
Protokół Nr 227/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 4 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej 

nr 335 (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 830. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Mirosław Gębski 

1. Zarząd Powiatu podjął uchwały: 

227/346/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach realizacji projektu pilotażowego pod nazwą „Aktywni - Efektywni" 

realizowanego w ramach rezerwy Funduszu Pracy, 

227/347/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kieleckiego 

w ramach realizacji projektu pilotażowego pod nazwą „Wspólne korzyści - mama 

pracuje, żłobek/przedszkole wychowuje" realizowanego w ramach rezerwy 

Funduszu Pracy, 

227/348/2021 dotyczącą wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg 

położonych na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz ustalenia ich przebiegu, 

227/349/2021 w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

227/350/202 lw sprawie zmian w budżecie powiatu kieleckiego na 2021 rok, 

227/351/2021 w sprawie zmian w planie wydatków na 2021 r. 
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2. Sprawy różne: 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk przedstawił wniosek Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej z prośbą o zmianę zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zdecydował o dokładniejszym przeanalizowaniu powyższej kwestii, 

w związku z czym ostateczną decyzję podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

przedstawiła wniosek Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego z prośbą o zmianę 

statusu zadania inwestycyjnego „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego 

w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego od strony dziedzińca 

do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwane (automatycznie)" z rocznego na 

wieloletnie realizowanego 2021-2022 oraz o zabezpieczenie środków finansowych na powyższy 

cel w planie finansowym wydatków na 2022 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę statusu zadania inwestycyjnego „Dostosowanie 

wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych -

przebudowa wejścia głównego od strony dziedzińca do budynku poprzez wymianę drzwi 

otwieranych na przesuwane (automatycznie)" z rocznego na wieloletnie realizowanego w latach 

2021-2022 oraz na zabezpieczenie środków finansowych na powyższy cel w planie finansowym 

wydatków na 2022 rok. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Kowalczyk 

przedstawił wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z pismem 

pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. o/Skarżysko-Kamienna z prośbą o wyrażenie zgody 

i udzielenie prawa dysponowania gruntem na cele budowlane związane z przyłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej budynku Liceum w m. Łopuszno. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane związane 

z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku Liceum w m. Łopuszno, pod warunkiem, 

że linia energetyczna będzie umieszczona pomiędzy pasem drogowym a wodociągiem. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher zwrócił się z zapytaniem jakie koszty 
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poniesie Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w związku z pojawieniem się ognisk wirusa ASF 

na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Ewelina Kaczmarzyk 

poinformowała, że w rozporządzeniu Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego 

i jędrzejowskiego nie ma określonych kosztów utylizacji. Podkreśliła, że zakup mat 

dezynfekcyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oraz środków dezynfekujących przez 

Starostwo Powiatowe w Kielcach wynika z protokołów spotkań Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Ponadto poinformowała, iż na działania związane 

z walką z wirusem ASF w rezerwie są zabezpieczone środki finansowe w kwocie 20 000 zł. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher poinformował Zarząd 

Powiatu, że do Starostwa Powiatowego w Kielcach drogą mai Iową wpłynął wniosek dowódcy 

101 batalionu lekkiej piechoty z prośbą o udostępnienie w dniach 6-7 listopada br. parkingu 

Starostwa Powiatowego w Kielcach dla żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 

10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej biorących udział w comiesięcznym szkoleniu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie parkingu żołnierzom Terytorialnej Służby 

Wojskowej 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wniosek stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia zwrócił się z zapytaniem do 

Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Eweliny Kaczmarzyk dotyczącym 

ogłoszenia przetargów na prowadzenie usług gastronomicznych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

Dyrektor poinformowała, że zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe na 

wynajem powierzchni pod tego typu usługi. Jednocześnie zaznaczyła, iż są firmy zainteresowane 

prowadzeniem działalności gastronomicznej w budynku Starostwa, ale czekają na ogłoszenie 

negocjacji do których przygotowują się merytoryczni pracownicy. 

Skarbnik Powiatu Anna Moskwa przedstawiła Zarządowi Powiatu wstępny projekt 

budżetu powiatu na 2022 rok. Pani Skarbnik poinformowała, że aktualnie w budżecie występuje 

deficyt w wysokości 26 min zł, co związane jest ze zwiększeniem wydatków we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych. W tej sprawie poprosiła Zarząd Powiatu o zwrócenie się do 

podległych jednostek z prośbą o przeanalizowanie swoich wydatków oraz ich zredukowanie. 
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Poprosiła jednocześnie o zwrócenie uwagi na zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach 

dotacji celowych, które nie były zgłaszane do projektu budżetu. Jak zaznaczyła sytuacja taka 

wystąpiła w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz Powiatowym Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem budżetu powiatu na 2022 rok oraz przychylił się 

do prośby Skarbnika Powiatu o wystąpienie do jednostek organizacyjnych w celu 

przeanalizowania swoich wydatków oraz ich zmniejszenie. 

Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Ewa Kiniorska poinformowała, że w związku 

z pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Kieleckiego organizowane są warsztaty dla dyrektorów, 

kierowników, radnych powiatowych oraz przedsiębiorców. Pani Dyrektor poprosiła zatem Zarząd 

Powiatu o wskazanie, których przedsiębiorców z terenu powiatu kieleckiego zaprosić na 

powyższe spotkanie. 

Zarząd Powiatu zdecydował, że przeanalizuje powyższą sprawę oraz wskaże podmioty 

w celu wystosowania do nich zaproszeń do udziału w powyższych warsztatach. 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana zawnioskował o zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego w zakresie Wydziału Budownictwa (zwiększenie liczby referatów) w celu 

lepszego dostosowania go do wymogów wynikających z dużej ilości wpływających wniosków 

a także w zakresie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tak aby z jednego 

wydziału wyodrębnić dwa (Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Skarbu Państwa i Mienia Powiatu). 

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Członka Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusza Ściany 

poprosił o doprecyzowanie proponowanych zmian i przedstawieniu ich na jednym z kolejnych 

posiedzeń zarządu. 
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Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu 

4 listopada 2021 roku. 

Zakończenie obrad - godz.945 

Protokół liczy 5 stron. 

Protokołowała Joanna Czaja. 

urządzono 5 listopada 2021 r. 

Bar tosz  Bys iak  

Zarząd Powiatu: 

Starosta: 

Mirosław Gębski 

Wicestarosta: 

Tomasz Pleban 

Członkowie Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher 

Mariusz Ściana 
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