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Pľotokĺíl Nr l4712017
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 26 paździeľnika 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. .Icľzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Robeľt Gwőź,dż
4. Wiesław Maľzec

oraz

Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołtl SzkÓł Techniczno - Informatycznych w Rusku - Zdroju
Andľzej Snrulczyński - Dyľektor Powiatowego Ceľltrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zclro.lu
Gľzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Kľzysztoĺ'Tułak - Dyrektor Powiatowe go Zarządtl Dľóg w Busku - Zclro.iu
Marian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnoinie
Tomasz Łukawski - Kieľownik Waľsztatów Terapii Zaięciowei pľzy Domu Ponrocy
Społecznej w Gno.inie
.Iolanta Mrugała - Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciół
Dzieci wBusku-Zdroju
Monika Nawľot - Kicľownik Waľsztatów Teľapii Zaięciowej pľzy Caritas Diecezji
Kieleckiej w Piasku Wielkim
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
EwaZacllaľska - Naczelnik Wydziału AB
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Illzbieta Sanecka - Inspektoľ w Wydziale RLo
BaľtoSZ Świemicki - Inspektoľ w Wydziale GKN
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Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XXXI Sesji Rady Powiatu z dnia 13 pażdzieľnika 20l7

ľoku'
6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroiu w spľawie przyznania środków na zakup demineľalizatoľa wody (Dyľ. ZST-I
w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dlaNiepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju o zabezpieczenie w planie finansowym
na 2018 ľok środków na zakup samochodu (Dyr. Sos_w dla Niepelnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalęnia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne pľzekazanie
sprzęttt multimedialnego (Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
iogólnokształcących w Busku - Zdľoiu zrea|izacji projektu edukacyjnego pn.,,Nauczanie
bez granic" (Nacz. Wydz. EK).

t0.Zapoznaĺie się z pismem Komitetu obywatelskiego Kuchaľ w spľawie ľemontu cokołu
Figury Sw. Antoniego zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nľ 0052T
Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczow w miejscowości Kuchaľy (Dyľ. PZD w Busku _

Zdľoju).
ll.Zapoznanie się z informacią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju

na temat poniesionych wydatków w okľesie od 0l.0l.20l7 ľ. - 30.09.2017 ľ' (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju w spľawie
wyľażenia zgody na pľzesunięcie środków pľzeznaczonych na głowicę do czyszczenia
ľowów na zakup pługa odśnieżnego jednostronnego (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju,
Skaľbnik Powiatu).

13. Podjęcie decyzji w spľawie zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty i inwestycje
ujęte w Promesie zđnia17.10'2017 ľ' (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

ĺ4. Podjęcie decyzji w spľawie zabezpieczenia dodatkowych środków na ľemont drogi
powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty _ Stary Korczyn w m. Czaľkowy długości
50 m oraz Nr 0l01T Podlasek - Suchowola - Wójcza długości l63 m (Dyr. PZD w Busku
- Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

l 5. Podj ęcie decyzj i w spľawie remontu drogi powiatowej nľ 0 1 20T Pacanów - Gace Słupieckie
na odcinku od sklepu w Książnicach w kierunku Zborówka (Dyr.PZDw Busku - Zdľoju).

16. Zapoznanie się z pismem mieszkańców ulicy Beszowskiej w Pacanowie dotyczącym
zmodeľnizowania i poszeľzenia dľogi, budowy chodnika i wykopaniaptzydroŻnych rowów
na całei długoŚci drogi od skrzyżowania z ulicą oleśnicką do dľogi kľajowej nr 79, dľoga
powiatowa nr 0l19T Pacanów - do dľogi krajowej nľ 79 (Dyľ.PZD w Busku _ Zdľoju).

17. Zapoznanie się z planem finansowym Funduszu Pľacy naŻ0l7 rok, informacją z wykonania
planu finansowego Funduszu Pľacy za okľes od początku ľoku do dnia 30 września roku
201'7 oraz spľawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Pľacy za miesiąc wľzesień
20l7 roku (Dyľ. PUP w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

18. Zaopiniowanie sprawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania śľodków finansowych za III kwartał 2017
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ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyr. DPS w Gnojnic, Kicľ. wTZ prry DPS
w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

19. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej
pľzy Towarzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju z vłykoľzystania środków
finansowych za II| kwaľtał 20l 7 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Prezes Zaľządu
Oddzialu Powiatowego TPD w Busku - Zdľoju, Kieľ. WTZ przry TPD w Busku _

Zdľoju' Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
20. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku

Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych
za III kwaľtałŻ017 ľoku (Dy.. PCPR w Busku _ Zdľoju, Kier. WTZ w Piasku Wielkim,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

2l.Zapoznanie się ze spÍawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju z realizacji projektu ,,Dobry Zauĺőd - Lepsze Życie" za okľes od
01.04'2017 r. do 31'07 'Ż0l7 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia
otwartego konkuľsu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 ľ. ptzez oľganizacje pozatządowe
(Nacz. Wydz. SOZ).

