
REJESTR POSTANOWIEŃ  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

Kadencja 2018-2023 

Lp. Nr 

decyzji 

Data W sprawie 

1.  1/18 

 

12.12.2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w 

Bełchatowie, o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

2.  2/18 12.12.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną na lata 2019 - 2023 przedsiębiorstwa energetycznego EkoMedia Sp. z o. o. z siedzibą w Starachowicach 

3.  3/18 19.12.2018r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 

4.  4/19 9.01.2019r. wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku Pana Michała Chwalińskiego o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

5.  5/19 9.01.2019r. uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu sołectwa Czarniecka Góra – „Poręba” w gminie Stąporków. 

6.  6/19 23.01.2019r. wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy "PV Kluczewsko Sp. z o. o.", o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej 

7.  7/19 30.01.2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o. o., o zmianę koncesji na 

wytwarzanie ciepła oraz wytwarzanie energii elektrycznej 

8.  8/19 27.02.2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy – Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej, o zmianę koncesji 

na wytwarzanie ciepła 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66256-postanowienie-nr-001-2018/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66256.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66257-postanowienie-nr-002-2018/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66257.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66189-postanowienie-nr-003-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66189.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66190-postanowienie-nr-004-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66190.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66191-postanowienie-nr-005-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66191.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/66227-postanowienie-nr-006-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/66227.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67167-postanowienie-nr-007-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/67167.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67168-postanowienie-nr-008-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/67168.html


9.  9/19 05.04.2019 r. Postanawia odmówić uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tuczępy, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

(Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870). 

10.  10/19 10.04.2019 r. odmówić uzgodnienia projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Baćkowice, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

22 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870). 

11.  11/19 17.04.2019 r. odmówić uzgodnienia projektu zmiany nr 13 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kielce” w zakresie jego zgodności z ustaleniami „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego", uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

września 2014 r 

12.  12/19 15.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 - 2029 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

13.  13/19 15.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 - 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

14.  14/19 15.05.2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy „PV POLSKA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni 

fotowoltaicznej 

15.  15/19 15.05.2019 r. uzgodnić projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta  Końskie w 

rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej, w zakresie zadań samorządu województwa. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/67163-postanowienie-nr-009-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/67163.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68106-postanowienie-nr-010-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68106.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68107-postanowienie-nr-011-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68107.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68108-postanowienie-nr-012-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68108.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68109-postanowienie-nr-013-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68109.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68110-postanowienie-nr-014-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68110.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68111-postanowienie-nr-015-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68111.html


16.  16/19 15.05.2019 r. uzgodnić projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca 

Świętokrzyskiego w zakresie jego zgodności z ustaleniami: „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

września 2014 r.(Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 r. poz. 2870) 

17.  17/19 29.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020 – 2025 dla TAURON Dystrybucja S.A. 

18.  18/19 12.06.2019 W sprawie zaopiniowania wniosku Pana Henryka Koniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych „HEKO” o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

19.  19/19 18.06.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy „PV Kluczewsko Sp. z o. o.”, o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

20.  20/19 10.07.2019 R. odmówić uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie 

jednostki A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice, w zakresie zadań samorządu województwa. 

21.  21/19 17.07.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. o udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

22.  22/19 17.07.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy „Eko Park XXIV” Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

23.  23/19 17.07.2019 uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice, gmina 

Końskie w zakresie zadań samorządu województwa. 

24.  24/19 31.07.2019 Pozytywne zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej o zmianę 

koncesji na wytwarzanie ciepła 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/68112-postanowienie-nr-016-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/68112.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/68619-postanowienie-nr-018-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/6887-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/68619-postanowienie-nr-018-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/6887-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/download/68695-postanowienie-nr-019-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/6887-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-vi-kadencji-lata-2018-2023.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.020.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.021.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.022.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.023.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.024.2019.pdf


25. 25/19 7.08.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o. o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii –elektrowni 

fotowoltaicznej 

26. 26/19 7.08.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

27. 27/19 7.08.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w 

Sandomierzu o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

28. 28/19 14.08.2019 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Fotoze S.A. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

29. 29/19 22.08.2019  W sprawie zaopiniowania wniosku „CERRAD” Sp. z o.o. o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej 

30.  30/19 25.09.2019 Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów, w zakresie zadań samorządu województwa. 

31.  31/19 25.09.2019 Wniosek Prezydenta Miasta Starachowice znak: AP.6721.3.2018.HJ z dnia 06.09.2019 r. w sprawie ponownego 

uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostki A1, 

A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice 

32.  32/19 

 

2.10.2019 wniosku Wójta Gminy Bodzechów znak: TI-T.6720.1.2019.JK z dnia 05.09.2019 r. o ponowne uzgodnienie projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzechów 

33.  33/19 11.10.2019 odmówić uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Daleszyce, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69470-postanowienie-nr-025-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/69470.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69471-postanowienie-nr-026-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/69471.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69472-postanowienie-nr-027-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/69472.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69579-postanowienie-nr-028-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/69579.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/69694-postanowienie-nr-029-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/69694.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70323-postanowienie-nr-030-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70323.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70324-postanowienie-nr-031-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70324.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70319-postanowienie-nr-032-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70319.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70482-postanowienie-nr-033-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70482.html


Świętokrzyskiego, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870). 

34.  34/19 16.10.2019 W sprawie wniosku Prezydenta Miasta Kielce znak: UA-I.6720.1.2019.MWB z dnia 10.09.2019 roku o ponowne 

uzgodnienie projektu zmiany nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kielce 

35.  35/19 23.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. 

