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Pľotokól Nr 169/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. KľzysztofGajek
3. Robeľt Gwőżdż
4. Wiesław Matzęc

oraz

Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzernień - Naczelnik Wydziału EK
Uľszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
I]arbaľa Jasonek - Kierownik Re1ěľatu Gospodaľki NieľuchomoŚciami w Wydziale GKN
Janusz Gajda - Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Pľoponowany poľządek posiedzcnia :

l. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwieľdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie decyzji w spľawie wykonania remontu dľogi powiatowej Nľ 0073T Mozgawa -

Koniecmosty - Staľy Koľczyn w miejscowości Czaľkowy oľaz ľemontu drogi powiatowej
Nľ 0l0lT Podlasek - Suchowola - Wójcza (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Rozpatľzenie wniosków dyľektoľów jeclnostek oświatowych w sprawie zabezpieczenia
śľodków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

7 . Rozpatrzenie uproszczonej oĺěľty ľealizacj i zadaniapublicznego z zakľesu kultuľy Í\zycznej
i tuľystyki przęz Stowaľzyszenie ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' (Nacz. Wydz. EK).
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8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie powieľzenia stanowiska
dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego im' Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia stanowiska
dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie powieľzenia stanowiska
dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku 'Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

l1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powieľzenia stanowiska
dyrektoľa Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyrażenia zgody na likwidację środka tľwałego (Nacz. Wydz. oR).

13. Rozpatrzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w spľawie wyraŻenia
zgody na nadanie nazewnictwa ulic w miejscowości Szaniec (Nacz. Wydz. GKN).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego oŚľodka Spoľtowego
w Busku - Zdľoju o zwiększenie planu dochodów i wydatków gromadzonych na

wydzielonym ľachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi finansowanych (Skarbnik
Powiatu).

15. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

16. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XXXIVI31O1}O|8 Rady Powiatu wBusku - Zdroju zdnia 26stycznia 2018ľoku
wspľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030
(Skarbnik Powiatu).

17. Spľawy rőŻne.
1 8. Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał

zebranych i o godzinie 800otwoľzył l69 posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członklíw Zarzqĺlu orilz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do niniejszego
pľotokołu,

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l68/20l8 z drria 5 kwietnia 20l8 ľoku został przyjęÍy przez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.
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Ad.5
Z-caDyrektora Powiatowego ZarząduDľóg w Busku - ZdrojuPiotľ Sokołowski poinfoľmował,
iż w ramach wydatków bieżących w ľoku 20l8 planowany jest ľemont dľogi powiatowej
Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Koľczyn w miejscowości Czaľkowy długości 50 m,

na który przeznaczona została kwota w wysokości 23 000 zł oruz remont dľogi powiatowej
Nľ 0l 0l T Podlasek - Suchowola - Wójcza długości l 63 m, na który zostałapÍZęZnaczona kwota
33 000 zł.'ý,/ spľawie wykonania remontu dľogipowiatowej Nľ 0l0lT Podlasek - Suchowola -

Wójcza zostało pľZepľowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy ľobót.

Na zapytanie cenowę wysłane do trzech wykonawców, zostały złoŻonę tľzy ofefty. oferta
z najniŻszą ceną brutto opiewa na kwotę 40899,96 zł. Analogicznie w spľawie wykonania
ľemontu dľogipowiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy Korczyn również zostało
pľZeprowadzone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy ľobót. Na zapýanie
cenowe wysłane do trzech wykonawcőw, złoŻono dwie ofeľty. ofeľta z najníŻszą ceną brutto

opiewa na kwotę 41 989,13 zł. Ceny ofeľtowe zaoferowanę ptzez wykonawcow przekľaczają
kwoty, jakie zamawiający może przęZnaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań -

załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu. Z-caDyrektoraPZD w Busku - Zdľoju zwľócił się
do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju
do ľozeznania jakie ceny zapľoponują wykonawcy realizujący inwestycje na dľogach
powiatowych na teľenie Gmin Nouvy Korczyn i Solec - Zdrőj'

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju o zabezpieczeníe śľodków
finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie od l kwietnia
do 30 czerwca 20l8 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju o zabezpieczenie
środków finansowych z ptzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na II kwaľtał
2018 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Z&oju o zabezpieczenie śľodków finansowych z przeznaczenięm na doskonalenie
zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia oferty z zakľesu kultuľy fizycznej i turystyki na ľealizacj ę zadania
publicznego w ľamach tzw. ,,małych gľantów''.

Stowaľzyszenie ,,Rodzina Wspólna Tľoska" złoŻyło ofeľtę z zakręsu kultury fizycznej
i tuľystyki na rea\ízację zadania publicznego pn. ,,V Bieg Rodzinny Zielony Kiĺometr''
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr Z do niniejszego protokołu' Stowarzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1280 zł.

Po ptzeana\izowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofeľtę oraz postanowił
zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 280 zł zprzeznaczeniem
na realizacj ę przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego
im' Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju'

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

Uchwała Nľ 945120|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 12 kwietnia20|8 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju stanowi załqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powierzenia stanowiska dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno
- Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 946/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 12 kwietnia 20|8 ľoku
w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powierzenia stanowiska dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 947i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 kwietniaŻ0l8 roku
w sprawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
stanowi załqczník nr I0 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Poľadni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I1do niniejszego
protokołu.