23.Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku finansowym uzyskanych przez ZoZ za m-c sieľpień
2017 r. (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatuo Nacz. Wydz. SoZ).

24. Zapoznanie się Ze spľawozdaniami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju:
Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybľanych aktywów
finansowych, Rb-Z - kwartalnym Spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poľęczeń i gwaľancji (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

25. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora oddziału Fundacji Gospodarczej św. Bľata Alberta
w Kielcach w sprawie wyľaŻenia zgody na uŻyczenie powierzchni gľuntowej
z ptzeznaczeniem na miejsca postojowe oľaz drogę wewnętrzną (Dyr. ZoZ w Busku _

Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SoZ).
26.Zapoznanie się z informacją o wynikach pierwszego przetaľgu nieogľaniczonego

na sprzedaŻ lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym (Dom Nauczyciela) usytuowanym na działce nr l37lŻ położonej w obľębie
Winiaľy Wiślickie (Nacz. Wydz. GKN).

Ż7.Zapoznanie się z projektami budowlanymi i pozwoleniami na roboty budowlane
obejmującymi budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach w Busku -

Zdľoju pľzy ul. Kusocińskiego (Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz. AB).
28. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania

clo publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do spľzedaŻy
(Nacz. Wydz. GKN).

29.Zapoznanie się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za nieľuchomośÓ położoną
na terenie miasta Busko - Zdroj (obręb l0) oznaczoną jako dziaŁki nr 57l35,57l40,57l48,
57l5l o łącznej powierzchni 0,2498 ha, która na podstawie decyzji Burmistľza Miasta
i Gminy Busko - Zdrőj stała się własnością Gminy Busko - Zdrói (Nacz. Wydz. GKN).

30.Przyjęcie Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w roku 20]6
(Nacz. Wydz. RLO).

31. Rozpatľzenie wniosków o nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych
(Nacz. Wydz. OR).
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32. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdro.iu
w spľawie wyľażenia zgody na dokonatrie znrian w plarrie wydatków budżetowyclr na 20l 7
ľok (Skaľbnik Powiatu).

33. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -

Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na przekwaliflkowanie wydatków w planie budżetu
na 2017 ľok (Skarbnik Powiatu).

34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
wyľazenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 rok
(Skarbnik Powiatu).

35. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoiu w sprawie wyľaŻenia zgody na dokonanie zmian w dziale
801 rozdział 80l46 (Skaľbnik Powiatu).

36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2017 (Skarbnĺk Powiatu).

37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|7 roku - podział rezerwy ogólnej
Z pľZeznaczeniem na ľemonty i przebudowy dľóg powiatowych (Skarbnik Powiatu).

38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).

39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).

40. Podjęcie uchwały Z'arządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie znian w planie
finansowym zadań z zakľesu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawanri w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).

4l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie
finansowym zadań zzaktesu administľacji rządowej oraz innych
odrębnymi ustawami w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu).

42. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

43. Zapoznanie się z planowaną wielkością wydatków przezjednostki organizacyjne powiatu
orazwydzíały Starostwa Powiatowego naŻ0l8 ľok (Skarbnĺk Powiatu).

44. Spľawy rőŻne.
45. Zamknięcie pos i ed zenia.

Ad. I
obľadom Zaĺządu pľzewodniczyŁ Pruewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył 147 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zaľządu(l nieobecny)' co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowiq załqcznikÍ nr 1 Í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍzez Pľzewodni czącego Zarządu poľządek obrad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

zmian w planie
zadan zleconych

planu wydatków



Ad.4
Pľotokół Nr 146/2017 z dnia 13 pażdziemika 2017 roku został przyjęty przez Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.5
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXXI Sesji Rady Powiatu z dnia |3 pażdzieľnika 2017
ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XXXI t 3Ż4 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |3 pażdziemika2Ol7
ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

zawdtoŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wđraŻania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowíązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Wojewody Ś\ĺĺiętokľz}'skieqo. celem ogłoszenia w Dzienniku UrzędoĘVm
Woj ewództwa Swiętokľzyskie go.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.