 

36 

36/19 30.10.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

37 37/19 20.11.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy ANIMEX FOODS Sp. z o. o. Sp. k. o udzielenie promesy koncesji 

na wytwarzanie energii elektrycznej 

38 38/19 20.11.2019 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020 – 2024 dla Pilkington Polska Sp. z o. o.  

39 39/19 20.11.2019 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu 

Świętokrzyskim o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

40 40/19 27.11.2019 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie o 

zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła 

41 41/19 27.11.2019 Wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. z siedzibą 

w Kielcach o zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70483-postanowienie-nr-034-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70483.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/70601-postanowienie-nr-035-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/70601.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.036.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.037.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.038.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.039.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.040.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.041.2019.pdf


42 42/19 11.12.2019 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. o zmianę koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej 

43 43/19 11.12.2019 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Cieplnej Sp. z o.o. o zmianę koncesji na 

wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

44 44/19 19.12.2019 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy SPower Sudol Sp. z o. o. udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

45 45/19 31.12.2019 W sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2024 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie 

46 46/20 8.01.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EPLANT 3 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

47 47/20 8.01.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EPLANT 5 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

48 48/20 15.01.2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2016 - 2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa 

energetycznego PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie 

49 49/20 15.01.2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016 –2020 w zakresie 2020 roku przedsiębiorstwa energetycznego 

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. 

50 50/20 22.01.2020 Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Kielecka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.042.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.043.2019.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71725-postanowienie-nr-044-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71725.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71878-postanowienie-nr-045-2019/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71878.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71976-postanowienie-nr-046-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71976.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71977-postanowienie-nr-047-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71977.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71974-postanowienie-nr-048-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71974.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/71975-postanowienie-nr-049-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/71975.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72072-postanowienie-nr-050-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72072.html


51 51/20 5.02.2020 W sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce znak: GMR.6720.2.1.2019. z dnia 20.12.2019 roku o 

uzgodnienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce 

52 52/20 18.02.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Pana Roberta Mierzyńskiego AGRANA Przedsiębiorstw o 

Wdrożeniowe o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii 

elektrowni fotowoltaicznej 

53 53/20 26.02.2020 Pozytywne zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Sovareto Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej. 

54 54/20 26.02.2020 Pozytywne zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o. 

o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

55 55/20 26.02.2020 Pozytywne zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich o udzielenie 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

56 56/20 04.03.2020 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego  i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021 – 2030 przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. 

57 57/20 04.03.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Zakład Produkcyjno – Handlowy „KILIAN” Jan Kiliański o zmianę 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej   

58 58/20 25.03.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o zmianę 

koncesji na wytwarzanie ciepła 

59 59/20 25.03.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EPLANT 7 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72408-postanowienie-nr-051-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72408.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72407-postanowienie-nr-052-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72407.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72588-postanowienie-nr-053-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72588.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72589-postanowienie-nr-054-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72589.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/72590-postanowienie-nr-055-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/72590.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.056.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.057.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.058.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.059.2020.pdf


60 60/20 25.03.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EPLANT 1 Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

61 61/20 25.03.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PV POLSKA I Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni 

fotowoltaicznej 

62 62/20 1.04.2020 Załącznik do uchwały nr 1938/20 z dnia 1.04.2020 r.  w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 

63 63/20 22.04.2020 Załącznik do uchwały nr 2010/20 z dn. 22.04.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany na lata 2021 – 

2025 EWE energia Sp. z o. o. z siedziba w Międzyrzeczu 

64 64/20 22.04.2020 Załącznik do uchwały nr 2011/20 z dn. 22.04.2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Świętokrzyskie 

Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach o zmianę koncesji na wytwarzanie 

ciepła 

65 65/20 22.04.2020 Załącznik do uchwały nr 2010/20 z dn. 22.04.2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Elawan Energy 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w 

instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej 

66 66/20 29.04.2020 Załącznik do uchwały nr 2036/20 z dn. 29.04.2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Teco –Park 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o cofnięcie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

67 67/20 13.05.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy ZPUE S.A. o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i 

dystrybucję ciepła 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.060.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.061.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/73188-postanowienie-nr-062-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/73188.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.063.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.064.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.065.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.066.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.067.2020.pdf


68 68/20 3.06.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o zmianę koncesji na 

wytwarzanie ciepła 

69 69/20 3.06.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu 

o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

70 70/20 3.06.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S. A. o 

zmianę koncesji na dystrybucję paliw gazowych 

71 71/20 8.07.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy „Stolbud Włoszczowa” S.A. o cofnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz 

koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 

72 72/20 22.07.2020 Odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Daleszyce, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 roku, poz. 2870). 

73 73/20 29.07.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy –Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Pińczowie o 

zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła 

74 74/20 29.07.2020 Odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Miedziana Góra, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

75 75/20 19.08.2020 Zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy PGB Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o udzielenie promesy 

zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.068.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.069.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.070.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.071.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/76312-postanowienie-nr-072-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/76312.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.073.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.074.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.075.2020.pdf


76 76/20 03.09.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w 

Busku Zdroju o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła 

77 77/20 09.09.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy ENESOL Sp. z o.o., o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltanicznej 

78 78/20 23.09.2020 W sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021 –2025 przedsiębiorstwa energetycznego POLENERGIA 

Dystrybucja Sp. z o. o. 

79 79/20 23.09.2020 Odmowa uzgodnienia projektu zmiany nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kielce w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014 roku.  

80 80/20 14.10.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy AUGUSTA 1 Sp. z o. o., o udzielenie promesy koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

81 81/20 28.10.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EKO – STREFA 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o 

udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii  – elektrowni 

fotowoltaicznej. 

