
Znakz 8R.0022.2. I 86.2018

Pľotokół Nr 186/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 1 sierpnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarząđu Dľóg w Busku - Z&oju
Grzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Andrzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo
Baľbaľa Jasonek - Kierownik Referatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdĺoju w sprawie wyľażenia opinii

dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi powiatowej dľogi 0317T dľoga do ośrodka
Wypoczynkowego ,,Ameliówka'', połoŻona na terenie Gminy Masłów (Dyľ. PZD w Busku
- Zdľoju).
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii drogi powiatowej drogi 03l0T Dąbrowa - Staľa Góra,
położonej na teľenie Gminy Masłów (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdĺoju w sprawie wyľażenia opinii
dotyczącej za|iczenia drogi gminnej tzw. ,,Starodľoże dľogi kľajowej nr 74" na terenie

Gminy Masłów do kategoľii drogi powiatowej (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).
8. Zapoznanie się ze zmianami w ľocznym planie rzeczowo - Íinansowym na rok 2018

w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci oddział Powiatowy w Busku _

Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne skorzystanie z samochodu (Nacz. Wydz.
soz).

l0.Zapoznanie się z pľotokołem Z przepľowadzonego konkuľsu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna
Zagroda - Przyjazna Środowisku'' (Nacz. Wydz. RLo).

l l. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budzecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej otaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l8 roku (Skarbnik Powĺatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

14. Rozpatľzenie wniosku w sprawie wytaŻenia zgody na zamianę części działek przy
ul. Bohateľów Waľszawy w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. GKN).

'l,5.Zapoznanie się z operatem szacunkowym określającym waľtośó ľynkową słuŻebności
pľzesyłu w związku z przebudową sieci elektroeneľgetycznď1 w miejscowości Bľonina
(Nacz. Wydz. GKN).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uŻyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

17.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia pieľwszego
pľzetaľgu ustnęgo nieograniczonego na spľzedaż nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

18. Spľawy różne'
19. Zamkni ęcie posied zęnia.

Ad. I
obľadom Zaľządu przewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 730 otworzył 186 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzęniu uczestniczy 5 Członków Zaruąđu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - lÍsty obecności Członków Zarzqdu oraz

zaproszonycll osób stonowiq załqczniki nr I í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany prZęZ PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.4
Protokół Nľ 185/2018 z dnia Ż5 lipca 2018 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _zao0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Ktzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dľóg w Kielcach dotyczącym wyrażenia opinii
w spľawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nľ 0317T droga do ośrodka
Wypoczynkowego ,,Ameliówka'', położona na terenie Gminy Masłów - w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii drogi
powiatowej drogi 0317T droga do ośľodka Wypoczynkowego ,,Ameliówka'', położona na
terenie Gminy Masłów.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr l029i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l sierpnia 2018 ľoku
w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej dľogi 03l7T
dľoga do ośľodka Wypoczynkowego ,,Ameliówka'', położona na tęrenie Gminy Masłów
stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dľóg w Kięlcach dotyczącym wyrażenia opinii
w spľawie pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej Nľ 03l0T Dąbľowa - Staľa Góľa, położonej
na teľenie Gminy Masłów - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii drogi
powiatowej dľogi 03l0T Dąbľowa - Staľa Góľa' położonej na terenie Gminy Masłów.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez CzłonkÓw Zaĺządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1030/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l sierpnia 2018 roku
w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii drogi powiatowej drogi 0310T
Dąbľowa - Staľa Góľa, położonej na terenie Gminy Masłów stanowi załqcznik nr 6 do
niniej szego protokołu.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zaruąd
Powiatu z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dľóg w Kielcach dotyczącym wyľażenia opinii
w sprawie zaIiczenia do kategorii dľogi powiatowej dľogi gminnej tzw. ,,Staľodľoże dľogi
kľajowej nr 74", położonej na teľenie Gnriny Masłów - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 7 do niniejszego protokołu.
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Następnie Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatü

w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej zaliczenia dľogi gminnej

tzw' ,,Staľodroże dľogi kľajowej nr 74" na terenie Gminy Masłów do kategoľii dľogi
powiatowej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l03tlz}ir8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l sierpnia 2018 ľoku

