
Znakz 8R.0022.2 .12.2019

Protokól Nr l2l2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 12 lutego 2019 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław Maruec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Jolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku _ Zdľoju
Tomasz Galant - Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
KľzysztoťTułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Sylwester Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Ewelina Kowalik - Sanecka _ Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
prowadzon y ch pľzez Caritas D iecezj i Ki e l éckiej
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Y:rzyŻa'ński - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Janusz Gajda _ Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Piotľ WoŹniak - Inspektoľ w Referacie IP
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Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosków Dyľektorów Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku - Zdroju oraz I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyrażenia zgody na oddzielenie (indywidualne opomiarowanie) przyłączy
energetycznego) gazowego oľaz wodnego (woda oraz ciepła woda użytkowa) pomiędzy
budynek PoDiDN oľaz inteľnat I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
(Dyr. PoDiDN w Busku - Zdroju, Dyr. I Lo w Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu,
Kier. Ref. IP).

6. Zapoznanie się z odpowiedzią Caľitas Diecezji Kieleckiej na niepľawidłowości stwieľdzone
podczas przepľowadzonej ptzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
kontroli Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim (Dyr. PCPR w Busku -

Zdroju, Kĺeľ. WTZ w Piasku Wielkim, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
7, Zapoznanie się zbieŻącymi zadaniami Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdroju oraz wynikającymi z nich potrzebami lokalowymi w związku z koncepcją
pľzeniesienia siedziby PCPR w Busku - Z&oju na teľen obiektów po Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. soz' Kier. Ref. IP).

8. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdtoju infoľmującym o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora
w Zespole Finansowym, Administľacji i Kadľ (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz.
Wydz. SOZ).

9. Rozpatľzenie interpelacji Radnej Teľesy Krupskiej dotyczącej pľzebudowy dľogi
powiatowej Nľ 0l34T Szczerbaków _ Szczytniki - Nowy Koľczyn imostu narzece Maskalis
znajdującego się w ciągu w/w drogi (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

10. Rozpatľzenię inteľpelacji Radnego Zbigniewa Zioło dotyczącej pľzebudowy dľogi
powiatowej Nr 0860T Kaľgów - Tuczępy _ Dobrów - Grzybów w ľamach Pľogramu
Funduszu Dľóg Samorządowych w 2019 roku (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

11. Rozpatrzenie wniosku fiľmy IDEA PROJEKT S'C. w spľawie wydania opinii na cele
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. ,'Rozbudowa
ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdľoju'' (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

12. Rozpatrzeníe wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Z&oj w sprawie wydania opinii
na cele zęzwo|enianarea|ízację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. Staľkiewiczaw m. Busko - Zdrój w ľanrach zadania pn. ,,Stwoľzenie spójnego systemu
ścieżek roweľowych na terenie miasta Busko - Zdro1" w ramach zadania,,Popľawa jakości
powietľza w uzdľowisku Busko - Zdrőj poptzezdziałaniaw obszatze mobilności miejskiej''
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

13. Rozpatľzenie wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zađania pn. ,,Pľzebudowa
ul. Rokosza do ul. Solankowej od km 0+000 do km 0+255,5 w m. Busko - Zdroj w ramach
zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemtr ścieżek ľowerowych na teľenie miasta Busko -

Zdrőj" w ramach zadania,,Popľawa jakości powietľza w uzdrowisku Busko - Zdrőj poprzez
dzíałania w obszaľze mobilności miejskiej'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

14. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Zdrć:j w sprawie wydania opinii
na cele zezwo|ęnia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. ,,Przebudowa
ul. Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oľaz odcinek II od km 0+000 do km
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0+370,8 w m. Busko - Zdrőj w ľamach zadanía pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek
ľowerowych na terenie miasta Busko -'Zdroj" w ramach zadania,,Poprawa jakości
powietľza w uzdľowisku Busko - Zdrőj popĺZez dzíałanla w obszarze mobilnoŚci miejskiej''
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

15. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w sprawie wydania opinii
na cele zezwolęnia na ľealizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. Rehabilitacyjnej w ľamach zadanía pn, ,,Stworzenie spójnego systemu ścieŻek
ľoweľowych na teľenie miasta Busko - Zdtoj" w ľamach zadania ''Poprawa 

jakości
powietľza w uzdľowisku Busko - Zdroj poprzez działania w obszaľze mobilności miejskiej''
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

16. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zezwo\enianarealizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. 1 Maja w m. Busko - Zdrőj, w ľamach zadaníapn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek
ľowerowych na terenie miasta Busko - Zdrőj" w ľamach zadania ,,Popľawa jakości
powietrza w uzdrowisku Busko - Zdrőj poprzez działaniaw obszarze mobilności miejskiej''
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

l7.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju
dotyczącym pľzesunięcia odcinkÓw drőg z listy zadań do ľealizacji w ľamach usuwania
skutków klęsk zywiołowych do progľamu Funduszu Dróg SamoľządoÝvych (Dyr. PZD
w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

1'8. Zapoznanie się Z pÍopozycjami zadań' inwestycji i remontów dróg powiatowych
do realizacji w 20|9 ľ. w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych sporządzoną
na podstawie zgłoszeń otrzymanych od Gmin Powiatu Buskiego oÍaz Radnych
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

t9. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
na temat poniesionych wydatków na bieŻące utľzymanie dľóg w okľesie od 0l.0l.20l8 ľ.

do 31 ' 12.2018 ľ. (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnĺk Powiatu).
20. Zapoznanie się z propozycją podziału środków na bieżące utľzymanie dľóg powiatowych

na20l9 ľok (Dyľ.PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
2l. Zapoznanie się z Rocznym Planem Rzeczowo - Finansowym Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju na rok 20l9 (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

2Z.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
o doÍlnansowanie z budżetu Powiatu zadan Pĺ.i ,, Modernizacja pomieszczeń dawnego
oddziału Peĺ1iatrycznego (odcinka tzw' biegunek) u, celu dostosowania na polrzeby
Pododdziaĺu Endoprotez zgodnie z wymogami saniĺaľno - epidemiologicznymi'' oraz
,,Modernizacja koryĺarza w lqczniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabiĺitacji
Lecznicze'j i Dziale Diagnoslyki obrazowej" (Dyĺ. ZoZ w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

23. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odnośnie
możliwości pozyskania ptzez ZoZ w Busku _ Zdľoju śľodków z Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 w zakľesie działania
7.3 infrastľuktura zdrowotna i społeczna (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

24. Zapoznanie się z wynikami z otwaľcia ofeľt w przetargu nieogľaniczonym pn' ,,Wykonanie
digitalizacji mateľiałów państwowego zasobu geodezyjnego' wľaz z utworzeniem rejestrów
przestrzennych dokumentów źľódłowych dla całego Powiatu Buskiego (Inspektor ds. ZP'
Nacz. Wydz. GKN, Skarbnik Powiatu).
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25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia dľugiego
przetaľgu ustnego nieogľaniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

26.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie przekazania wyposażenia po
byłym inteľnacie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. OR).

27. Podjęcie decyzji w spľawie wystąpienia do Maľszałka Województwa Swiętokľzyskiego
w sprawie przejęcia pľowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr YIIil44l20l l Rady
Powiatu w Busku - Zdroju zđnia 3l maľca 20ll ľ' w spľawie ustanowienia stypendium
socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przezPowiat Buski (Nacz. Wydz. EK).

29. Rozpattzenie wniosków dyrektoľów jednostek oświatowych w spľawie zabezpíeczenia
śľodków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

30. Rozpattzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie przyznania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

31. Podjęcie decyzji w spľawie doťlnansowania imprez kultuľalnych i sportowych
organizowanych przęzgminne jednostki organizacyjne (Nacz. Wydz. BK).

32. Rozpatrzenie wniosku dyrektoľów szkół w spľawie podjęcia działańw zakľesie zwiększenia
maksymalnej wysokości dodatku dla nauczycíeli za pełnienie funkcji wychowawcy klasy
(Nacz. Wydz. EK).