Uchwała Nr XXXI l 325 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 pażdziernika 2017
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak'
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarząđu Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach _zar 0 glosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXXI / 326 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |3 pażdziernika}}l7
roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXV/23 5120|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
Ż7 stycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2017-2030.
- zawdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
_ Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyzszej uchwały

w formie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

- Prezesa Regionalnej ĺzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomięľzu.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przeT, Członków Zarządĺ Powiatu w glosowaniu
prTy 4 głosach _za,,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstrrymal się.

w Sandomierzu.
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Uchwała Nľ XXXI l 327 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 pażdziernika2017
roku w spľawie udzielenia pomocy finalrsowej Powiatowi Nakielskiemu na ľealizację zadania
pl-l' ,,Modernizacja mostu w miejscowości orle w ciągu drogi powiatowej nľ l905C Liszkowo
- Mrocza".
- Zawdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązanaiest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały clo:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało prryjętc przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach _zar 0 glosach _pľzecĺw i 0 glosach -wstrzymał się.

lJchwała Nr XXXI ĺ 328 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 paŹdziernika
201 7 ľoku w sprawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku - Zđroju.

za wdrozenie powyższej uchwały i infonnowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Grz.egoľz Lasak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązanaiest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dn|a 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.
Woiewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Czlonkĺíw Zarządu Powiatu w glosowanĺu
przy 4 glosach _za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXI / 329 l 20|7 Rady Powiatu w Busku - Zclroju z dnia 13 paŹclziernika
2017 ľoku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji pľojektu partneľskiego
pn.,.Rewit a|izacja miej scowości Gnoj no'''

zawdroŻenie powyższej uchwały i inÍbrmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Kierownik Refeľatu II)
Tadeusz Sernpioł.
Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľarnach nadzoľl"t na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków Zaľządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 głosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Ad.6
Dyľektoľ Zespołu Szkół 'fechniczno - InÍbrmatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka
zwrócił się do Zaruądu Powiatu z wnioskiem o ptzyznanie dodatkowych śĺodków w ľoku 20l7
w wysokości 6 000 zł nazakup i instalację demineľalizatorawody - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' ZarządPowiatu wyraziłzgodę na zakup demineľali zatorawody z budżętu
ZST-I w Busku - Zdľoju. Możliwośó przyznanía dodatkowych śľodków dla w/w jednostki
Zaľząd Powiatu rozwaŻy w teľminie póŹniejszyrn'



Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach

-Za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oľaz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznalri
Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroiu o zabezpieczenie
w planie finansowym naŻ0|8 ľok środków Í-tnansowych na:

zakup używanego samochodu (50 000 zł) niezbędnego do dowozu uczniów na zajęcia
dydaktyczne w ľoku szkolnym 20lr7l20l8 i w latach nastQpnych,

zakup kosiaľki (6 000 zł) do rekultywacji i pielęgnacji tľawiastego boiska do piłki noŻnej,

zakup spľzętu rehabilitacyjnego (3l Ż88 zł),
remont windy (180 000 zł);
ľęmont ciągów komunikacyjnych w intemacie (50 000 zł) - ciąg dalszy modeľnizacji
pokoi w salach internatu mających na celu dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa,
sanitaľnych i estetycznych.

Wniosek Dyrektoľa SOS-W dla Niepełnosprawnych Rtrchowo w Busku - Zdroju w powyższym
zakresie stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Analizując w/w wt'liosek Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa SoS-w dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do ľozeznania możliwości wynajęcia
samochodu wÍazZ kieľowcą zZespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju. Ponadto istnieje możliwośó przekazania dla w/w ośľodka samochodu z Domu Pomocy
Społeczrrej w Zboľowie lub Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie.
odnośnie pozyskania środków na ľemont lub zakup windy, Zarząd Powiatu postanowił,
Że na|eŻy sporządzić i złoŻyć, wniosek o dofinansowanie w/w pľzedsięwzięcia w ramach naboru
ze środków PFRON' Decyzja odnośnie zabezpieczenia środków na remont ciągów
komunikacyjnych w inteľnacie ośľodka zostanie podjęta w tľakcie konstruowania pľojektu
budżetu Powiatu naŻ018 ľok.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach

-za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
w sprawie wyľazenia zgody na nieodpłatne przekazanie do szkół sprzętu multimedialnego
zakupiorrego w ralnaclr pľojektu pn. 

',Kotnpetentny 
nauczyciel wyzwaniem XXI wieku''

zgodnie z załqczníkiem nr ĺí do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przę,z Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
kwaftalnynr Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju
z. przebiegu ľealizacji pľojektu pn. ,,Nauczanie bez gľanic " w ľamach pľogramu Eľasmust
(lipiec Ż0l7 r. - wrzesieli 2017 r') - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołu.



Informacja w powyzszym Zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zatządu Dľóg w Busku - ZdľojuKrzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Komitetu obywatelskiego Kuchar w spľawie remontu cokołu
Figuľy Św. Antoniego zlokalizowanej w pasie dľogowym dľogi powiatowej Nr 0052T
Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczőw w miejscowości Kuchary - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, zobowlązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do wykonania
przedmiotowego ľemontu.

