
Protokół Nr 293/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 17 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 8j0. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Tomasz Pleban 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

293/270/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

293/271/2022 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r., 

293/272/2022 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, 

293/273/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego 

na lata 2022-2028, 

293/274/2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił informację dotyczącą realizacji Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" za pierwsze półrocze 2022 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację. 
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Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny 

w Kielcach Rafał Szpak przedstawił wniosek Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 

Szpital Specjalistyczny w Kielcach z prośbą o przesunięcie spłaty pożyczki otrzymanej zgodnie 

z umową 5 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty powyższej pożyczki 

jednakże do dnia 31 października 2022 roku. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Sylwia Wojciechowska-Borek przedstawiła wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Raków 

o zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej 

nr 0346T. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienia do Wójta Gminy Raków o zrzeczenie się 

odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 0346T. 

W powyższej sprawie głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu Mariusz Ściana, który 

zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o udzielenie upoważnienia do występowania 

każdorazowo przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach 

odszkodowawczych dotyczących dróg powiatowych objętych decyzjami ZRiD do właściwych 

jednostek. 

Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej prośby i wyraził zgodę na udzielenie 

upoważnienia do występowania każdorazowo przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawach odszkodowawczych dotyczących dróg powiatowych objętych 

decyzjami ZRiD do właściwych jednostek. 

Kierownik Zespołu Informacji i Promocji Agnieszka Madetko przedstawiła wniosek 

Redakcji Echo Dnia Kielce z prośbą o wsparcie finansowe na nagrody dla laureatów plebiscytu 

medycznego „Hipokrates 2022" oraz jego organizację. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe na nagrody dla laureatów plebiscytu 

medycznego „Hipokrates 2022" oraz jego organizację wraz z przedstawieniem informacji 

z działań Powiatu Kieleckiego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na łamach 

dziennika Echa Dnia Kielce w wielkości 1 kolumny. 
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel przedstawił 

odpowiedź na interpelację Radnego Rady Powiatu w Kielcach Tomasza Gruszczyńskiego 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej 

nr 377994T z drogą powiatową nr 0378T. Treść odpowiedzi na interpelację stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął treść odpowiedzi na interpelację. 

Wicestarosta Tomasz Pleban poinformował Zarząd Powiatu, że w Powiatowym Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach został już zainstalowany tomograf. Jednostka jest w trakcie 

odbioru urządzenia przez odpowiednie służby (SANEPID). 

Zarząd przyjął informację. 

W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącym możliwości składania 

wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i zadania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa na drogach, Członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher zwrócił się do Skarbnika 

Powiatu Anny Moskwy z pytaniem o posiadane w budżecie powiatu środki finansowe, które 

można przeznaczyć na powyższy cel. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa poinformowała Zarząd, iż w roku bieżącym Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kielcach otrzymał już kwotę 300 000 zł na powyższe zadania. Jak podkreśliła 

kwota ta stanowi dodatkowe środki nieprzewidziane przez jednostkę w planie na 2022 rok. 

W przypadku inwestycji na rok 2023 to należy dokładnie przeanalizować możliwości finansowe 

powiatu oraz kwestię priorytetów w realizacji zadań i inwestycji. Dodała, że przy tworzeniu 

wniosków należy zwrócić szczególną uwagę na koszty inwestycji z uwzględnieniem kosztów 

wykupu nieruchomości i dopiero wtedy składać dokumenty o pozyskanie dofinansowania. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

17 sierpnia 2022 roku. 

Zakończenie obrad - godz. 930 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 18 sierpnia 2022 r. 

Zarząd Powiatu: 
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Eweuna Kaczmarzyk  

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 

Starszy /sjnecjalista 

JoanKerCzaja  
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