82 82/20 25.11.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Solarfin sp. z o.o. sp.k. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej. 

83 83/20 2.12.2020 Odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Miedziana Góra, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.076.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.077.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.078.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.079.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.080.2020.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/78690-postanowienie-nr-081-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/78690.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/79357-postanowienie-nr-082-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/79357.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/download/79354-postanowienie-nr-083-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/79354.html


Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

84 84/20 2.12.2020 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PV Szembory Sp. z o.o.  o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej. 

85 85/20 9.12.2020  w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium serwis Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. 

86 86/20 22.12.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Elektrownia Słoneczna Tuczępy 1 Sp. z. o.o. o udzielenie koncesji 

na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. 

87 87/20 22.12.2020 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PV Energia 4 Sp. z. o.o. o udzielenie promesy koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii –elektrowni wiatrowej. 

88 88/21 7.01.2021 Odmowa wstrzymania wykonalności Decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr EFS-III.433.8.2020 z dnia 

8 lipca 2020 roku, w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

89 89/21 27.01.2021 Wydanie postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 20 listopada 2020 roku w łącznej kwocie  

(…) na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z tytułu zwrotu 

niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania.  

90 90/21 27.01.2021 Wydanie postanowienia w przedmiocie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 27 listopada 2020 roku w kwocie (…) na 

poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: (…) z tytułu zwrotu 

niewykorzystanej na koniec projektu części dofinansowania.  

91 91/21 27.01.2021 Odmowa uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zagnańsk w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

http://bip.sejmik.kielce.pl/download/79355-postanowienie-nr-084-2020/898-postanowienia-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego/79355.html
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.085.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.086.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.087.2020.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.088.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.089.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.090.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.091.2021.pdf


Świętokrzyskiego, uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

września 2014 roku. 

92 92/21  3.02.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i 

dystrybucję ciepła. 

93 93/21 10.02.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy DP METAL PROCESSING  Sp. z  o. o. z siedzibą w Tychach o 

udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

94 94/21 10.02.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy QSUN 24 sp. z. o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w  instalacji odnawialnego źródła energii. 

95 95/21 10.02.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy ENESOL Sp. z o.o. w sprawie koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w  instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej (PVA). 

96 96/21 10.02.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w sprawie 

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

97 97/21 3.03.2021 W sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 złotych, dokonanej w dniu 28 stycznia 2021 r. na poczet zobowiązań 

spółki (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (…), zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

Informacji Pokontrolnej (…) z dnia 25.09.2020 r. oraz zgodnie z Wezwaniem do zwrotu dofinansowania wraz z 

odsetkami z dnia 01.12.2020 r. 

98 98/21 3.03.2021 W sprawie zaopiniowania korekty aktualizacji Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na gaz ziemny wysokometanowy i zaazotowany na lata 2021 – 2025 firmy EWE energia Sp. z o.o. z 

siedzibą Międzyrzeczu. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.092.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.093.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.094.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.095.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.096.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.097.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.098.2021.pdf


99 99/21 3.03.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie 

ciepła. 

100 100/21 3.03.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku EPLANT 4 Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii poprzez 

uwzględnienie instalacji odnawialnego źródła energii, tj. elektrowni fotowoltaicznej. 

101 101/21 17.03.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PCWO Energy PV 1 Sp. z o.o. w sprawie udzielenia koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii -elektrowni fotowoltaicznej. 

102 102/21 24.03.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasocin, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 22 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

103 103/21 08.04.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PGE Energia Ciepła S.A. o udzielenie promesy koncesji na 

dystrybucję energii elektrycznej. 

104 104/21 08.04.2021 Postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Nr 69/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, w ten sposób, że w punkcie 1 sentencji decyzji, na 

stronie pierwszej, w wierszu 21 (od góry), zamiast treści: „nr 167/13 o pow. 0,0533 ha”, powinno być: „nr 167/13 o 

pow. 0,0553 ha”. 

105 105/21 14.04.2021 W sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 26 lutego 2021 roku w kwocie (…) złotych (słownie: …) na poczet 

zobowiązania Beneficjenta: (…), z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania 

przyznanego w ramach umowy nr RPSW.(…). 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.099.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.100.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.101.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.102.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.103.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.104.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.105.2021.pdf


106 106/21 14.04.2021 W sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 15 stycznia 2021 roku w kwocie (…) złotych (słownie: …) na poczet 

zobowiązania Beneficjenta: (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z tytułu przypadającej do zwrotu 

niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr RPSW.(…). 

107 107/21 21.04.2021 W sprawie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka (….) w toku  postępowania administracyjnego w sprawie 

określenia przypadającej do zwrotu przez Stowarzyszenie Prorew z siedzibą w Kielcach (…) kwoty dofinansowania 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr (…) z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

108 108/21 21.04.2021 W sprawie zlecenia Pani Agnieszce Kicie, pracownikowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przeprowadzenia dowodu z 

zeznań świadka Pana (…) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie określenia 

przypadającej do zwrotu przez Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach (…) dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr (…) (wraz z 

odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych). 

109 109/21 21.04.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy SOLAR-3 R Sp. z o.o. o udzielenie  koncesji na wytwarzanie energii 

elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. 

110 110/21 21.04.2021 W sprawie zaopiniowania projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

paliwa gazowe na lata 2022 – 2026  przedsiębiorstwu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 

111 111/21 28.04.2021 W sprawie: zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Projekt Invest PV Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. 