33. Rozpatrzenie wniosków dyľektoľów w sprawie zajęcia stanowiska w związku z Żądaniem
ZNP podwyŻszenia wynagľodzeń nauczycieli i pľacowników niebędących nauczycielami
(Nacz. Wydz. EK).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie upoważnienia dyrektoľa
jednostki oświatowej pľowadzonej ptzez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie ľealizacji pľojektu pn. ,,Blizej Euľopy, bliżej sukcesu'' (Nacz. Wydz. EK).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu
Buskiego do realizacji pľojektu pn' ,,BliŻej Euľopy, bliżej sukcesu'' w ľamach pľogľamu
Eľasmusł (Nacz. Wydz. EK).

36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiatu pľzekształcenia Poradni
Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju poprzez zmianę siedziby (Nacz. Wydz.
EK).

37. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdrojtl
w sprawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej (Nacz. Wydz.
EK).

38, Zapoznanie się z Infoľmacjq v, zakresie gospodaľowclnia dochodami budzetu Powiatu
Buskiego pochodzqcymi z opłat i kaľ środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie
ochrony środov,iska i gospodarki wodnej (Skarbnik Powiatu).

39,Zapoznanie się z Informacjq w zakresie gospodarowąnią dochodami budzetu Powiatu
Buskiego pochodzqcymi z opłat za udosĺępnianie zbiorów danych oraz innych mateľiałów
z ząsobu geodezyjnego i kartograficznego (Skarbnik Powiatu).

40.Zapoznanie się z Informacjq w zaĺcre'sie .środków transportu pozostajqcych na stanie

.iednostek organizacyinych Pou,iatu Buskiego (Skarbnĺk Powiatu).
41. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków finansowych
w planach wydatków budżetowych na 2019 rok (Skarbnik Powiatu).
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42.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w dziale
80l rozdział 80l46 (Skarbnik Powiatu).

43. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na pľZesunięcie Śľodków do planu
Íinansowego na 2019 ľok (Skarbnik Powiatu).

44.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wytaŻenia zgody na pľZesunięcie środków dotyczących
pľogľamu ERASMUS+ (Skarbnik Powiatu).

45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).

4ó. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

47. Spľawy róŻne.
48. Zamkni ęcie posie dzenia'

Ad. I
obradom Zarządtl pľzewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Ko|atz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 12 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzęwodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejnrowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do ninÍejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pTzez Pľzewodnicząlego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 11/20|9 z dnia 31 stycznia 2019 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za'0 głosach *przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'

Pľzewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Członków Zal'ządu o podjęcie decyzji
w kwestii przechowywania nagľań z posiedzeń Zarządu. Pľzewodniczący Zaľządtl
pľzypomni ał, Że na posiedzeniu Nľ 90i20l 6 w dniu 5 września 20l 6 ľoku na wniosek Członka
Zarządu Robeľta Gwożdzia, Zaľząd Powiatu podjął decyzję o aľchiwizowaniu nagľań
z posiedze n Zarządu Powiatu'

Na dzisiejszym posiedzeniu Członkowie Zarządu zdecydowali o pľzechowywaniu nagrania
do czasu przyjęcia pľotokołlr z poprzedni e go pos i ed zenia.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



6

Ad.5
Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant oraz Dyrektoľ
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Jolanta
Maślicha ze względu na aktualne ľegulacje pľawne dotyczące sptzedaŻy mediów zwrócili się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie vłyraŻenia zgody na oddzielenie (indywidualne
opomiarowanie) pľzyłączy energetycznego, gazowego oraz wodnego (woda oľaz ciepła woda
użytkowa) pomiędzy budynek PoDiDN oľaz inteľnat I Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdroju.
Wnioski Dyľektoľów: I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju oľaz Powiatowego
ośľodka Doľadztwa i Doskonalenía Nauczycieli w Busku - Zdľoju w pľzednriotowej spľawie
stanowią załqcznik nr 3 i nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Inspektoľ w Refęracie IP Piotr WoŹniak poinfoľmował, Że Refeľat IP zlecił w dniu
15.01.20l9 ľ' wykonanie dokumentacji projektowej pn. 

