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Protokól Nľ 8/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 16 stycznia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzĺęli:

1. Stanisław Klimczak
2. Jerzy Kordos
3. Wiesław Marzęc
4, Tomasz Mierzwa

oraz
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Stanisław Kozioł _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Züoju
GtzegorzZięba _ Kieľownik PoDGiK w Wydziale GKN
Janusz Gajda _ Inspektoľ ds. Zamówień Publicznych
Baľbara Jasonek - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Baľtosz Świetnicki - Inspektoľ ochľony Danych
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Kľzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowęgo Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie

zatrudnienia osoby na stanowisku pľacownika socjalnego (Dyr. DPs w Zboľowie, Dyr.
PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wyĺlz. soz).
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6, Zaopiniowanie spľztwozdania kwaľtalrrego Waľsztatów T'eľapii Za'|ęciowej pľzy Donru

Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania środków ĺjnansowych za IV kwaľtał 2018

ľoku (Dyr. DPS w Gnojnie, Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Z.arządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ogłoszenia konkursu na

wolne kieľownicze stanowisko uľzędnicze dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej

w Zboľowie (Nacz. Wydz. SoZ).
8. Z'apoznanie się z wynikalni z otwarcia of'crt w pľzetargu nieogľaniczon)/ln l)n.:

,,Llĺll,ĺlrzenie inic.jcllnej buzy GES(}T zgodnej z pĺljęciĺll,ĺ,ym modelem clclnych GESUT"
(Nacz. Wydz. GKN, ZP, Skarbnik Powiatu).

g. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktl - Zclľo.iu w spľawie wyľazetria zgody dla

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľrrchonrości w najem (Nacz.

Wydz. GKN).
l0. Podjęcie irricjatywy uclrwałodawczej w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej

jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchonrości w najem (Nacz. Wyclz. GKN).
l1.Rozpatľzenie wnioskórv Dyľektoľów: Zespołtr Szkół Techniczno - Inf,oľmatyczllych

w Busku - Zdrojtr, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju,

Powiatowego Mięclzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju, Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie, Zespołu Szkół Ponadgilnlrazjalnyclr

Nr l w Busku - Zclľoju, I Liceuln ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju celem

dokonania uzgodnień odpowiednich śľodkćlw techniczrrych i oľganizacyjnyclr do clalszego

stosowania nronitoľingrr wizyjnego na teľenie obiektÓw (IoD' Nacz. Wydz. EK).
12.Zapoznanie się z anai'iz,ą i pľojektem spľawozdania z wysokości wydatków poniesionych

na wynagľodzeľlia nauczycieli w ľoku 20l8 (Nacz. Wydz. EK).
13. Zapoznanie się 7,e spľawozdanienr l)yľektoľa Zespołu Szkćlł 'fechnicznych

i ogÓlrlokształcących w Busku _ Zdroju z realizacji lraľmonogľamu likwidacji Inteľrratu

ZSTiO (Nacz. Wydz. EK).
14.Zapoznarrie się Ze Spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadginrnazjalych Nľ 1

w Busku - Zdľoju zreai.izacji pľojektu edukacyjrrego ,,Dobry,s'ĺclrĺ" (Nacz. Wydz. EK).
15. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Specjalnego ośľoclka Szkolrro

Wychowawczego dla Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zclľoju z, realiz'acji

pľojektu edukacyjne go ,,Inu,esĺyc.ja v, pľzyszłość'' (Nacz. Wydz. EK).
16.7'apoznanie się Ze sprawozdaniem z' ľea|izacji ,,Pľogrumu opieki nud zclbyĺkanli

u, Pov,iecie Buskim" z.alala2017-Ż018 (Nacz. Wyctz. E'K)'
17. Rozpatľzelrie wrliosków w spľawie zabezplccz'cnia Śľoclków f,tnansowyclr na doskonalenie

zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
18.Rozpatľzenic wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka I)oľaclztwa i Doskonalęriia

Nauczycieli w BuskLl - Zclľoju w spľawic wytypowania pľzcdstawiciela Zaruądv Powiatu

oľaz pľzeclstawiciela Wydziału Iiclurkacji, Kultuľy i Kultuľy Fizycznej Staľostwa

Powiatowego w Busku _ Zdroju do składu osobowego Rady ośľodka (Nacz. Wydz. EK)'
19. Spľawy rcŻne.
20. Zamknięc ie posied zenia.
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Ad. 1

obľadorn Zaľządu pľzewodniczyľ Wiceprzewodniczący ZarządL-l Stanisław Klimczak, któľy
powitał zebľanych io godzinie 8(X)otworzył 8 posiedzenieZaľządtl Powiatlt'

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zaľządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalająoe na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - IÍsty

obecności Członkĺjw Zaľzqdu orűz zgpľoszonyclt osób stanoĺuiq załqczniki nr 1 i 2 do

n in iej s ze go p r oto koł u.