112 

 

112/21 28.04.2021 W sprawie: zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy MPEC Sp. z o.o. o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w jednostce kogeneracji – silniku spalinowym zasilanym gazem ziemnym.  

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.106.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.107.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.108.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.109.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.110.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.111.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.112.2021.pdf


113 

 

113/21 28.04.2021 W sprawie: odmowy uzgodnienia projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Oleśnica w zakresie jego zgodności z ustaleniami „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego", uchwalonego uchwałą Nr XLVII/833/14 z dnia 22 września 2014 r. Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

114 114/21 5.05.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zagnańsk w zakresie jego zgodności z ustaleniami zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” (zwanego dalej Planem MOF OW), przyjętej uchwałą Nr 

XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego   

z dnia 12 stycznia 2021 r., poz. 277). 

115 115/21 19.05.2021 Postanawia: wpłatę w kwocie 25 317,40 złotych rozliczyć w następujący sposób: 

- kwotę 25 161,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 40/100) na poczet zwrotu 

należności głównej, 

- kwotę 156 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) na poczet należnych odsetek w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych. 

116 116/21 26.05.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanych  wpłat na poczet zobowiązań spółki (…) z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr (…), zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr (…) z dnia 

25.09.2020 r. oraz zgodnie z Wezwaniem do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 01.12.2020 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.113.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.114.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.115.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.116.2021.pdf


117 117/21 26.05.2021 W sprawie odmówienia przeprowadzenia dowodu z przesłuchania Strony, zgłoszonego przez Beneficjenta w toku  

postępowania administracyjnego w sprawie określenia przypadającej do zwrotu przez (…) kwoty dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr (…)  z 

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

118 118/21 09.06.2021 Postanawia się: zaliczyć z urzędu dokonaną w dniu 19 maja 2021 r. przez (…) wpłatę w kwocie:  

1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0745/19-00, w następujący sposób:  

1) kwotę w wysokości: 941,80 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 80/100) - na poczet zwrotu 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazanego w dniu 11 sierpnia 2020 r. na 

podstawie wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0745/19-001;  

2) kwotę: 58,20 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych, 20/100) - na poczet należnych odsetek w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 11 sierpnia 2020 r. do dnia zwrotu, tj. 19 

maja 2021 r.  

119 119/21 16.06.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Osiek, w zakresie zadań samorządu województwa. 

120 120/21 23.06.2021 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia Panu (…) prowadzącemu działalność 

gospodarczą pod firmą (…) ulgi w formie odroczenia terminu spłaty całości nierozliczonej zaliczki oraz rozłożenia na 

raty płatności zwrotu nierozliczonej części zaliczki przekazanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację projektu nr RPSW.(…) pn. (…). 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.117.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.118.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.119.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.120.2021.pdf


121 121/21 23.06.2021 W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa w sprawie projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2021-2025 w 

zakresie lat 2022-2025 przedsiębiorstwa Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 

122 122/21 23.06.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa o zmianę koncesji na 

przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

123 123/21 30.06.2021 W sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 31 maja 2021 roku w kwocie (…) na poczet zobowiązania Beneficjenta: 

(…) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (…), z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części 

dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) 

124 124/21 30.06.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy MG GREEN ENERGY 27 Sp. z o.o. o  udzielenie koncesji na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznych (PVA). 

125 125/21 07.07.2021 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia spółce: (…) ulgi w formie rozłożenia na raty 

płatności zwrotu nierozliczonej zaliczki przekazanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

realizację projektu nr RPSW.03.02.00-26-(…) /17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej PPHU (…) poprzez 

termomodernizację i nowe inwestycje w odnawialne źródła energii”. 

126 126/21 07.07.2021 W sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej w dniu 1 lutego 2021 roku w kwocie 1 494,00 zł na poczet zobowiązania 

Beneficjenta: Polski Komitet Pomocy Społecznej z tytułu nieprawidłowości o której stanowią zalecenia pokontrolne 

zawarte w Ostatecznej informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0001/16-004. 

127 127/21 14.07.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PKP Energetyka S.A. o zmianę koncesji na dystrybucję energii 

elektrycznej w zakresie ustalenia wykazu miast i gmin, na których Przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na 

dystrybucji energii elektrycznej.   

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.121.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.122.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.123.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.124.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.125.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.126.2021.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.127.2021.pdf


128 128/21 14.07.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz” w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 z dnia 22 września 2014 r. 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

129 129/21 21.07.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 01 lipca 2021 r. przez spółkę(…) wpłaty w kwocie: 2 000,00 zł na 

poczet zobowiązań z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0049/17-00, począwszy od 

zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

w następujący sposób: 

a) kwotę w wysokości: 1 662,27 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa zł, 27/100) na poczet zwrotu 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

str. 2 Regionalnego, przekazanego w dniu 18 grudnia 2018 r. na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-

0049/17-01; 

b) kwotę: 337,73 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem zł, 73/100) na poczet należnych odsetek w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 18 grudnia 2018 r. do dnia zwrotu, tj. 01 

lipca 2021 r. 

130 130/21 21.07.2021 W sprawie wniosku spółki (…) w przedmiocie zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia  

sprawie, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok z dnia 31 grudnia 2019 r.,  sygn. akt I 

SA/Ke 403/19 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.128.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.129.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.130.2021.pdf


131 131/21 21.07.2021. W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Busku – Zdroju o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

132 132/21 28.07.2021 W sprawie odmowy uwzględnienia żądania dowodowego Beneficjenta (…) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

(…) dotyczącego przeprowadzenia dowodów w związku z prowadzoną sprawą w ramach Umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.(…) ( z późn. zm.).  

