
Protokół Nr 197/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 1 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej nr 

335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 1245. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

197/152/2021 zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, 

rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz 

dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 

197/153/2021 określenia zasad przyznawania i finansowania świadczeń obligatoryjnych 

i fakultatywnych przyznawanych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne 

domy dziecka, 

197/154/2021 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Kieleckiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków, 

197/155/2021 wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 

0569T Trębowiec Duży-Mirzec-Czerwona położonej na terenie Powiatu 

Starachowickiego, 

197/156/2021 wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kielcach, 

197/157/2021 sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego za rok 2020, 

197/158/2021 zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r. 

1 



2. Sprawy różne: 

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach Jarosław Wrzoskiewicz 

przedstawił propozycję zmian w funkcjonowaniu jednostki Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach w celu poprawy świadczonych usług medycznych. Jedną z propozycji 

przedstawionych przez Pana Dyrektora jest zwiększenie zatrudnienia lekarzy w Powiatowym 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach, dzięki temu pacjenci mieliby większy wybór lekarzy, 

a także łatwiejszy i szybszy do nich dostęp. Kolejnym krokiem mającym na celu usprawnienie 

funkcjonowania centrum jest stworzenie różnych pakietów badań profilaktycznych, które 

mogłyby być realizowane w dni wolne od pracy np. w soboty, co umożliwiłoby osobom nie 

posiadającym w tygodniu wolnego czasu na ich przeprowadzenie. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zdecydowanie zaznaczył, że bardzo 

istotnym elementem mającym na celu poprawę sytuacji Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach jest radykalna zmiana zatrudnionych w jednostce pielęgniarek. 

Zaznaczył on, iż panie pielęgniarki zachowują się w sposób niekulturalny oraz niegrzeczny wobec 

pacjentów, co niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia, a wręcz zniechęcenia osób 

potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z usług medycznych oferowanych przez Powiatowe 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach. 

Wśród potencjalnych kwestii funkcjonowania centrum Dyrektor Jarosław Wrzoskiewicz 

zaznaczył, że Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach może pochwalić się 

poradniami specjalistycznymi, które cały czas działają bardzo dobrze i jedynie poradnia 

rehabilitacji w ostatnim czasie miała opóźnienia ze względów zdrowotnych Pani Doktor w niej 

zatrudnionej. 

Po wysłuchaniu Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

Jarosława Wrzoskiewicza Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk zasugerował, że 

istotnym byłoby, aby centrum posiadało nowoczesny sprzęt medyczny, dlatego też zwrócił uwagę 

Panu Dyrektorowi Wrzoskiewiczowi, by śledził różne możliwości dofinansowania jego zakupu. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk poprosił Pana Dyrektora 

o codzienne raporty dotyczące godzin otwarcia Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach, ze względu na docierające do niego słowa krytyki odnośnie czasu pracy ośrodka. 
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Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach Jarosława Wrzoskiewicza oraz Członka Zarządu Powiatu w Kielcach Stefana Bąka 

przyjął przedstawione propozycje oraz poparł wszystkie uwagi przedstawione przez Członka 

Zarządu Powiatu w Kielcach Stefana Bąka dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach w celu poprawy jakości i świadczonych usług przez ośrodek. 

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

propozycję organizacji imprezy plenerowej na okoliczność 370 rocznicy śmierci Księcia 

Jeremiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dwiema wersjami przedstawionymi przez Dyrektor 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Izabelę Dziewięcką zdecydował o wyborze wersji 

2, której koszt organizacji ww. imprezy wynosi 34 000 zł brutto. 

Ponadto Pani Dyrektor Izabela Dziewięcka poinformowała Zarząd Powiatu, że Piotr Pająk 

prowadzący działalność gospodarczą Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus" w dniu 

31 maja br. złożył do Starostwa Powiatowego w Kielcach zawiadomienie o wypowiedzeniu 

umowy użyczenia mienia ruchomego oraz umowy w sprawie przekazania prowadzenia Zespołu 

Szkół Nr 8 w Nowej Słupi. Pani Dyrektor przekazała również Zarządowi Powiatu w Kielcach 

informację, że zgodnie z §8 ust.3 umowy może być ona rozwiązana za wypowiedzeniem, jeżeli 

nie nastąpi nabór uczniów umożliwiający prowadzenie szkoły (poniżej 60 osób). Dyrektor Izabela 

Dziewięcka stwierdziła, że przedmiotowe zawiadomienie należy sprawdzić pod względem 

formalno-prawnym i jeśli okaże się ono skuteczne należy podjąć decyzję, co do dalszego 

funkcjonowanie szkoły. 

Wicestarosta Tomasz Pleban stwierdził, iż w takiej sytuacji należy powołać zespół, który 

odpowiedzialny będzie za przejęcie Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz z całym użyczonym 

mieniem. Ponadto Członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, zasugerował by przeprowadzić rozmowę 

z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Słupia odnośnie przejęcia przez gminę prowadzenia 

przedmiotowego zespołu szkół. 

Ponadto Sekretarz Powiatu Grzegorz Wnuk zwrócił uwagę Zarządu Powiatu na 

wzrastające zapotrzebowanie Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kielcach, a także jednostek 

podległych na powiększenie bazy lokalowej. Poprosił o rozważenie, aby jeden z wydziałów mógł 

zająć pomieszczenia wynajmowane obecnie przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę 

Ochotniczych Hufców Pracy. 
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Zarząd Powiatu po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez Sekretarza Grzegorza 

Wnuka, zdecydował o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku umowy 

zawartej w dniu 27 maja 2014 roku dotyczącej najmu pomieszczeń w budynku przy ulicy 

Wrzosowej 44 w Kielcach dla OHP. 

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 

1 czerwca 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.1330 

Protokół liczy 4 strony. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

Protokół sporządzono 9 czerwca 2021 r. 
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