Ad.3
Pľoponowany pľ7.ez Wicepľzewodniczącego Zaľządu poľządek obrad Członkowie Zaľządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosacl'r -z'a, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 7/2019 z dnia 9 stycznia 2019 ľoku został przyięty ptzez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowalriu pľzy 4 głosaoh -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _

wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Ilelena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
z wnioskiem w Spľawie zatľudnienia osoby na stanowisku pľacownika socjalnego w wymiaľze
0,5 etatu zgodnie z zaleceníęm pokontrolnyrn - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowarrir"r pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.6
Kieľowrrik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľ7,y l)omu Ponrocy Społecznej w Gnojnie

Tomasz Łukawski pľzedstawił spľawozclanie kwar1alne Warsztatów 1'eľapii Zajęciowej ptzy

Donru Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykotzystania śľodkćlw Íinansowych z.a IV kwaľtał

20l 8 ľoku.
Powyzsze sprawozc1anie wľaz z opil'lią Dyľcktoľa Powiatowego Centľum Pornocy Roclzinie
w Busku - Zdľoju clo sprawozdallia stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Wiccpľzewodniczący Zarządu Stalrisław Klinrczak podkľeślił, aby zwľacaÓ uwagę by

wszyscy uczestnicy Waľsztatów posiadali odpowieclnie oľzeczenia.

Naczelnik Wyclziału SoZ Sławomiľ Dalaclr oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
Żadnych uwag do powyższego Spľawozdania.

Po pľzeanalizowaniu' powyzsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządtl

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.7
Naczelnik Wydziału SoZ SławoIrriľ Dalaclr przedstawił pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia kolrkuľstt na wolne kierownicze stanowisko
uľzędnicze - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Człorrków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _Za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 2912019 Zaruądv Powiattr w Busku - Zdľoju z dnla 16 stycznia 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia konkuľsu na wolne kieľownicze stanowisko urzędnicze - dyľektoľa
Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Ad.8
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oľaz Kieľownik PoDGiK w Wyclziale
GKN Gľzegorz Zięba zapoznali Członków Zarządu z ogólnynli z.ał<>ż,ęnia:mi Pro.jekĺu e-

Geodezja. Następnie, Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikaml z otwaľcia of'eľt w pľZetaľgu

nieograniczonym pn.: ', 
(Jĺu,orzenie inicjalnej bazy GESUT zgodne.j z poięciowym modeĺenl

cĺanych GESUT'' - w bľzmieniu stanowiącynr załqcuik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowanitl pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i0 głosach -wstľZymał się' zatwierdził wybóľ ofeľt jednocześnie przez.naczającwyŻsze kwoty

na zadania 1 ,2, 4.

Ad.9
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchonrościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek

pľzedstawiła pľo.jekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w naiem.

Po analizie' powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 30/2019 Zarządtl Powiatu w Busku - Zdľojrr z dnia 16 stycznia 2019 ľoku
w spľawie wyľazenia zgody clla powiatowe.i jeclnostki oľgarrizacyjnej na oddanie części
nieľuclromości w najeln stanowi załqcznik ĺtľ 7 do niniejszcgo pľotokołu.

Ad. 10
Kieľownik l{efeľatu Gospoĺlaľki Nieľuclronrościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek

zapoznała Zaľząd Powiatu z pľojektem inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie wyľazetria

zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnei na oddalrie części nieľtlcholrrości w najem -
w brzmieniu stanowiącym zułĺpcznik nr 8 clo niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został prz.yjęÍy pÍZeZ Członkćlw Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządĺl,powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać, Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a tlastępnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Ses.ji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków 'Laľządĺl l)owiatu w głosowanitr pľzy
4 głosach -z.a, () głosaclr -pľzecirł, i 0 głosach _wstľzynrał się.
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Ad. ll
Inspektoľ ochľony Danych Bartosz Świetnicki wraz z Naczelnikiern Wydziału EK Renatą
Kľzemień zapoznali Zal'ząd Powiatu z wnioskami Dyľektorów: Zespołu Szkół Techniczno _

Infoľmatycznych w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju, Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spońowego w Busku * Zdroju,
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdľoju, I Liceum ogólnokształcącego w Busku _

Zdroju w spľawie dokonania uzgodnień odpowiednich środków technicznych
i oľganizacy.inych w celu ochľony pľzechowywanych nagľari obľazu oľaz clanych osobowych
uczniów, pľacowników i innych osób, któľych w wyniku tyclr lragľali moŻna zidentyfikować,
uzyskanych w wyniku monitoľingu.
Powyższe wnioski stanowią kolejno załqczniki od nr 9 do ltľ l4 do ninie.jszego pľotokołtl.