133 133/21 4.08.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie nr (…), zgodnie z ustaleniami zawartymi  w Informacji Pokontrolnej nr (…) z dnia 18.03.2021 r. 

134 134/21 18.08.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Piekoszów, w zakresie jego zgodności z ustaleniami zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania ,,Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” (zwanej dalej Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego – Plan MOF OW), przyjętej Uchwałą 

nr XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 

z dnia 12 stycznia 2021 r. poz. 277). 

135 135/21 01.09.2021 Dotyczy sprawy zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (…) z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0007/17-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ostatecznej decyzji 

administracyjnej nr 103/21 z dnia 21 lipca 2021 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.131.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.132.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.133.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.134.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.135.2021.pdf


136 136/21 01.09.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i 

dystrybucję ciepła.  

137 137/21 01.09.2021 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o.o. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła.  

138 138/21 8.09.2021 W sprawie odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie egzekucji, prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Skarżysku-Kamiennej po rozpatrzeniu wniosku (…) z dnia 20 lipca 2021 r. o ograniczenie egzekucji z rachunku 

bankowego do kwoty 1500,00 zł. 

139 139/21 22.09.2021 Postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 102/21 z 

dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie określenia Beneficjentowi: (…) przypadającej do zwrotu kwoty dotacji wraz z 

odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, którą otrzymał na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 

pod nazwą „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” nr RPSW.08.02.03-26-0002/17-00 w ten sposób, że w sentencji 

decyzji, na stronie drugiej, w wierszu 3 (od dołu) sformułowanie „z dnia 28 marca 2017 roku” zastępuje się 

sformułowaniem „z dnia 11 sierpnia 2017 roku”. 

140 140/21 06.10.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań spółki(…) z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0014/18-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji 

Pokontrolnej nr KC-I.432.64.2.2020/DKS-2 z dnia 16 października 2020 r. 

141 141/21 13.10.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań spółki (…) z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr RPSW(…), zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr (…) z dnia 

25.09.2020 r. oraz zgodnie z Wezwaniem do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 01.12.2020 r. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.136.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.137.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.138.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.139.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.140.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.141.2021.pdf


142 

 

 

142/21 13.10.2021 W sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej decyzji 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr (…) z dnia 7 lipca 2021 r. 

143 143/21 13.10.2021 W sprawie zaliczenia wpłat dokonanych w dniu 27 lipca 2021 roku w kwocie (…) oraz w dniu 29 lipca 2021 roku w 

kwocie (…) na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr (…). 

144 144/21 20.10.2021 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia (…) prowadzącej działalność gospodarczą pod 

nazwą USA RedMonster California (…) w przedmiocie udzielenia ulgi w formie umorzenia odsetek z tytułu 

nieterminowego rozliczenia płatności zaliczkowej przez Beneficjenta przekazanej ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0088/17 pn. ”Wprowadzenie na rynek 

innowacyjnych posiłków MRP, odżywek i suplementów diety produkowanych z wykorzystaniem nanotechnologii”, 

145 145/21 20.10.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 8 września 2021 r. (…) wpłaty w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc pięćset złotych, 00/100) na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-26-0745/19-00, w następujący sposób:  

1) kwotę w wysokości: 1 380,76 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych, 76/100)- na poczet zwrotu 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazanego w dniu 11 sierpnia 2020 r. na 

podstawie wniosku o płatność nr RPSW.02.05.00-26-0745/19-001;  

 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.142.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.143.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.144.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.145.2021.pdf


2) kwotę: 119,24 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych, 24/100) - na poczet należnych odsetek w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków, tj. 11 sierpnia 2020 r. do dnia 

zwrotu, tj. 8 września 2021 r.  

146 146/21 20.10.2021 W sprawie pozytywnego zaopiniowania proponowanego podziału nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. 

Mokoszyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0002 Sandomierz Mokoszyn, jako działka 

nr 155/10 pow. 0,0900 ha. 

147 147/21 20.10.2021 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz” w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 z dnia 22 września 2014 r. 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2870). 

148 148/21 3.11.2021 w sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji w 

sprawie cofnięcia koncesji na: wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

149 149/21 24.11.2021 W sprawie: zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań pana (…) zam. w miejscowości (…) z tytułu 

zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (…), zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej 

nr KC-I.432.152.1.2021/MBK-1 z dnia 18.03.2021 r. 

150 150/21 01.12.2021 W sprawie zażalenia (…) z dnia 29 października 2021 roku na Postanowienie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

nr 142/21 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy dotyczącej Decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 102/21 z dnia 7 lipca 2021 roku.  

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.146.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.147.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.148.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.149.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.150.2021.pdf


151 151/21 01.12.2021 W sprawie utrzymania w mocy zaskarżonego Postanowienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 139/21 z dnia 

22 września 2021 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w Decyzji Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego nr 102/21 z dnia 7 lipca 2021 roku. 

152 152/21 15.12.2021 W sprawie zaliczenia wpłat dokonanych na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) prowadzącej działalność 

oświatową pod nazwą: (…) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w 

ramach umowy nr (…). 

15 153/21 22.12.2021 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0745/19-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 

KC-I.432.152.1.2021/MBK-1 z dnia 18.03.2021 r. 

154 154/21 29.12.2021 W sprawie odmowy wstrzymania wykonania w całości decyzji Nr (…) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 20 października 2021 r. utrzymującej w mocy decyzję nr (…) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

25 sierpnia 2021 r. 

