T (stary 

numer 0296T). 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Zagnańsk o zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1289T (stary numer 0296T). 

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Wójta Gminy Zagnańsk o zrzeczenie się 

odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 1289T (stary 

numer 0296T). 
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- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie wypłaty należnego odszkodowania Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej 

z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa dz. nr 752/2 położonej w obrębie Chełmce 

gmina Strawczyn. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zajął stanowisko o sporządzeniu nowego operatu szacunkowego 

i rozpoczęciu trybu administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

- wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem Wójta Gminy 

Łopuszno z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dz. ewid. nr 92/109, obręb 0022 

Łopuszno, celem zaprojektowania oraz wykonania linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

gminnej nr ewid. 92/78 oraz na wykonanie w przyszłości czynności związanych 

z eksploatacją, remontami i usuwaniem ewentualnych awarii urządzeń elektroenergetycznych. 

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności w zakresie 

zaproponowanym we wniosku dla przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z załącznikiem 

graficznym). 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła: 

- wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismami włodarzy gmin 

Bodzentyn, Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP 

z powyższych gmin. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższego wniosku. Konsekwencją pozytywnej decyzji 

Zarządu Powiatu było podjęcie uchwały 291/260/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

Rady Powiatu w Kielcach w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Powiatu 

Kieleckiego dla gmin: Bodzentyn, Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

- wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w związku z pismem Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w sprawie współorganizacji 

XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Kobiecych Drużyn Pożarniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wniosek stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współorganizację XI Powiatowych Zawodów 

Sportowo-Pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych 

i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poprzez ufundowanie nagród dla 3 drużyn kobiecych oraz 

pucharu Starosty dla najlepszej drużyny. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki Izabela Dziewięcka przedstawiła: 

- wniosek Fundacji Szlachetne Serce z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 

w zorganizowaniu imprezy pn. „Bieg Lisków Świętokrzyskich". Wniosek stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

Z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu nie przychylił się 

do powyższego wniosku. Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował o poinformowaniu ww. 

fundacji o możliwości ubiegania się o dotację w ramach konkursu na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe, który zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

- wniosek Fundacji Szlachetne Serce z prośbą o udzielenie pomocy finansowej 

w zorganizowaniu imprezy pn. „Radostowa Trail". Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu nie przychylił się 

do powyższego wniosku. Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował o poinformowaniu 

ww. fundacji o możliwości ubiegania się o dotację w ramach konkursu na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, który zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 

przyszłego roku. 

- wniosek Fundacji FUCCO z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w zorganizowaniu 

wydarzenia pn. „Nieodkryty Powiat Kielecki". Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu, Zarząd Powiatu nie przychylił się 

do powyższego wniosku. Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował o poinformowaniu ww. 

fundacji o możliwości ubiegania się o dotację w ramach konkursu na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe, który zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Kieleckiego Towarzystwa Motorowego „NOVI" KORONA Kielce z prośbą 

o udzielenie pomocy finansowej w zorganizowaniu Pucharu Świata VINTAGE Mistrzostw Polski 

Pucharu Polski w Rajdach Enduro. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie 3 pucharów dla zwycięzców z terenu 

powiatu kieleckiego Pucharu Świata VINTAGE Mistrzostw Polski Pucharu Polski w Rajdach 

Enduro. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali w sprawie budowy kładki dla pieszych przez rzekę 

Warkocz w ciągu drogi powiatowej DP 0331 T w Niestachowie oraz odnowienia istniejących 

barierek na tym moście. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Emila Machula w sprawie podjęcia działań związanych 

z poprawieniem nawierzchni drogi i chodnika przy drodze powiatowej nr 03 3 OT 

w miejscowościach Górno i Wola Jachowa. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu Emila Machula w sprawie budowy chodnika w miejscowości 