Ad. 11
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kĺzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z infoľmacją na temat poniesionych wydatków na bieŻące utrzymanie dróg
powiatowych w okĺesie od 01 .0l .20l 7 r. - 30.09 .Ż0l7 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 9 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. l2
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o pľzesunięcie środków przęznaczonych na głowicę
do czyszczenia ľowów na zakup pługa odśnieżnego jednostronnego o war1ości 22 000 zł -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
.Iednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do pľzygotowania stosownej
inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakľesie na najblizszą Sesję Rady Powiatu'

Ad. l3
Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak zapoznalí Zarząd Powiatu Z promesą na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr II do niniejszego pľotokołu.

W ramach podziału środków pľzewiduje się dofinansowanie w 2017 roku zadan pn.:

l' Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów - Sroczków - olęŚnica - Bľody Duże -
Grobla od km 0+000 do km l+000 długości l000 m;

Ż. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - olganów od km 3+545
do km 4+555 długości l010 m;

3. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0024T Chmielnik _ Stopnica od km 20+000 do km
21+000 długości l000 m.
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Wysokość dotacji wynosić będzie 790 000 zł nie więcej jednak niŻ80Yo waľtości zadania po
udzieleniu zamówienia publicznego.

W związku z otrzymaniem w/w promesy Dyľektor PZD w Busku - Zdroju zwrócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych śľodków na remont i przebudowę
dľóg powiatowych ujętych w powyŹszej pľomesie - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12
do niniej szego pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zwrócił uwagę' na następujące kwestie:
w budżecie Powiatu nie zostały zabezpieczone środki na zapłatę dwóch ostatnich rat
nienależnie otľzymanej części subwencj i oświatowej,
nie została jeszcze podpisana ulnowa na zadanie ,, Budowa nowegp budynku kształcenia
zau,odowego, budowa boiska wielofunkcyinego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do
hali sportou,ei siłowni oraz wymiana posadzki sportowei,'remont warsztatów na potrzeby
s z ko l ni c ĺv, a z aw o dow e go, z akup wyp o s aż e ni a do c e l ów dy da kty c z ny c h ",

dochody ze sprzedaŻy majątku nie zostaną wykonane nazałoŻonym poziomie,
jednostki organizacyjne Powiatu mają w swoich budzetach bľaki na kwotę co najmniej
350 000 zł,
w budżecie Powiatu nie zostały zabezpieczone śľodki na nagľody roczne dla pracowników
wszystkich jednostek oľganizacyjnych (ok.300 000 zł).

Po analizie, Zarząd Powiatu podjął decyzję
zaakceptował przedstawioną pÍzez Skarbnika
remont i przebudowę przedmiotowych dróg
protokołu.

o przystąpieniu do realizacji w/w zadan oraz
Powiatu propozycję zabezpieczenia śľodków na
powiatowych - załqcznik nľ 1J do niniejszego

W związku ztym, że wartość kosztoľysowa w/w zadan opiewa na kwotę o l00 000 zł wyŻszą
niz pľzewiduje pľomesa, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany
do przygotowania wniosku do Swiętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach
o dodatkowe środki na poziomie wartości poprzetargowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał' się.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika
Wydziału GKN do spoľządzenia i pľzedŁoŻenia na następne posiedzenie Zarządu
lramonogramu spľzedaŻy majątku Powiatu. Powyzszy harmonogram powinien zawieraé
wykaz nieľuchomości' które mogą być, przeznaczonę do sprzedazy (m.in. działki przy PMOS
w Busku - Zdroju, budynek byłego Inteľnatu ZSP Nr 1 w Busku _ Zdľoju - w przypadku braku
decyzji o zamianie, budynek ZSTio w Busku -Zdroju przy ul. Bohateľów Warszawy l06)
szacunkową wartość w/w nieruchomości oraz informację w jakim najbliższym czasie może byó
ogłoszony przetarg na ich zbycie.