155 155/22 5.01.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie w 

sprawie zmiany  koncesji na wytwarzanie ciepła 

156 156/22 12.01.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach w sprawie 

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła.  

157 157/22 19.01.2022 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia (…) prowadzącej działalność gospodarczą 

pod nazwą (…) z siedzibą: (…) ulgi w formie umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego rozliczenia płatności 

zaliczkowej przez Beneficjenta przekazanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

realizację projektu nr (…) pn. (…). 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.151.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.152.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.153.2021.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.154.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.155.2021.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.156.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.157.2022.pdf


15 158/22 26.01.2022 W sprawie odmowy uwzględnienia wniosku dowodowego dotyczącego przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków: 

1) Pana(…), pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu MC DIAM sp. z o.o. 

2) Pana(…), pełniącego funkcję dyrektora operacyjnego MC DIAM sp. z o.o. 

159 159/22 2.02.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.  

w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji – silniku 

spalinowym, zasilanym gazem ziemnym. 

160 160/22 9.02.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. w 

sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła 

161 161/22 16.02.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. w 

sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję oraz wytwarzanie ciepła. 

162 162/22 2.03.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Solar-R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie 

udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

163 163/22 23.03.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłat na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu zwrotu środków uznanych za 

nieprawidłowość pomniejszającą wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach umowy nr RPSW.08.05.04-26-

0004/19-00 z dnia 13 września 2019 r. (zwana dalej: „nieprawidłowością”), 

164 164/22 23.03.2022 W sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych oraz uchylenia czynności egzekucyjnych.  

165 165/22 23.03.2022 W sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej 

decyzją nr 139/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wydaną 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia spółce 

(…) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr (…), terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.158.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.159.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.160.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.161.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.162.2022.PDF
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.163.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.164.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.165.2022.pdf


166 166/22 6.04.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0745/19-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr KC-

I.432.152.1.2021/MBK-1 z dnia 18 marca 2021r. oraz w piśmie znak: IR-V.432.71.448.2019 z dnia 7 lutego 2022r. 

167 167/22 6.04.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: Miasto i Gmina Morawica (26-

026 Morawica, ul. Spacerowa 7) z tytułu zwrotu środków uznanych za nieprawidłowość pomniejszającą wartość 

wydatków kwalifikowalnych 2w ramach umowy nr RPSW.08.01.01-26-0030/19-00 z dnia 4 listopada 2020 r. (zwana 

dalej: „nieprawidłowością”), 

168 168/22 6.04.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EkoMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach w sprawie 

aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 

uzgodnionego na lata 2019-2023 w zakresie lat 2022-2023. 

169 169/22 6.04.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

170 170/22 20.04.2022 W sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr 125/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 

października 2021 r. 

171 171/22 20.04.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłat dokonanych na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu przypadającej 

do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr RPSW.08.03.01-26-0025/20-

00 z dnia 20 lipca 2020 r. 

172 172/22 11.05.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.166.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.167.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.168.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.169.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.170.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.171.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.172.2022.pdf


dofinansowanie nr (…), zgodnie z ustaleniami zawartymi  w Informacji Pokontrolnej nr (…) z dnia 18 marca 2021 r. 

oraz w piśmie znak: (…) z dnia 7 lutego 2022 r. 

173 173/22 11.05.2022 W sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 20 235,58 złotych, dokonanej w dniu 08 kwietnia 2022 roku na poczet 

zobowiązań (…) określonych decyzją nr (…) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.03.2022 r. w 

sprawie zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (…) 

174 174/22 11.05.2022 W sprawie wniosku Beneficjenta: (…) o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: (…) na okoliczność pracy na 

sprzęcie zakupionym z dofinansowania, w związku z prowadzoną sprawą w ramach Umowy o dofinansowanie nr 

(…) dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu i terminu od którego nalicza się odsetki wraz ze sposobem 

zwrotu środków w formie decyzji w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta: (…), dofinansowania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej „EFRR”), wypłaconego na podstawie Umowy o 

dofinansowanie (…)  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

175 175/22 11.05.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą we Włoszczowie w 

sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

176 176/22 11.05.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Ekoplon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

177 177/22 11.05.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej w 

sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

 

178 178/22 19.05.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy RUDKAPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Zelowie w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 

energii – elektrowni fotowoltaicznej (PVA). 

https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.173.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.174.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.175.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.176.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.177.2022.pdf
https://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.178.2022.pdf


179  179/22 25.05.2022 Zaliczenie z urzędu wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: GMINA BOGORIA (28-210 Bogoria, 

ul. Opatowska 13) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach 

umowy nr RPSW.09.02.01-26-0017/18-00 z dnia 12 lipca 2019 r. 

180 180/22 8.06.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu w sprawie 

projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 

2023 – 2027. 

181 181/22 14.06.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Solar-R 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie 

udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

 

182 182/22 1.07.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. w sprawie projektu planu rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028. 

183 183/22 1.07.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie projektu planu rozwoju w 

zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028. 

184 184/22 13.07.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy DK Green Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie 

udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

185 185/22 27.07.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłat dokonanych na poczet zobowiązania Beneficjenta: (….) z siedzibą (…) z tytułu 

przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) z dnia 2 

listopada 2018 r. 

186 186/22 27.07.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu w 

sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.179.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.180.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.181.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.182.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.183.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.184.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.185.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.186.2022.pdf


187 187/22 3.08.2022 W sprawie wniosku spółki (…) z siedzibą (…), nr KRS (…), reprezentowanej przez (…) z dnia (…) w przedmiocie 

zawieszenia postępowania administracyjnego. 