Zaľząd Powiatu odłozył podjęcie decyzji w pľzedmiotowej spľawie do dnia 25 kwietnia bľ.

oraz zobowiązał Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
do przedłożenia pisemnej infoľmacji o toczących się przeciwko Niej postępowaniach, terminie
ich wszczęcia i statusie.

^d. 
t2

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie o wyľażenie zgody na likwidację Śľodka trwałego
nľ 41491491172106 - Zęstaw komputeľowy PC Auľoľa o waľtości 4153,99 zł, zakupiony
w gľudniu 2006 ľoku - zamor|yzowany w l00% - załqczník nr 12 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 13
Kieľownik Refeľatu Gospodarki NieľuchomoŚciami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w sprawie
wyľażenia zgody na nadanie nazewnictwa ulic w miejscowości Szaniec, Gmina Busko - Zdľőj
(ulica Kielęcka na działcę nľ 462, ulica Floriańska na działce nr 360, ulica Murowana na

działkach 1061 i |lŻŻ, ulica Kościelna na działce nľ 1038/l) - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do zwľócenia się do Burmistľza
Miasta i Gminy Busko - Zdrőj z wnioskiem o pokľycie kosztów związanych z wymianą
dowodów ľejestracyjnych pľzez osoby obowiązane do ubiegania się o ich wydanie z powodu
zmiany adľesu spowodowanej nadaniem nazw ulicom w/w miejscowości'

W dalszej części posiedzenia Kierownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale
GKN Barbaľa Jasonek zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Spółki ,,Uzdrowisko Busko -

Zdrőj" S.A. o dokonanie zamiany nieľuchomości zabudowanej połoŻonej w miejscowości
Busko - Zdrőj, obręb 0009, Gmina Busko - Zdľoj, Powiat Buski, województwo świętokľzyskie,
stanowiącej działkę nr2211o powieľzchni 0'l0l8 ha na nieruchomość położoną w stľefie A
ochrony uzdľowiskowej przy ulicy 1-go Maja 9 na działkach nr ewid. 3l5 i 316 tj' dawny
budynek inteľnatu - ,,Willa Bagatela'' za dopłatą wynikającą zróŻnicy wartości nieruchomości
ustalonych w opaľciu o operaty szacunkowe - załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, Zarząd Powiatu zobowiązał 'lłlydział GKN do zwľócenia się do Spółki

,,Uzdľowisko Busko - Zdrőj'' S.A. o przedłoŻenie dokumentu, Z którego wynikać będzie jaka
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jest wartośó szacunkowa nieľuchomości stanowiącej działkę nr 22l1 oraz z\ecęnia dokonania
aktualizacji wyceny dawnego budynku inteľnatu.

Ad. t4
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju z dnia 09'04.20l8 r.

Znak: PMOS.3200.05.2018 o zwiększenie o kwotę 30000 zł planu dochodów i wydatków
gľomadzonych na wydzielonym ľachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi
Íjnansowanych w związku z dochodami i wydatkami związanymi z wpływami z týułu zwrotu
poniesionych kosztów za media - w brzmieniu stanowiącym załqczłtik nľ 15 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20l8 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]7 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ad. 17

W sprawach różnych:

I. Na wniosek Członka Zarządu Roberta Gwożdzia, Przewodniczący Zarządu Jeľzy
Kolaľz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju do zlęcenia

wznaczenla linii pasa dľogowego odcinka dľogi powiatowej od miejscowości
Maľiampol clo nriejscowości Wójeczka - przez|as.

2, Irrspektoľ ds. Zalĺowie,h Publiczrrych Janusz Gajda zapoznał Zarząd Powiatu
z informacją z otwaľcia ofer1w postępowaniu pn.: ,'Wykonanie kompleksowej dostawy
gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potľzeby Powiatu Buskiego''. Inspektor
ds. Zamówie,h Publicznych Janusz Gajda poinťoľmował, Żę najtańsza złoŻona
w w/w postępowaniu ofbľta pľzevłyŻsza kwotę jakąZamawlający zamierzapľzeznaczyć
na sf'inansowanie zamówienia.

W postępowaniu pľzetaľgowym uczestniczy Powiat Buski z częścią swoich jednostek

organizacyjnych oľaz Gmina Busko - Zdrőj, Gmina Nowy Koľczyn, Gmina Pacanów,
Gmina Stopnica, Gmina Tuczępy' Najtańsza złoŻona w powyzszym postępowaniu
oÍ-ęľta wyniosła 3 474276,83 zł, natomiast Zamawiający na realizację zamówienia
zamĺeľzał przeznaczyć 3 338 928,52 zł' Różnica wynosi l35 348'3l zł. Z kwoty
135 348,31 zł część,jaką dodatkowo w budżecie powinien zabezpieczyć Powiat Buski
(w tym jednostki organizacyjne powiatu) wynosi 33 392,33 zł. Pozostałą częśc
w/w kwoty powinny zabezpieczyć Gminy wchodzące w skład poľozumienia.

Po analizie, Zaruąd Powiatu, w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľZymał się' wyľaził zgodę na zwiększenie kwoty stanowiącej udztał
Powiatu w w/w postępowaniu.

Ad. 18
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewoclniczący ZarząduJeľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudzíał i o godzinie 9l5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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