Ad. 14
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwrócił się do
Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w spľawie wykonania planowanego remontu drogi
powiatowej Nľ 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy Korczyn w miejscowości Czarkowy
długości 50 m oľaz ľemontu drogi powiatowej Nr 0l0lT Podlasek - Suchowola - Wójcza
długości l63 m - załqcznik nľ I4 do niniejszego protokołu.
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Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju wyiaśnił, że w ľamach wydatków bieŻących w roku 20l7
planowany był ľemont drogi powiatowej Nľ 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy Korczyn
w miejscowości Czaľkowy długości 50 m, na ktőry przeznaczona zostaŁa kwota w wysokości
l5 000 zł oraz remont drogi powiatowej Nr 010lT Podlasek - Suchowola - Wójcza długości
163 m, na który została przeznaczona kwota 20 000 zł. 'ĺtrI spľawie wykonania remontu drogi
powiatowej Nr 01 0l T Podlasek - Suchowola _ Wójcza długości l 63 m zostało pľZeprowadzone
postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Na zapytanie cenowe, któľe
zostało wysłane do 4 wykonawców, zostałazłoŻonajedna ofeľta, której wartość (32 479,38 zł
bľutto) przekracza kwotę jaką zamawiający moŻe przeznaczyi na rea|izację zamowienia.
Dodatkowo został pľzepľowadzony sondaż rynku, w wyniku którego obliczona waľtość
w kwocie 27 |06'Ż5 zł, koľzystając Z cen jednostkowych uzyskanych z pľzetaľgu
nieograniczonego w Gminie Pacanów, równiez przekracza kwotę jaką zamawiający moŻe
przeznaczyi na rea|izację zamówienia' Analogicznie pľzeprowadzono rozeznanie na rynku
w kwestii ľemontu dľogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn
w miejscowości Czaľkowy' obliczona wartość w kwocie 22 875,3I zł, korzystając z ceĺ
jednostkowych uzyskanych z Gminy Nowy Koľczyn, po pľzetaigu nieograniczonym na remont
dľogi gminnej w miejscowości Czaľkowy, przebacza kwotę jaką zamawiający moŻe
przęznaczyc narea|izację zamówienia. Na rca|izację wlw zadań potrzebne są dodatkowe śľodki
w kwocie:

na ľemont drogi powiatowej Nľ 0101T m. Wójcza - 13 000 zł,
na remont drogi powiatowej Nr 0073T m. Czarkowy - 8 000 zł.

Po analizie,Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach
_wstrzymał się, postanowił przełoŻyć, rea|izację w/w zadan napoczątek pľzyszłego ľoku.

Ad. 15
Dyľektor Powiatowę go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak przedłoŻył wniosek
Członka Zaľządu Roberta Gwożdziaw spľawie remontu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów
- Gace Słupieckie na odcinku od sklepu w Książnicach w kierunku Zborówka - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeal'lalizowaniu, CzłonkowieZarządu Powiatu postanowili,żewlw zadanie zostanie ujęte
w planie potrzeb na 20|8 rok. Decyzja w sprawie jego ľealizacji zostanie podjęta podczas
konstľuowania pľojektu buclżetu Powiatu na 2018 ľok.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 1ó
Dyrektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zaľządu Powiatu z wnioskiem mieszkańców ulicy Beszowskiej w Pacanowie dotyczącym
zmodeľnizowania i poszerzenia dľogi, budowy chodnika i wykopania ptzydroŻnych ľowów
na całej długości dľogi od skrzyżowania z ulicą oleśnicką do drogi krajowej nr 79, dľoga
powiatowa nr 0l l9T Pacanów - do drogi kľajowej nľ 79 ' w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Że powyŻsze zadanie zostanie ujęte we
wniosku składanym na 2019 ľok w ľamach naboľu do pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogram
ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata20l6 - 20|9" '
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _Za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznaŁ Członków
Zarządu Powiatu Z: opracowanym i wysłanym do MRPiPS planem finanśowym Funduszu
Pľacy na Ż017 rok, informacją z wykonania planu finansowego Funduszu Piacy za okres
od początku ľoku do dnia 30 września roku 2Ol7 oraz sprawozdaniem o pľzychodach
iwydatkach Funduszu Pľacy za miesiąc wľzesień 2017 roku - w bľzmieniu śtanowiącym
załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu.

Infonnacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 18
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnoinie Stanisław Kozioł oľaz Kieľownik Wars ztatőw
Terapii Zaięciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili
sprawozdanie kwartalne Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie z wykorzystania śľodków finansowych za ĺ]ĺ kwartał 20|7 r. - w brzmieniů
stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastľzeŻen do w/w spľawozdania.

Po analizie, powyższe spľawozdanie zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyiaciőł Dzieci w Busku -
Zdroju .Iolanta Mľugała przedstawiła spľawozdanie kwaľtalne Waľsziatów Teľapii Zajęciowej
pľzy Towarzystwie PrzyjaciőłDzieci w Busku - Zdrojuz wykoľzystania śľodków finaňso-y.h
za III kwartał 2017 r' - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zasÍrzeŻen do w/w sprawozdania'

Po analizie , powyższe spľawozdanie zostało przyjęte ptzez Zarząd, Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim
Monika Nawľot przedstawiła sprawozdanie kwaľtalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej
przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim z wykorzystania środków ĺnaňio*ycň
za III kwartał 2017 r. _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu orazNaczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastľzeŻen do w/w sprawozdania.