188 188/22 3.08.2022 W sprawie wniosku Pana (…) zamieszkałego (…) prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

(…) z siedzibą: ul. (…) w przedmiocie udzielenia Panu (…) prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej (…) NIP (…) ulgi w formie umorzenia w całości odsetek w związku nieterminowym rozliczeniem płatności 

zaliczkowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr (…) pn. 

(…),odmówić wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia Panu (…) prowadzącym działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej (…) z siedzibą w (…) ulgi w formie umorzenia w całości odsetek w związku 

nieterminowym rozliczeniem płatności zaliczkowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

realizację projektu nr (…) pn. (…). 

189 189/22 10.08.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej w dniu 16 maja 2022 roku w kwocie 7 644,23 złotych (słownie: 

siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 23/100) na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…), z tytułu 

przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) z dnia (…). 

190 190/22 21.09.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o 

dofinansowanie RPSW.02.05.00-26-0496/16-00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej nr 

EFRR-VIII.433.N.II.18.1.2019.MD tj. piśmie znak EFRR-VIII.433.N.II.18.1.2019.MD z dnia 14 lutego 2019 r. 

191 191/22 28.09.2022 W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego 

i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 przedsiębiorstwa Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.187.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.188.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.189.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.190.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.191.2022.pdf


192 192/22 28.09.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach w sprawie 

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

193 193/22 28.09.2022 W sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej 

decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 162/22 wydaną w dniu 25 maja 2022 r. 

194 194/22 28.09.2022 W sprawie decyzji w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta: (…) zam. (…) prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą (…) z siedzibą (…), dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(zwanego dalej str. 2 „EFRR”), wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie (…) wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

195 195/22 28.09.2022 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kielce w zakresie jego zgodności z ustaleniami zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” (zwanej dalej Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego), przyjętej uchwałą Nr XXVII/377/20 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. 

196 196/22 12.10.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Robert Mierzyński AGRANA Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe w 

sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – 

elektrowni fotowoltaicznej. 

197 197/22 19.10.2022 W sprawie oddalenia w całości zarzutów (…) zam. (…), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (…) z 

siedzibą (…), NIP: (…), REGON(…) w sprawie egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułu 

wykonawczego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr (…) z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.192.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.193.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.194.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.195.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.196.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.197.2022.pdf


198 198/22 19.10.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu przypadającej do 

zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) z dnia (…). 

199 199/22 26.10.2022 W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 182/22 podjętej przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego w dniu 24 sierpnia 2022 r. dotyczącej określenia Beneficjentowi: (…), przypadającej do zwrotu 

kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o 

dofinansowanie, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków, poprzez zastąpienie na stronie 

pierwszej decyzji w oznaczeniu strony postępowania błędnego numeru „KRS (…)” poprawnym numerem „KRS (…)”. 

200 200/22 26.10.2022 W sprawie wniosku spółki (…), reprezentowanej przez Adwokata (…) z dnia 13.09.2022 r. o przeprowadzenie 

dowodu w związku z prowadzoną sprawą w ramach umowy o dofinansowanie nr (…) dotyczącą określenia 

Beneficjentowi: (…), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (…), terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu 

środków. 

201 201/22 26.10.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Kielcach w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

202 202/22 2.11.2022 W sprawie odmowy przeprowadzenia dowodów.  

203 203/22 2.11.2022 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sędziszów w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 22 września 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.198.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.199.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.200.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.201.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.202.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.203.2022.pdf


2014 r., zwanego dalej Planem województwa 

204 204/22 9.11.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. w sprawie udzielenia promesy koncesji 

na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 

10,37353 MW. 

205 205/22 9.11.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. w sprawie udzielenia promesy koncesji 

na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii – elektrowni fotowoltaicznej o mocy 

1,31631 MW. 

206 206/22 9.11.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie 

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

207 207/22 16.11.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązań Gminy Obrazów z siedzibą Obrazów 84, 27-

641 Obrazów NIP: 8641751916, REGON: 830409761, z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.03.01.00-26-0030/17-00. 

208 208/22 16.11.2022 W sprawie wniosku Wójta Gminy Ruda Maleniecka znak: BI.6720.1.2014 z dnia 19.10.2022 r., o uzgodnienie projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda Maleniecka w zakresie 

wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin, zwanej dalej zmianą Studium. 

209 209/22 30.11.2022 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej w dniu 28 października 2022 r. przez (…)  

na poczet zobowiązań z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy  

o dofinansowanie nr (…) z dnia (…)., zgodnie z ostateczną decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (…) z 

dnia (…). 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.204.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.205.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.206.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.207.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.208.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.209.2022.pdf


210 210/22 30.11.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Grupa Energia GE Spółka z o. o. w sprawie zmiany koncesji na 

dystrybucję energii elektrycznej. 

211 211/22 30.11.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Odyssey ClubHotel Piotr Syska w sprawie udzielenia promesy 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji. 

 

212 212/22 7.12.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Celsium Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej w sprawie zmiany 

koncesji na wytwarzanie ciepła. 

213 213/22 7.12.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Grupa Energia GE Spółka z o. o. Spółka komandytowa w sprawie 

udzielenia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

214 214/22 14.12.2022 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia (…) ulgi w formie odroczenia terminu 

płatność oraz rozłożenia na raty należności wskazanej w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z 

dnia 24.10.2022 r. przekazanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr 

RPSW.02.05.00-26-0633/19 pn. ”Rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu. Innowacyjne obrzeża 

ogrodowe”. 

