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ProtokĺĎl Nľ 135/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 lipca 2017 roku

W posĺedzenhl Z^rządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőźdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Grzegorz Wojciechowski _ Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego
w Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Barbaľa .Iasonek _ Kierownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Piotr WoŹniak _ Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku

_ Zdroju w sprawie pľzystąpienia do konkursu w ramach osi 9 Włączenie społeczne
iwalka z ubóstwem Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
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Świętokrzyskiego na lata ŻO14-2O2O (Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz.
soz).

6. Rozpatľzenie wniosku w spľawie zamiany działek (Nacz. Wydz. GKN)'
7. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym pÍZeZ oddziaŁy, poradnie

zam-c maj 2017 r. (Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

8. Zapoznanie się z infbrmacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
w spľawie modernizacji oddziału Ginekologiczno - Połozniczego wtaz z Traktem

Porodowym i oddziału Neonatologicznego (Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz.
soz).

9. Zapon'lanie się ze spľawozdaniami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju: Rb-N -
kwar1alnym spľawozdaniem o stanie nalezności oľaz wybľanych aktywów finansowych,
Rb-Z - kwartalnym spľawozdaniem o stanie zobowiązań *g tytułów dłuŻnych oraz
poľęczeń i gwarancji (Dyľ. ZOZ w Busku _ Zdrojl, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

10. Rozpatrzenie wniosku Referatu Inwestycji i Pľomocji w spľawie wyrażenia zgody na

zwiększenie zabezpieczonych środków na realizację zadania pn.: ,,Budowa nowego

budynku k'ształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznei
nawierzchni, dobudowa do hali 'spoľtowe.i siłowni oraz wymiana posadzki spoľtowej,

remont warsztatów na potrzeby szkolnicĺłua zawodov,ego, zakup wyposażenia do celów
dydaktycznych'' (Kier. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu).

11. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdľoju w spľawie zwiększenia|iczby sekcji sportowych (Nacz. Wydz. EK).

12. I{ozpatrzenię upľoszczonej of'eľty rea\izacjl zadania publicznego z zakresu kultury

w ramach tzw' ,,małych grantów'' (Nacz. Wydz. EK).
l3. Rozpatrzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrőj w sprawie

nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku
Sportowym w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

l4. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Busku -
Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planie wydatków

budzetowych na Ż017 rok (Skaľbnik Powĺatu).
15. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budzecie

Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
16. Poctjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skarbnik Powiatu).
17. Pocljęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie przeniesień w planie

wydatkow budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu).
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w planie

ťtnansowym zad,aŕĺ z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zada'ń zleconych

odľębnymi ustawami w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).
19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budŻetowych (Skaľbnik Powiatu)'
20. Spľawy rőŻne.
2l . Zamknięcie posiedzenia'



Ad. I

obradom Zaruądu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranyclr i o godzinie 730 otwoľzył 135 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iz zgodńie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lisý obecności Członków Zarzqdu oľaz
zaproszonyclt osób stanowiq załqcznÍki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 13412017 z dnia 12 lipca 2017 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu ze wstępną infoľmacją w spľawie możliwości przystąpienia do
konkursu w ľamach osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Pľogľamu
operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 20l4-Ż020 w bľzmieniu
stanowiącym z,ałqcznik nr 3 do niniejszego protokołu'

Informacj a w powyższym zakresi e została pľzyięta przęz Członków Zarządu do wiadomości.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, Że do tut. Starostwa wpłynęła oferta
sprzedaŻy domu w podbuskiej miejscowości, który mógłby zostai przeznaczony na potrzeby
Rodzinkowego Domu Dziecka. W związku z powyŻszym, Pľzewodniczący Zarządu
zobowlązał Dyľektoľa PCPR w Busku _ Zdroju do rozeznania w sprawie.

Ad.6
Kierownik Reĺ'eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami Baľbaľa Jasonek zapoznała Członków
Zatządu z wnioskiem w sprawie zamiany działki stanowiącej jego
własnośó na działki stanowiące własnoŚć Powiatu Buskiego _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się,
uzasadniając, ze Powiat może uzyskaó znaczníe większe środki finansowe wystawiając je do
sprz'edaŻy W pľZetaľgu nieogľaniczonym.

