
Protokół Nr 292/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 10 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

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

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk zwrócił 

się do Zarządu Powiatu z prośbą o poszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową informację 

dotyczącą ilości działek, których Powiat Kielecki stał się właścicielem w okresie od 

1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. 

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

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

292/262/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2021 r., 

292/263/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach za 2021 r., 

292/264/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2021 r., 

292/265/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chmielniku, 

292/266/2022 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Chmielniku - Pani Magdalenie Pakosińskiej, 

292/267/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania za nieruchomość 

gruntową, położona w obrębie 0001 Bęczków, gmina Górno, wydzieloną na 

poszerzenie drogi powiatowej Nr 0318T, 
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292/268/2022 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego, 

292/269/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił: 

- informację z przebiegu i realizacji zadań określonych w załączniku Nr 1 do ww. Dyspozycji, 

w okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 

- informację dotyczącą ilości działek, których Powiat Kielecki stał się właścicielem w okresie od 

1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o udzielenie 

wsparcia finansowego dla Gminy Raków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. 

aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP w Chańczy. Wniosek stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego dla Gminy Raków 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla 

jednostki OSP w Chańczy, ze względu na wykorzystanie środków na dotacje celowe na pomoc 

udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku. Jednocześnie Zarząd 

Powiatu nie wykluczył udzielenia wsparcia dla OSP Chańcza w kolejnym roku budżetowym. 

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

wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z pismem Dyrekcji 
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Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie 

zatrudnienia pracowników obsługi. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował, aby powyższą kwestię rozstrzygnął nowy dyrektor powyższej 

placówki, którego zmiana nastąpi dnia 1 września 2022 roku. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Komitetu Organizacyjnego XXIII Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego „Święty Krzyż 

2022" przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach z prośbą o wsparcie wydarzenia poprzez 

przekazanie gadżetów dla obsługi Rajdu oraz dla kilkunastu zdobywców odznaki Korony Gór 

Świętokrzyskich. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie upominków dla obsługi Rajdu oraz dla 

kilkunastu zdobywców odznaki Korony Gór Świętokrzyskich. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedzi na interpelacje: 

- Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali w sprawie wykaszania i uzupełniania poboczy 

w msc. Marzysz Drugi. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

- Radnego Rady Powiatu w Kielcach Łukasza Woźniaka w sprawie rozbudowy drogi powiatowej 

nr 1392T (stary nr 0487T). Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

10 sierpnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 825 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 11 sierpnia 2022 r. 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Zarząd Powiatu: 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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