',Nadbudowa 
istniejącego budynku

Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju przy
ul. Mickiewicza 2l w Busku - Zdľoju z przeznaczeniem na cele usługowe w zakľęsie
doľadztwa''. Wykonawca do dn. 15.02.2019 r. przedstawi inwentaryzację oľaz wstępną
koncepcję inwestycji. Dokumentacja będzie obejmować adaptację obecnie nieuŻytkowego
poddasza w opaľciu o wydane waľunki zabudowy z dn. 16.05.Ż018 r. Konieczne ptzebudowy
instalacji wewnętľznych określi pľojekt budowlany, na któľego opľacowanie i zatwieľdzenie
Wykonawca ma ponad 3 miesiące' Umowa nie obejmuje wykonania opomiaľowania
indywidualnego mediów - budynek PoDiDN posiada m'in. wspólną kotłownię z inteľnatem
I Lo dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Na obecnym etapie projektowania wnioskowany
zakľes ľobót jest możliwy do wpľowadzenia w ľamach osobnego zlecenia.
Pismo Kieľownika Refeľatu IP w powyŻszej spľawie stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu'

Zaľząd Powiatu postanowił ,Że decyzję w powyższym zakľesie podejmie po przedłoŻeniuprzez
Dyrektorów: I Lo w Busku - Züoju oľaz PoDiDN w Busku - Zdľoju na jedno z kolejnyclr
posiedzeń Zarządu ana|izy kosztów wykonania oddzielenia przyłączy pomiędzy budynek
PoDiDN oľaz internat I Lo a takŻe rozeznaniu czy powyŻsze będzie wiązało się ze zmíaną
taryf energii elektľycznej i wynikających zpoyłyŻszego kosztów.

Ad.6
Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim Ewelina Kowalik - Sanecka
zapoznała Zarząd Powiatu z odpowiedzią Carítas Diecezji Kieleckiej na niepľawidłowości
stwieľdzone podczas pľzepľowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdroju kontľoli Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim - w brzmieniu
stanowiącym załqczłtik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

odnośnie sprawy dotyczącej pobytu uczestnika w Warsztatach posiadającego orzeczenię
o znacznym stopniu niepełnospľawności bez wskazania do udziału w teľapii zajęciowej
zostanie wystosowane pismo clo Państwowego Funcluszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych w Waľszawie o zajęcie stanowiska w spľawie konieczności zwľotu
środków Íinansowych Funduszu

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaptzezZarząd Powiatu do wiadomości'
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Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zatząd Powiatu zbieŻącymi zadaniami PCPR w Busku - Zdľoju oraz wynikającymi
z nich potľzebami lokalowymi w związku z koncepcją przeniesienia siedziby PCPR w Busku -

Zdroju na teren obiektów po Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, ze PCPR i oIK aktualnie zajmuje
powieľzchnię ok. 300 m2. Po pľzeniesieniu do budynku inteľnatu ZSTio, pod potľzeby PCPR
zostanie przeznaczona powieľzchnia ok. 300 m2, oIK - ok. 100 m2 iHostelu - ok. 100 m2.