Ad.7
Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z informacją o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez
oddziały, poraclnie za m-c maj 2017 ľ. _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 5
do ninieiszego protokołu.
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Inťormacja w powyższym zakresię zostałaprzyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.8
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z infoľmacją w spľawie modeľnizacji oddziału Ginekologiczno _ Położniczego wraz
z Traktem Poľodowym i oddziału Neonatologicznego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 6 do niniejszego pľotokołu.
'W związku z faktem, iŻ procedura naboľu pľowadzona ptzęz Ministeľstwo Zdľowia na
utworzenie Szpitalnego oddziału Ratunkowego ptzy udziale śľodków zewnętrznych
pľawdopodobnie do końca biezącego ľoku nię zostanie zamknięta, Dyľektor ZOZ Grzegorz
Lasak zwrocił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o akceptację w zakresie przeznaczenia
śľodków finansowych, Zaľezerwowanych na udział własny Szpitala w budowę SoR-u
w wysokości 1 500 000 zł, na modeľnizację oddziału Ginekologiczno _ Położniczego wraz
z Traktem Poľodowym i oddziału Neonatologicznego. Ponadto, Dyrektoľ poinformował, Że

uzyskane wcześniej pozwolenie na budowę wraz Z dziennikiem budowy są nadal aktualne'
Obecnie analizowana jest dokumentacja techniczna wraz z ponowlym oszacowaniem
kosztoľysu inwestorskiego.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do pľopozycji Dyrektora ZOZ
w pľzedmiotowej spľawie w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.9
Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietraszewski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniami za II kwartał Zespołu opieki
Zdľowotnej:

- Rb-N - kwartalnym spľawozdaniem o stanie należnoŚci oraz wybľanych aktywów
finansowych - załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu;

- Rb-Z _ kwartalnym Sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poľęczeń i gwarancji - załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Podczas analizy spľawozdań, Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz zwrőcił uwagę na
narastaj ące zobowiązania wymagalne.

odnosząc się do powyższego, Dyľektoľ ZoZ Grzegorz Lbsak, poinformował, Że jeŻe|i

Naľodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci dużej części kwoty nadwykonań i suma ta nie
pokľyłaby kosztów' to zostaną ograniczone świadczenia na oddziałach'

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak poprosił Dyrektoľa ZoZ o przekazaníe, w foľmie pisemnej,
inforrnacji w zakresie stanu zobowiązan niewymagalnych na dzień 30 czeľwca bľ'

Infoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 10
Inspektoľ w Refeľacie Inwestycji i Promocji Piotr WoŹniak zapoznał Członków Zarządu
z wnioskiem w spľawie wyrazenia zgody na zwiększenie zabezpieczonych środków na

realizację zadania pn': ,,Budowa no'wego budynku l<ształcenia zawodou,ego, budov,a boiska
u,ielofunkcy.ine4o o szĺllczne'i nawierzchni, dobudowa do hali Sportowej siłowni oraz wymiana
posadzki sporĺOu,e.ĺ, remonĺ warsztatĺiw na potrzeby szkolnictrva zawodowego, zakup



wyposażenia do celów dydaktycznych
ni nie.i szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0
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w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do

został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

povĺyŻszą ofertę oraz postanowił
w kwocie 1 000 złzprzeznaczenięm

Ad. il
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju Grzegorz
Woiciechowski zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem w Spľawie zwiększenia liczby sekcji
spoľtowyclr _ w bľznlieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Podczas ana|izy powyzszego wniosku, Członek Zarządu Robert Gwóżdż zgłosił wniosek, aby
ostateczne podjęcie decyzji odłoŻyć do sierpnia bľ., uzasadniając, aby poczekać na wytyczne,
które będą obowiązywaó w nowym roku szkolnym, czy przypadkiem w ľamach subwencji nie
mozna będzie uzyskać dodatkowych środków na wspomaganie pľocesu edukacyjnego.

Wniosek Członka Zarządu Robeľta cwożdzia został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zaľządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia dwóch ofeľt z zaktesu kultuľy na rea|izację zada'Íl

publicznych w ľamach tzw' ',małych 
grantów''.

Stowarzyszenie ,'Vy'arszawka'' złoŻyło ofertę z zakresu kultury na realizację zadania
publicznego pn. ',Rodzinne wakacje z dzieć,mi przy gľillu i muzyce'' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie l 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povłyŻszą ofertę oraz postanowił

zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 000 zł z pľzeznaczeniem
na ľealizacj ę pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

.|ednogłośnie.