Po analizie,powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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4d.21
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem zrea|izacji pľojektu,,Dobry Zawőd -

Lepsze Życie" za okres od 0l.04.20l7 r. do 31.07.Ż0l7 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 2I do ninie.iszego pľotokołu.

Inĺoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.22Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powieľzenie realizacji
zadanía z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. przez
oľgani zacj e pozaruądow e.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nľ 8 141201 7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 paŻdzieľnika 20l 7 roku
w sprawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakľęsu
pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. przez oľganizacje pozarządowe
stanowi załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił
pľopozycję zapľoszenia przedstawicieli oľganizacji pozaľządowych prowadzących działalnośi
pożýku publicznego do udziału w komisii konkursowej, opiniującej ofeľty na powieľzenie
ľealizacii zleconego zadaniaadministracji ľządowej z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2018 r.

Powyższe zaproszenie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _

przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali
Członków Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oľaz wyniku ťlnansowym
uzyskanych przez ZoZ za m-c sierpień2017 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24
do niniejszego protokołu.

Dyľektor ZoZ w Busku - Zdľoju poinformowaŁ, Że zmienił się sposób ftnansowania Szpitali
wchodzących w skład sieci. od IV kwaľtału bľ. Szpital jest Íinansowany w formie ryczałfil.
Za poprzedni okľes ľozliczeniowy pozostała do odzyskania z NFZ kwota ok. 2 600 000 zł.
Z otľzymywanej obecnie ogólnej kwoty ĺyczałtu przydzielone zostaną kontľakty
naposzczególne oddziały. W dniu jutľzejszymodbędzie się narada z Kierownikami oddziałów
w związku zkoniecznością ogľaniczenia kosztów funkcjonowania Szpitala o ok. l 000 000 zł
miesięcznie. Powyższe związane.jest z naliczaniem ľyczałtu na podstawie danych z ľoku 2015,
który nie jest koľzystny dla Szpitala' Dyrektoľ ZoZ przekazał, Że zwľóci się do Ministerstwa
Zdrowia o wyŻszy stopień ftnansowania Szpitala ze względu na posiadanie oddziału GruŹlicy
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i Choľób Płuc, oddziału Choľób ZakaŻnych i Stacji Dializ. Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju
poinfoľmował również o zawieszeniuZakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Infoľmacja w powyższym zakĺesie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.24Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali
Członków Zarządu Powiatu Ze spľawozdaniami ZoZ w Busku - Zdľoju: Rb-N - kwartalnym
sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów Íinansowych, Rb-Z - kwartalnym
sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeÍĺ i gwarancji
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarząđu Powiatu
do wiadomości.

Ad.25
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegoľz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa oddziału Fundacji Gospodaľczej św. Brata Alber1a
w Kielcach o wyľazenie zgody na uŻyczenie powierzchni gruntowej z pÍzeznaczeniem
na mieisca postojowe oraz dľogę wewnętľzną - dojazd do drogi głównej (ul. Witosa)
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdroju do dopľecyzowania
jaka wielkośó powieľzchni zostanie przeznaczona na miejsca postojowe oľaz drogę wewnętrzną
oraz przekazania informacji w powyższym zakľesie na następne posiedzenie Zarządu wraz ze
sto sownym załącznikíem grafi cznym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarządPowiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.26Inspektoľ w Wydziale GKN Bartosz Świetnicki poinformował Członkőw Zarządu Powiatu,
Że w dniu 20 pażdziernika 20l7 ľ. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na spľzedaż lokali
mieszkalnych:

l) Nľ 2 o powieľzchni użýkowej 46 mŻ z pomieszczeniem przynaleŻnym o powieľzchni
|4,4| m2, wÍaz z udziałem wynoszącym 6041lŻ4312 części wspólnych budynku
i działki, z ceną wywoławczą 50 434 zł,

2) Nr 4 o powierzchni użytkowej 47,66 m2 z pomieszczeniami przynaleŻnymi o łącznej
powieľzchni 13,34 mz, wraz z udziałem wynoszącym 6|00/Ż43|2 części wspólnych
budynku i działki, z ceną wywoławczą 5Ż 254 zł,