Do końca m-ca września bľ' muszą zostać,. zrealizowane pľace przygotowawcze w celu
dostosowania obiektu po ZSTiO pod potrzeby PCPR oraz powierzchni zajmowanej obecnie
przez PCPR pod potľzeby Inteľnatu ZST-I. Powiat nie posiada innego budynku do któľego
mógłby zostać przeniesiony PCPR. obiekt po Zespole Szkół Technicznych
i ogólnokształcących zostanie dostosowany do potrzeb PCPR na tyle, na ile pozwolą
możliwości budzetowe. Ze względów finansowych adaptacja pomieszczen mająca na celu
zapewnienie odpowiedniego standardu byi moze będzie musiała być podzielona na etapy.
PCPR, w ramach pľojektu systemowego ,,Dla Dobra Rodziny'' ubiega się o uzyskanie
dofinansowania na adaptację części budynku na potľzeby oIK oľaz Hostelu (projekt jest
w trakcię oceny merytoľycznej). Śľodki na przystosowanie pozostałej części budynku, która
będzie zajmowana przez PCPR muszą zostać wygospodarowane z budzetu Powiatu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju zwľócił się do Członków Zarządu o zapoznanie się
z przedłoŻonym pismem, w któľym wyszizegőlniono potľzeby w zakresie zapewnienia
odpowiednich warunków lokalowych i wyposaŻenia. Pozwoliłoby to na pľawidłowe
funkcjonowanie PCPR oľaz pľawidłową realizację zadań. Zaznaczył, Że poszerzeniu uległ
zakľes działań realizowanych przez jednostkę' Ponadto Dyľektor PCPR zwrócił uwagę,
że środki pozyskane z pľojektu ,,Dla Dobľa Rodziny'' mogą okazać się niewystarczające na
utworzenie OIK i Hostelu w obecnie zaplanowanej lokalizacji.

Dalsze decyzje odnośnie wykonania adaptacji budynku intęrnatu ZSTio na potľzeby PCPR
oľaz zabezpieczenia na powyŻszy ce| środków finansowych Zarząd Powiatu podejmie po
zapoznaniu się z kosztorysem na wykonanie pľzedmiotowych pľac adaptacyjnych.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem inťoľmującym
stanowisko podinspektora w Zespole Finansowym,
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
o zamiatze ogłoszenia konkuľsu na
Administľacji i Kadľ - w bľzmieniu

Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał
się, wyraził zgodę na przeprowadzenie otwaľtego naboľu na w/w stanowisko'

Za zgodq Pľzewodniczqcego Zarzqdu, o godz. 900 Członek Zaľzqdu ĺľiesłau, Marzec opuścił
posiedzenie Zarzqdu,

Ad.9
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z inteľpelacją Radnej Teresy Krupskiej dotyczącą przebudowy dľogi powiatowej



8

Nľ 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn i mostu narzece Maskalis znajdującego
się w ciągu w/w drogi _ w bľzmieniu stanowiągym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Poprzeanalizowaniupowyższej interpelacji,ZarządPowiatupostanowił,Żenadziendzisiejszy
nie ma moŻliwoścí realízacji powyŻszego wniosku, gdyŻ wpłynął on po uchwaleniu budzetu
Powiatu na rok 2019. PowyŻszy wniosek będzie rozpatrywany podczas konstľuowania pľojektu
budzetu na lata kolejne. Ponadto, obecnie nie są znane kľyteľia jakie będą obowiązywały
w Pľogramie Funduszu Dľóg Samoľządowych i nie ma możliwości składania wniosków
do w/w Pľogľamu'

Zarząd Powiatu zobowíązał Dyľektora PZD w Busku - Zdrojll do udzielenia odpowiedzi Radnej
Teľesie Kľupskiej.

Ad. 10
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z inteľpelacją Radnego Zbigniewa Zioło dotyczącą pľzebudowy drogi powiatowej
Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobľów - Grzybów odc. długości ok. 3800 mb w ľamach
Pľogľamu Funduszu Dľóg Samoľządowych w 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I0 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu powyższej inteľpelacj i , Zaľząd Powiatu postanowił , Że na dzien dzi siej szy
nie ma możliwoścí realrizacji powyższego wniosku, gdyŻ wpłynął on po uchwaleniu budzetu
Powiatu na rok 2019. Powyższy wniosek będzie rozpatľywany podczas konstruowania projektu
budżetu na lata kolejne. Ponadto, obecnie nie są Znane kľýeľia jakie będą obowiązywały
w Pľogramie Funduszu Dľóg Samorządowych i nie ma moŻliwości składania wniosków
do ýw Progľamu.