215 215/22 21.12.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorstwa Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa  

w Kielcach w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

216 216/22 21.12.2022 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany Studium, w zakresie jego zgodności  

z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr 

XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

217 217/22 29.12.2022  W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania pana (…) prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą (…) z siedzibą (…) z tytułu zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.210.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.211.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.212.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.213.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.214.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.215.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.216.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.217.2022.pdf


określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr (…), zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w Informacji Pokontrolnej  nr EFRR-VIII.433.N.II.18.1.2019.MD tj. piśmie znak EFRR-

VIII.433.N.II.18.1.2019.MD z dnia 14 lutego 2019 r. 

218 218/22 29.12.2022  W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta (…), z siedzibą (…) z tytułu 

przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) z dnia 

28 lipca 2020 r. 

219 219/22 29.12.2022 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy PGB Dystrybucja Spółka z o. o. w sprawie zmiany promesy zmiany 

koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. 

220 220/22 29.12.2022 W sprawie zwrotu wniosku Pana (…) z dnia 19.11.2022 r. email: (…) 

221 221/23 04.01.2023 W sprawie oddalenia w całości zarzuty (…) z siedzibą w (…) w sprawie egzekucji administracyjnej prowadzonej na 

podstawie tytułu wykonawczego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 

TYT.RPSW.08.05.01.0082/16/01/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. 

222 222/23 18.01.2023 W sprawie zaliczenia z urzędu wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta (…) z siedzibą w (…) z tytułu 

przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (…) z dnia 26 

czerwca 2020 r. 

223 223/23 18.01.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w 

sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła. 

224 224/23 25.01.2023 W sprawie wniosku pełnomocnika Beneficjenta: (…) o wyłączenie organu i przeprowadzenie dowodu w związku z 

prowadzoną sprawą w ramach Umowy o dofinansowanie nr (…) dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu 

i terminu od którego nalicza się odsetki wraz ze sposobem zwrotu środków w formie decyzji w przedmiocie zwrotu 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.218.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.219.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.220.2022.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.221.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.222.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.223.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.224.2023.pdf


przez (…), dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej „EFRR”), 

wypłaconego na podstawie 

225 225/23 25.01.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w sprawie 

zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

226 226/23 25.01.2023 W sprawie odmowy uzgodnienia projektu zmiany Studium, w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

227 227/23 15.02.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Kielcach w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

228 228/23 15.02.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu w 

sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła. 

229 229/23 22.02.2023 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązania Beneficjenta:…, z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr RPSW.0...0...00-26-00…/17- 00, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Informacji 

Pokontrolnej Nr …/2021 tj. piśmie znak: KC-I.432.….2021 z dnia ...2022 r. 

230 230/23 22.02.2023 W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej wpłaty na poczet zobowiązania Beneficjenta: (…) z tytułu zwrotu kwoty 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach 

umowy o dofinansowanie nr (…). 

231 231/23 22.02.2023 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia (…) ulgi w formie odroczenia terminu 

płatność, rozłożenia na raty należności wskazanej w wezwaniu do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami z dnia 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.225.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.226.2023.pdf
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http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.228.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.229.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.230.2023.pdf
http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.231.2023.pdf


24.10.2022 r., umorzenia części kwoty lub umorzenie naliczanych odsetek, przekazanej ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr (…) pn. ”(…)”. 

232. 232/23 1.03.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany koncesji na 

wytwarzanie ciepła. 

233. 233/23 21.03.2023 W sprawie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

zakończonej decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 196/22 z dnia 26 października 2022 r. 

234. 234/23 5.04.2023 Zaliczenie z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania (…) w ramach umowy o dofinansowanie nr 

RPSW.02.05.00-26-0496/16-00. 

235. 235/23 5.04.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce w sprawie udzielenia koncesji 

na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni fotowoltaicznej. 

236. 236/23 12.04.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku „CERRAD” półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Starachowicach 

w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji - turbinie gazowej. 

237. 237/23 19.04.2023  W sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 28 lutego 2023 r. przez (…) wpłaty w kwocie 38 221,20 zł (słownie: 

trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 20/100). 

238. 238/23 26.04.2023 W sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia beneficjentowi: (…) prowadzącemu 

działalność gospodarczą pod firmą (…)„(…)” z siedzibą ul. (…), (…) , ulgi w formie umorzenia odsetek jak dla 

zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty płatności z tytułu zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego przyznanych na realizację projektu nr RPSW.02.05.00-26-0(…)/19 pn. „(…)”. 

239. 239/23 26.04.2023 W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2024 – 2028 przedsiębiorstwa Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. 

http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2019/6887/Postanowienie.nr.232.2023.pdf
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240. 240/23 26.04.2023 W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do projektu planu rozwoju pn. „Krajowy dziesięcioletni 

plan rozwoju systemu przesyłowego; plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 

na paliwa gazowe na lata 2024-2033” przedsiębiorcy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z 

siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

241. 241/23 26.04.2023 W sprawie zaopiniowania wniosku Odyssey ClubHotel Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie w sprawie udzielenia 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w jednostce kogeneracji (dwa silniki spalinowe) zasilanej gazem 

propan techniczny. 

242. 242/23 10.05.2023 W sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do projektu planu rozwoju pn. „Plan rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2024 – 2028 dla przedsiębiorstwa 

energetycznego DUON Dystrybucja sp. z o.o.”  przedsiębiorcy DUON Dystrybucja spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą  Wysogotowo k. Poznania ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo. 

243. 243/23 10.05.2023 W sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji nr 227/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 

lutego 2023 r. 
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