Kolejna oferta z zakľesu kultury, która została złożona pÍZez Stowaľzyszenie o,Voce'' na

realizację zadania publicznego pn. ,,ogólnopolski Konkurs Wokalny Bella Voce''
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie l 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował
zabezpieczyi dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe
na r ea|izację przedmiotowe go zadania.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. t3
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdľoiu Grzegorz
Wo.iciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistrza Miasta i Gminy Busko _
Zdľćl.i w spľawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Powiatowym Międzyszkolnym
ośrodku Sportowym w Busku _ Zdľoju w związku z organizacją dozynek gminnych w dniu
20 sierpnia 20l7 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i0 głosach _wstľzymał się, postarrowił nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia
w Powiatowynl Międzyszkolnym ośľodku Sportowym w Busku _ Zdroju w w/w terminie na
oľganizację przedmiotowej imprezy, pod warunkiem poniesienia pTZeZ oľganizatorów
kosztów związanych ze zwiększeniem mocy pľzyłączeniowej oraz kosztów zuŻycia energii
elektrycznej

Ad. t4
Skarbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania przesunięcia
środków finansowych w planie wydatków budzetowych na Ż0l7 ľok w związku
z zako,ńczeniem projektu ''Mutual open And online Skills'' _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu jednogłośnie'

Uchwała Nr 754120|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 lipca 2017 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi załqczník nr 1.í do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 755/2017 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lipca 2017 ľoku
wsprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku stanowi
załĺpcz,nik nr l6 do niniejszego protokołu.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Zarząd
się.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zatządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 75612017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 lipca 2017 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załqcz.ník nr I7 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdro.iu w spľawie zmian w planie finansowytn zadan z zakresu adrninistracji rządowej oraz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 757l2O|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lipca 2017 roku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji ľządowej oraz innych
zada,h zleconych odrębnymi ustawami w 2017 ľoku _ stanowi załqczník nľ ]8 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 758/2017 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 lipca 2017 roku
w spľawie zmlan planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqczník
nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Ad.20

W sprawaclt ľóżnyclt:

1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyľektora Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie dotyczącą inteľpelacji Radnego Rady Powiatu Gtzegorza
.Iankowskiego w zakresie wykorzystania lokali aktywizujących w DPS w Zborowie _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

2. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznďJ się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju dotyczącą interpelacji Radnego Rady Powiatu Jacka
Wacha w sprawie uzupełnienia poboczy mateľiałem kamiennym' naľuszonych po

ulewnych deszczach oÍaz o zamontowanie znaku ,,niebezpieczny zjazd'' i ,,Stľomy
podjazd'' na dľodze powiatowej w m. Zbrodzice _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

3. W związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Buskim, a KZC ,,Ponidzie'' na

przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku I Lo w Busku - Zdroju



Ad.2l
Po zľealizowanitl poľządku obľad Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l0a0 zamknął posie clzenie Zarządu Powiatu.

8

Inspektoľ w Referacie Inwestycji i Pľonlocji Piotľ WoŹniak zapoznał Członków
7,avądu z wnioskiem w Spľawie wyľażenia zgody na:

- pľZcpľowadzenie przez KZC ,'Ponidzle" na terenie dz. nr ewid' Ż2/3 inwestycji
pn. ,,Wykonanie przyłącza clep|nego wysokopaľametrowego w systemie ľuľ
preizolowanych";

_ uŻyczenie teľenu w/w działki na czas nieokľeślony w zakľesie niezbędnym do

realizacji w/w inwestycji pod warunkiem nie pogoľszenia stanu technicznego
zajętego terenu oraz wykonywanie w pľzyszłości przez KZC ,,Ponidzie''
czynności zawiązanych z cksploatacją, remontami i usuwaniem ewentualnych
awaľii sieci ciepłowniczej ;

- upoważnienie KZC ,,Ponjdzie" do dysponowania nieruchomością w ľamacl'l

w/w inwestycji na cele budowlane: wyraŻenie zgody właściciela obiektu na

rozbióľkę istlriejącej kotłowni gazowej w budynku I Lo w zakresie
niezbędnym do wykonania inwestycji oľaz wyľazenie zgody właściciela
obiektu na montaż węzła cieplnego w buclynku I Lo w Rusku - Zdľo.iu -
w bľzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez
7-,aľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się. .Iednocześnie Zarząd upoważnił Pľzewodniczącego Zarządu .Ieľzego

Kolaľza do podpisania niezbędnych dokumentów w pľzedmiotowej sprawie.
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