w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej za|iczenia dľogi gminnej tzw. ,,Starodľoże drogi

kľajowej nr 74" na teľenie Gminy Masłów do kategorii drogi powiatowej stanowi załqcznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Główny
rsięgowy Zespołu opieti Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali

zaruĄdPowiatu ze zmianami w rocznym planie rzeczowo - ťtnansowym na ľok 20l8 w Zespole

opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 9 do niniejszego
protokołu.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju wyjaśnił, Że zmiany w w/w planie wynikają z pewnych

pľzeszacowań zaľówno ryczałtujak i innych środków wynikających z umów dodatkowych.

Główny Księgowy ZoZw Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewskiuzupełnił, że wprowadzone

do w/w planu zmiany, po stľonie przychodowej, dotyczą ĺozJriczeń z NFZ - mają związek
z pewnymi pľZeszacowaniami, jak ľównież wynikającymizpľzepisów dodatkowymi śľodkami,

kiőtę ZoZ otrzymał' Ponadto, po dokonaniu analizy stopnia wykonania poszczególnych

ľodzajów kosztów za okľes 6 m-cy bľ-, wprowadzono w w/w planie zmiany po stronie

kosztôwej oraz zwiększono odpis na ZFŚS. 'W załącznikv ĺľykaz zakupu sprzętu medycznego

wprowadżono nowe pozycje dotyczące: zakupu na oddział Gľuźlicy i Choľób Płuc

4 pulsoksymetľów i l kaľdiomonitoľa oľaz automatycznej myjni endoskopowej do Pracowni

endoskopii (zakup rozłoŻony na 36 rat). Ponadto wpľowadzono koľekty w załączniku Wykaz

zakupów, inwestycji i remontów, które ZoZ planuje zrealizować wraz ze źródłem ich

'finańsowania w roku 20]8 dotyczące następujących zadaŕĺ: Remont pomieszczeń

o. Ginekologiczno -PołoŻniczego, o. Neonatologicznego wÍazZTľaktem Poľodowym w ZoZ
w Busku - Zdroju oraz Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczęniachZoZ zgodnie

Z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi i przepisami p.poż.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzęZZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad.9
Inspektor w Wydziale SoZ Aneta Piasecka zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem

TowarzystwaPrzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia

zgody na odpłatne skoľzystanie z samochodu, któľym dowożeni są uczestni cy'WTZ w związku
z- wyjazdem dzieci na kolonie letnie nad morze do Ustľonia Morskiego _ w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zaruądu

w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. l0
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zapoznał Członków Zarządu z pľotokołem
zprzeprowadzonego konkuľsu pn. ,,Piękna i Bezpieczna Zagľoda - Przyjazna Srodowisku" _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ] I do niniejszego protokołu.

Zaudział w konkursieZarząd Powiatu postanowił przyznać, nagľody pienięŻne w następującej
wysokości:

zazajęcie I miejsca l 000 zł,
zazajęcie II miejsca 800 zł,
zazajęcie III miejsca 600 zł.

Ponadto, Zarząd Powiatu zdecydował, aby wręczenie nagród w w/w konkuľsie odbyło się
podczas uroczystości doŻynkowych w Gminach, na teľenie któľych znajdują się zwycięskie
gospodaľstwa'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 1l
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 20l8.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr l032l20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l sierpnia 2018 ľoku
w spľawie zmian wbudzecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu'

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian w planie finansowym zadan zzakĺesu administracji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku.

Po analizię, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1033/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l sierynia 2018 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan zzakresu administľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w20l8 ľoku stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego
protokołu.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 1034/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l sieľpnia 2018 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi zalqcznik
nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nięľuchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek
poinformowała, Żejeden ze współwłaścicieli działki położonej w Busku - Zdroju przy zbiegu
ulic Bohateľów Waľszawy i Dmowskiego zwrócił się z wnioskiem o zamianę części tej działki
na część, działki nr 2l4l8 - załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu. Przedmiotowa działka
stanowi własność Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Więlkiego w Busku - Zdroju.

Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
nadmieniła, Że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Busku - Zdroju Nľ XXXII/334|20L7 z dnía
8 grudnia 2017 r' w sprawie wyľażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własnośó
Powiatu Buskiego, działka ta została przeznaczona do sprzedaŻy, bowiem szkoła zostanie
pľzeniesiona do nowego budynku przy ulicy Kusocińskiego.

Kierownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
nadmieniła, Że '\ł,/ydział GKN poinfoľmuje wnioskodawcę o złoŻeniu wniosków o zamianę
przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, bowiem on jeden nie może decydowaÓ
o zamianie nieľuchomości stanowiącej współwłasność.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił, że powľóci do procedowania przedmiotowego
wniosku po dokonaniu przez Pľzewodniczącego Zarządu oraz pľacownika Wydziału GKN
wizji w teľenie oraz złoŻeniu wniosków o zamianę ptzez pozostałych współwłaścicieli
nieľuchomości.

Ad. 15
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
pľzypomni ała, Że na posiedzeniach w dniu 26 kwietnia Ż0|7 r. i l6 maja 20l8 ľ' Zaľząd Powiatu
analizował wniosek PGE Dystľybucja S.A. oddział Skaľżysko - Kamienna o uzgodnienie
pľojektowanej budowy sieci kablowej nN orazprzebudowy słupowej stacji tľansfoľmatoľowej
w związku z pľzebudową sieci elektľoeneľgetycznej w miejscowości Bľonina na działkach
nr 38 i 50 w obľębie Bľonina, Gmina Busko - Zdrőj. Zarząd Powiatu vłyraził zgodę na
powyższe, pod waľunkiem ustanowienia odpłatnej służebności pľzesyłu'

Na dzisiejszym posiedzeniu Zaľządu Kięľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami
w Wydziale GKN Baľbara Jasonek poinfoľmowała, Że doľęczono operat szacunkowy
okľeślający waľtość ľynkową słuzebności pľzesyłuo celem ustalenia jednoľazowego
wynagrodzenia. Rzeczoznawca w opeľacie tym ustalił wysokość służebności na kwotę
8 500 zł. opeľat został sporządzony prawidłowo, bez pomyłek i zawieľa elementy wymagane
prawem.

Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi zalqczník nr I6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw

i 0 głosach _wstľZymał się, zaakceptował w/w kwotę za służebność'
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Ad. 16
Kieľownik Refeľatu Gospodarki NieľuchomoŚciarni w Wydziale GKN Baľbaľa .Iasonek
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uŻyczenla
nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uclrwała Nľ 1035/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju'z dl'ia l sieľpnia 2018 ľoku
w sprawie vżyczenia nieľuclromości stanowiącej własnoŚó Powiatu Buskiego stanowi załqcznik
nr I7 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Kieľownik ReÍ'eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
przedstawiła pľo.iekt uchwały 7'arządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia
pieľwszego pľzetaľgu Llstnego nieogľaniczonego na spľzedaż nieľuchomości stanowiących
własność Powiatu Buskiego i ustalerria wysokości wadium.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 1036/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l sierpnia 2018 ľoku
w spľawie ogłoszenia pieľwszego pľzetargu ustnego nieogľaniczonego na sprzedaŻ
nieľuchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium
stanowi załqczník nľ I8 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 18

Vľ spľawach ľliżnyclt:

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek ponowił pytanie ile clodatkowych zadan z zakľesu
administľacji ľządowej zostało nałozonych na samorzącly do ľealizacji w ciągu ostatnich dwóch
lat" a ile dotacji zostało zabranychbądżzmniejszonych'

Pľzewodniczący Zaľządtl .Teľzy Kolaľz do udzielenia odpowiedzi zobowiązał Skaľbnika
Powiatu.

Ad. 19
Po zrea|ízowaniu poľząclku obľad Pľzewodniczący 7'al'z'ądu Jeľzy Kolarz podziękował obecnyln
za vdział i o godzinie 900 zamklrął posiedzer:je Zar-ządu Powiatu.

Pľotokół sporządzila:
I]aľbaľa Norvocicli

Ä Ncł,wc.c,,,