Po zapoznaniu się z pozyÍywną opinią Inspektora ochľony Danych w zakľesie pľzedłożone.j

clokulmentacji' Zarząd Powiatu dokclltał uzgodnierria pľzyjętych śľodków technicznych
i organizacyjnych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

^d.12Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu l)owiatu z Analizq
poniesiĺlnych w 20]8 r. wyĺ(.atkĺiu) ną u)ynagl'oclzenicl nauczycieĺi w szkołclch i placóu,kclch
prowcldzonych przez Pou,iąĺ Bu'ski u, oclniesieniu do y,y,soko,fui ,śľednich wynagrocĺzeń
ncluczycieli, o ktĺirych moýl)a w aľĺ. 30 tlsĺ. 3 u'sĺawy Kąrĺa Ncluczycielą, OrCĺz śľednioroczne.i
.sĺruktury zaĺruclnienia ncluczycieli ncl ptlszczegĺilnych 'stopniąch ąu,ansu zawocĺowego, atakŻe
ze Spľau,ozdaniem z wysokości średnich wynagľodzeń nauczycieli nĹl poSzczeg(llnych
,sĺĺlpniach av)an,ýLł zau,odowe8o w szkolach pľov,adzonych przez .jednosĺkę samorzqdu
teľyĺorialnego.
PowyŻsza anai-iza i spľawozdanie stanowią kolejno załqcznik nr ]5 i nr 16 do niniejszego
pľotokołu.

Powyższa analiza i sprawozdanie zostały pľzyjęte prZęZZaľząd Powiatu.

Członek Zaruądu Tonrasz Mieľzwa zwľócił się z propozycją o pľZepľowaclzenie wywiadu
wśľód Dyľektoľów Gimnazjów jakiclr riauczycieli polecają' ktorzy inr pozostali, aby stwoľzyć
bazę clo pożniejszego wykoľzystania przy LlzLlpełnianiu kadľy w związklr z podwójnym
ľocznikiem.

Ad. 13
Naczelnik Wydziałtr EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdanienr
dotyczącym ľealizacji działań związanycll z likwidacją Inteľnatu W Zespole Szkół
l'echnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stalrowiącyni załqcznik
nr I7 do niniejszego pľotokołu.

In1bľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół PonadgimnazjaIych Nľ 1 w Busku _ Zdľoju z ľealizacji pľojekttr

,,Dobľy Stűľĺ" za okľes od 0l.l0.2018 ľ. clo 3l.12.2018 r. - w bľzmielriu stanowiącym
zołqcznik nr ]8 do niniejszego pľotokołu'

Inĺbrmacja w powyższym zakresie została pľzyjęta pÍZęZ Członków Zarządu Powiatu do

wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem
Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju z realizacji pľojektu ,,Inwesĺycja w pľzy.lzłość" za okres od

0].10.2018 ľ. do 31.1Ż.ŻOI8 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego
pľotokołu.

Infbľmacja w powyższym zakresie została przy.ięta przez Członków Zarządv Powiatu clo

wiadomości'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaĺząd Powiatu Ze spľawozdaniem
zrealizacji ,,Pľogramu opieki nad zabyĺkami v,Powiecie Buskim" za |aÍa 2017-2018 -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' powyzsze spľawozdanie zostało przyjęte pr7.e7. Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosacli _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał Się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻsze spľawozdanie należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍZęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządv Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień 'zapoznała Zat'ząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Zespołu Szkół Techrriczrryclr i ogólnokształcących w Busktr Zdľoju w spľawie
zabezpieczenia śľodków Íinansowych z pľzeznaczenienr na doskonalęnie zawodowe
nauczycieli w okľesie I kwaľtału 2019 r' - w bľzľnieniu stanowiącym załqcznik nr 2l do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZ'ęZ Członków
Zaľządu Powiatu w głosowariiu pľzy 4 głosaclr -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiattl z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku Zdro'iu w spľawie zabezpieczenia śľodków
ĺinansowych z pľzeznaczeniem lra doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie m-ca

stycznia 2019 r. - w bľzmieniu stanowiącyrrr załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyż'sz.y wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzyrnał się.

Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemieli zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdľoju w spľawie zabezpieczenia

śľodków finansowych z pľzeznaczeniem na doskonalet'lie zawodowe nauczycieli w okľesie l -

III 2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 23 do rriniejszego pľotokołr"r.

Po pľzeanalizowaniu, poWyZSZy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZcz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad. r8
Naczelnik Wyĺlziału EK Rellata Kľzenricti z'apozrtała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w sprawie

wytypowania pľzedstawiciela Zaľządu Powiatu oraz przedstawiciela Wydziału Edukacji,

Kultuľy i Kultury Fizycznej Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoir-r clo skłaclrr osobowego

Rady ośľodka - w bľznrieniu stanowiącym załqczník nr 24 <Jo nirrie.iszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu do składu osobowego Rady ośľodka wytypował jako przedstawiciela

Zarządu Powiatu Wicepľzewodniczącego Zarządv Stanisława Klimczaka oľaz jako

pľzedstawiciela Wydziału Edukacji, Kultuľy i Kultuľy Fizycznej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Z'droju Naczelnik Renatę Kľzemień.

Powyższe stanowisko zostiiło pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad. 19

W sprawach ľóżnych:

1. Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak pľzeclstawił

pľojekt uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie wyľażenia opinii
dotyczącej zaliczeniadľóg do kategoľii dróg gminnyclr na terenie Gminy Wiślica'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zao1liniowana pľZeZ Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ucłrwała Nľ 3 1/20l 9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojtl z dnia l6 stycznia 2019 ľoku

w spľawie wyľażer'lia opinii clotyczącej za|iczenia dľóg do kategorii dľóg gminnych na

teľenie GIniny Wiślica stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Ż. Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Blrsktt _ Zclľoju Kľzysztof Tułak przcdstawił
projekt uchwały Zarządv Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie wyrazenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľÓg wewnętľznyclr do kategorii dľóg gminnyclr lra teľenie

Gnriny Busko - Zdrőj.
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l)o analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Człorików
Zarządv w głosowaniu pľz.y 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

UchwałaNľ 3212019 Zarządu Powiatu w Busku-Zdľoju zdnia 16 stycznia 20l9 ľoku
w spľawic wyľazenia opinii dotyozącej zaliczerńa dróg wewrrętrznych do kategoľii
clľóg gminnych na tęľenie Gminy Busko - Zdroj statrowi zalqczłtik nľ 26 do
lrinic.i szego pľotokołu'

3. Dyľektoľ Powiatowego 7'aľzt1dv |)ľóg w Busku Zdľoju Kľzysztoť 'fułak

odpowiadając na pytanic Członka Zarządu Wiesława Maľca przekazał aktualne

inforlnacje z zakľesu zimowego utľzynrania dľóg.

4. l)yľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju Krzyszto1' 'frrłak

oclpowiaclając na pytanie C]złollków Zaľządu Wiesława Maľca i .Ierzego Koľdosa
w spľawie odśrrieżania chodrrików poinfoľmował' Że zg<>dLiie z pľzyjętynri ľegulaojarrri

choclniki pľzy dľogach powiatowych odśniezane są w nriaľę potľzeb oľaz moŻliwości
ĺŤrransowych i Spľzętowych l)owiatowego 'Ĺaĺządu t)ľóg oľaz' p:''Żez właścicieli
przyległych do nich pclsesji.

5. Dyľektoľ Powiatowego Z'aľządu Dľóg w Busktr _ Zdľoju Kľzysztoť'I'ułak pľzedstawił

ogólne zasady ľealizac.ii zadan w ľamach Futrdusztl Dľóg Samoľządowyclr.

Z'aľząd Powiatu upoważnił Dyrektoľa Powiatowego Zaľz,ądv Dróg w Busku - Zdľoju

do wystąpienia z pisrnem do BuľrnisÍrzow i Wójtów z teľenu Powiattl o wytypowanie

odcinkĺiw dróg do wspólnej ľealizacji w ľamaclr Funclttszu Dľóg Sarnoľządowych.

Ad.20
Po zľealizowaniu poľządku obľad Wiceprz-^ewodniczący 7.aruądu Stanisław Klinrczak
poclziękował obecrrym z'audział i o godzinie 1000 zamknął posieclzenic Zarządu Powiatu.

I)ľĺltokťlł spoľządziła:
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