Skorzeszyce w ciągu drogi powiatowej nr 0327 T. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Członek Zarządu Cezary Majcher zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Sylwii Wojciechowskiej-Borek oraz Dyrektora Powiatowego 

Zarządy Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla z zapytaniem dotyczącym ewentualnego 

rozwiązania skomplikowanej sytuacji związanej z prowadzoną inwestycją drogową (ZRID) 

w miejscowości Przymiarki w gminie Chęciny. Problem stanowi brak zgody na rozbiórkę 

ogrodzenia przez mieszkańca jednej z posesji przejętej z mocy prawa pod inwestycje (ujętej 

w ZRID), co powoduje, iż wykonawca nie ma frontu robót. 

Dyrektorzy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kielcach zwrócili uwagę, iż według decyzji ZRID właścicielem wydzielonej 

części nieruchomości jest Powiat Kielecki i zgodnie z nią obowiązuje natychmiastowa jej 

wykonalność. Problem może stanowić okres wypłacania odszkodowań za nieruchomości przejęte 

pod powyższą inwestycję, która może się przedłużyć. 
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Ponadto Członek Zarządu Cezary Majcher zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora 

Powiatowego Zarządy Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla odnośnie o wskazanie priorytetowych 

inwestycji w Powiecie Kieleckim. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor zauważył, że niezbędne jest przeprowadzenie remontu 

mostów, ponieważ większość z nich pochodzi z lat 80 poprzedniego stulecia i wymagają już 

niezbędnych remontów. 

Członek Zarządu Cezary Majcher zauważył, że niezbędne jest przygotowanie listy tych 

mostów, które potrzebują pilnej naprawy oraz poszukać źródeł finansowania tych remontów. 

Dodatkowo Członek Zarządu Cezary Majcher poinformował Zarząd Powiatu, że ruszył 

kolejny nabór ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym Sekretarz Powiatu 

Grzegorz Wnuk zwrócił uwagę na fakt, iż zapisy funduszu nie precyzują czy w ramach 

przygotowywanych wniosków koszty inwestycji obejmują jedynie prace związane z remontem 

(budową) drogi (chodnika) czy także środki finansowe przyznawane są na wykup gruntu, gdyż te 

ostatnie znacznie podnoszą ostateczny koszt inwestycji. Jeśli nie to warto zaznaczyć, iż należy je 

ponieść dodatkowo, tym samym obciążając budżet powiatu. Zauważył, że koszty wykupu gruntu 

powinny być ujmowane w kosztach poszczególnych inwestycji. Stanowisko to poparła Skarbnik 

Powiatu podkreślając, że jak kwoty wykupu nieruchomości ujęte zostaną w kosztach inwestycji to 

będą ujęte w budżecie jako koszty inwestycyjne, choć jako koszty niekwalifikowane. Natomiast 

jeśli koszty odszkodowań są realizowane poza inwestycją to traktowane są jako koszty bieżące. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabela Dziewięcka 

poinformowała Zarząd Powiatu, iż całkowity koszt organizacji XV edycji Konkursu na 

Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego wyniósł 7270 zł, natomiast XVI Powiatowego 

Przeglądu Kapel Ludowych 2700 zł. Ponadto poinformowała, iż w dniu 7 sierpnia 2022 roku 

odbędzie się XXII edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów 

w Chmielniku. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

Członek Zarządu Mariusz Ściana poinformował, że w tegorocznych Dożynkach 

Powiatowych będzie uczestniczyło 15 delegacji, które wezmą udział w konkursie na 

najpiękniejszy wieniec z wieńcami, natomiast 4 gminy tj.: Chęciny, Miedziana Góra, Nowa Słupia 
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oraz Zagnańsk potwierdziły, że nie wezmą udziału w ww. konkursie, 

istotną sprawą jest wybranie tegorocznej starościny dożynek. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. 

Ponadto zwrócił uwagę, że 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

3 sierpnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 950 

Protokół liczy 7 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 4 sierpnia 2022 r. 
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