znajdujących się w budynku mieszkalnym wieloľodzinnym (Dom Nauczyciela) usytuowanym
na działce nr 13112 o powieľzchni 0,l794 ha, położonej w obrębie Winiary Wiślickie, Gmina
Nowy Koľczyn, stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego, zakonczył się łvynikiem
negatywnym (nikt nie pľzystąpił do przetargu) - załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował o zoľganizowaniu drugiego przetargu
na sprzedaŻ w/w lokali mieszkalnych oraz obniżeniu o Ż5% ceny wywoławczej
przedmiotovvych lokali, ustalonej w pieľwszym przetaľgu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.27Naczelnik Wydziału AB Ewa Zacharska zapoznała Członków Zarządu Powiatu z đecyzjami
Starosty Buskiego znak: A8.6740.l.270.Ż0l7, A8.6740.1.271.2017 i AB.6740.l.272,2017
z dnia 12.lO.2Ol7 roku wydanymi dla Pana Maľka Gęcy na budowę budynków mieszkalnych
jednoľodzinnych (oznaczonych symbolami Bl, 82, 83) wraz z wewnętľznymi instalacjami:
wod.-kan', c'o.' gazową i elektryczną, na działkach Nľ 57123 i 57130 w Busku - Zdľoju
pľzy ul. Kusocińskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował o zamiaľze złoŻenia odwołań
do Wojewody Świętokľzyskiego, w zakresie wydanych decyzji, z uzasadnieniem iż budowa
budynków w gľanicy moŻe przyczynić się do obniżenia ceny z týułu sprzedaŻy działek
należących do Powiatu oľaz ogtaniczyć ich atrakcyjność i możliwość póŹniejszej zabudowy.

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz poddał povĺyŻszy wniosek pod głosowanie.

Głosowano:
za-3

przeciw - 0
wstrzymał się - l

Do przygotowania przedmiotowego odwołania Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika
Wydziału GKN.

Ad.28
Inspektoľ w Wydziale GKN Bartosz Świetnicki pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości pľzeznaczonych do spľzedaży.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 8 l 512017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 pażdziernika 2017 ľoku
w spľawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości
przeznaczonych do sprzedaŻy stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu'

4d.29
Inspektor w Wydziale GKN Baľtosz Świetnicki zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem do Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Z&ój o wypłatę odszkodowania
za nieruchomośó położoną na teľenie miasta Busko - Zdrój (obľęb l0) oznaczoną jako działki
nĺ 57l35, 57l4O, 5'tl48 i 5'ĺl5l o łącznej powieľzchni 0,Ż498 ha, któľa na podstawie decyzji
Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj z dnia 14.06.2017 ľ. stała się własnością Gminy
Busko - Zdrőj - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Inspektor w Wydziale GKN Bartosz Świetnicki wyjaśnił, Że na wniosek Powiatu Buskiego
został opracowany podział działek nr 57lI0 i nr 57124, w wyniku którego wydzielono
m.in. działki nľ 57135 , 57l40,57l48 i 57151l zprzeznaczeniem pod pľojektowaną drogę gminną.
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Zgodnie z alt.98 ust' 3 ustawy z dnia 2l sierpnia |997 r. o gospodaľce nieľuchomościami
za wlw działki właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokoŚci uzgodnionej między
nim a Buľmistľzem Miasta i Gminy Busko - Zdrőj. JeŻęli do takiego uzgodnienia nie dojdzie,
na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i tľybu
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Zarząd Powiatu Zaproponował wypłatę odszkodowania za w/w działki w wysokości l40 zł
za I m2 (za powierzchnię 2498 m2 kwota odszkodowania wynosi 349 7Ż0 zł), bowiem w takiej
kwocie Gmina Busko - Zdrőj wypłaca odszkodowania za pľzejęcie nieľuchomości pod dľogę
w tym rejonie).

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.30
Inspektor w Wydziale RLo Elżbieta Sanecka zapoznała Zarząd Powiatu z informacją
Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektora ochľony Śľodowiska o stanie śľodowiska
na terenie Powiatu Buskiego w roku 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31

do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻsząinfoľmację naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęteprzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.3t
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra przedłoŻyła pismo Członka Zarządu Robeľta
Gw ożdzia zawier ające wni oski :

Dyľektoľa' Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zespole
Publicznych Placówek oświatowych w Wójczy o nieodpłatne przekazanie 5 zestawów
komputeľolvych z oprogľamowaniem bez obowiązku zwľotu;
Pľoboszcza Paľafii p.w. Wszystkich Świętych w Biechowie i Rady Paľafialnej działającej
pľzy Kościele p.w. Wszystkich Swiętyclr w Biechowie o nieodpłatne przekazanie zestawu
komputerowego Z opľogľamowaniem bez obowiązku zwrotu.

Powyższe pismo stanowi załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przekazać 2 zestawy komputerowe
dla Zespołu Publicznych Placówek oświatowych w Wójczy oraz 1 Zestaw komputerowy
dla Paľafii p.w. Wszystkich Świętych w Biechowie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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4d.32
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapon:.ał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju zdnia17'10.Ż0|7 r.Znak:ILo.321'.45.20l7 w sprawie
wyľazenia zgody na clokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na Ż017 rck
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożamej w Busku - Zdroju z dnia 12.10.2017 t.

Znak: PF.0760. |7.2017 w spŕawie wyrażeniazgody na przekwalifikowanie wydatków w planie
budzetu naŻ0l7 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za' 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiattl z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju z dnia 12.|0.20|7 r. Znak: ZSS:323.7.Ż017 w spľawie
wyrazenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowyclr na Ż0l7 rok
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw'i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.35
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośľodka f)oradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju z dnia
24.10.20|7 r. Znak: PoDiDN.3l l.16.2017 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w dziale 80l rozdział 80146 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
.IednoczeŚnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skaľbnika Powiatu do pľzygotowania stosownej
inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najblizszą Sesję Rady Powiatu'

4d.36
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
Z'drojv w spľawie zmian w budzecie Powiatu

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Buskiego na ľok 2017.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie Zaopiniowanaprzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 81 612017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia26 pażdzíernika 2017 ľoku
w sprawie zmian wbudŻecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi zalqcznik nr 37
do niniejszego pľotokołu'
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4d.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľo.ju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku -

podział rezeľwy ogólnej z praęZnaczeniem na pľzebudowę dľóg powiatowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 817lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia26 października 2017 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku - podział
rezęÍwy ogólnej Zprzeznaczeniem na pľzebudowę dróg powiatowych stanowi załqcznik nr 38
do niniej szego pľotokołu.

Ad.38
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 81 812017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż6 paŻdziemika 201 7 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi

załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Ad.39
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻętu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 819/201 7 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 pażdziernika 2017 ľoku
w sprawie pľzeniesieri w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi

za'łqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Ad.40
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji ľządowď1 oraz
innych zadan zleconyclr odľębnymi ustawami w 20l7 roku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uclrwała Nr 820/20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z đnia26 pażdzieľnika 2017 roku
w spľawie zmian wplanie Íinansowym zadan zzakresu administracji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w20l7 ľoku stanowi załqcznik nr 4I do niniejszego
protokołu'
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Ad.4l
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarz.ądv Powiatu w l]usku -
Z,droju w spľawie zmian w planic f,tnansowyrn zada,h zzakresu aclnrinistľacji rządowej oľaz
innych zadań zleconyclr oclľębnyrni ustawami w 20l7 roku.

Po analizic. powyższa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zaľządĺl
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzyrnał się.

t-]chwała Nľ 82112017 7.arz,ądu Powiattt w Btlsku - Zdľoju z dnia 26 pażdzleľnika 20l7 roku
w sprawie znrian w planie ĺ'tnansowyIĺ zadan z zakľesu adnrinistľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w2017 ľoku stanowi załqcznik nr 42 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.42
Skaľbnik Powiattr Artuľ Polniak pľzedstawił pľo.jekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoitl w spľawie z,nlian planu wydatków w podlcgłych jednostkach budzetowych.

Po analizie. povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarz,ądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzyrnał się.

t]clrwała Nľ 822120l7 7'arz.ądu Powiatu w lJusku - Zclľoju z clnia 26paŹdziernika 2017 ľokr'r

rł, spľawie zmian planu wydatków w podległych jeclnostkach budzetowyclr stanowi załqcznik
nľ 43 do ninie.jszego pľotokołu.

Ad.43
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył Członkom Zarządu Powiatu' celem zapoznania się:

załoŻenia do pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na 20l8 rok w ľozbiciu na poszczególne
jednostki oľganizacyjne - w bľznrieniu stanowiącym lałq.człtik nr 44 do niniejszego
pľotokołtl.
inlbľmację w zakľesie planowanyclr wydatków budżetowych w 2018 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym z'ałqcznik nr 45 do rrirriejszego pľotokołu,

zestawienie dotyczące pľopozycji zadań inwestycyjnych rocznyclr w 2018 ľoku
- w bľzmieniu stallowiącynr załĺpczltik nr 46 do niniejszego pľotokołu,
zestar.vienie dotyczące pľopozycji zadan ľenrontowych w 2018 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącylĺ 7olc1człtik nľ 47 do niniejszego pľotokołu'

^d.44W sprawach różnych:

Zaľz'ąd Powiatu zaponlał się z. odpowicdzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zclľoju na wnioski Członka Zarządu Powiatu Robeľta GwoŻdz'ia zgłoszone podczas
posicclzenia Zav'ądu w drriu 20 wrześni a Ż0l7 ľ. w spľawie wykonania ptac przy drogach
powiatowych - z,ałqcznik nr 48 do niniejszego pľotokołu.

4d.45
Po zľealizowaniu poľZąclku obľad Pľzewodniczący ZarząduJeľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udzlał i o godzinie l 120 zanrknął posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Pľolok(ll spoľząclzi la
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