Zarząđ Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju do udzielenia odpowiedzi
Radnemu Zbigniewowi Zioło.

Ad. 11

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem fiľmy IDEA PROJEKT S.C' w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia
narealízację inwestycji dľogowej dotyczącej zadaniapn. ',Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów
Chłopskich w Busku - Zdtoju" - w bľzmieniu stanowiącym zalqczník nr II do niniejszego
pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację wiw inwestycji
dľogowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Z&oju Krzysztof Tułak zapoznał Zaruąd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zezwolenia na ľealizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul' Starkiewicza w m. Busko - Zdroj w ramach zadania pn' ,,Stwoľzerrie spójnego systemu
ścieżek ľoweľowych na teľenie nriasta Btrsko - Zdľőj" w ľamach zadania,,Popľawa jakości
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powietľZa w uzdľowisku Busko - Zdrőj ,orrz'", działaniaw obszarze mobilności rrriejskiej"
w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację w/w inwestycji
dľogowej.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęÍe pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zezwolenia na ľealizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Pľzebudowa
ul. Rokosza do ul. Solankowej od km 0+000 do km 0+255,5 w m. Busko - Zdroj w ramach
zadania pn. ,,Stwoľzenie spójnego systemtr ścieŻek ľowęľowych na teľenie miasta Busko -

Zdrőj" w ramach zadania,,Poprawa jakości powietľza w uzdľowisku Busko - Zdrőj poprzez
działania w obszarze mobilności miejskiej'' - wbľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował rcalizację w/w inwestycji
drogowej.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zezwo|enia na rea|izację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. ,'Pľzebudowa
ul' Rokosza: odcinek I od km 0+000 do km 0+582,32 oľaz odcinek II od km 0+000 do km
0+370,8 w m. Busko - Zdró1 w ľamach zadania pn' ,,Stwoľzenie spójnego systemu ścieżek
ľowerowych na teľenie miasta Busko - Zdrőj" w ľamach zadania,,Poprawa jakości powietľza
w uzdľowisku Busko - Zdrőj poprzęzdziałania w obszaľze mobilności miejskiej'' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zar'ząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ľealizację w/w inwestycji
dľogowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 15
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w sprawie wydania opinii
na cęle zęzwolenia na realízację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. Rehabilitacyjnej w ľamach zadaniapn. ',Stwoľzenie spójnego systemu ścieŻek ľowerowych
na terenie miasta Busko - Zdrój" w ľamach zadania,'Popľawa jakości powietrza w uzdrowisku
Busko - Zdrőj poprzez dzíałania w obszaľze mobilności miejskiej'' - w bľznrieniu stanowiącym
załqczník nr 15 do niniejszego pľotokołu'
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Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ľealizację w/w inwestycji
dľogowej.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wydania opinii
na cele zęzwolenia na ľealizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ,,Rozbudowa
ul. l Maja w m. Busko - Zdrőj, w ľamach zadania pn. ,,Stwoľzenie spójnego systemu ścieżek
roweľowych na terenie miasta Busko - Zdrőj" w ramach zadania 

',Popľawa 
jakości powietľza

wuzdľowiskuBusko -Zdrőjpoptzezdziałaniawobszarzemobilnościmiejskiej'' -wbrzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację w/w inwestycji
drogowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
'Y,ĺ związku z zawnioskowanym przesunięciem odcinków dľóg z listy zadan do ľealizacji
w ľamach usuwania skutków klęsk żywiołowych do pľogľamu Funduszu Dróg
Samorządowych, Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak
zaproponował ich ĺealizację w zakľęsie dłuższych odcinków tj.:

l. Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 012lT Pacanów - Karsy Duże od km 0+000 do km
0+656 i od km 0+686 do km l+36l dł. l33l m.

2. Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0ll5T Kępa Lubawska - Pacanów - oleśnica -
Strzelce od km l+950 do km 5+880 dł. 3930 m.

3. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żeľniki Górne od km 2+214
do km 4+390 dł' 2176 m.

4. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0056T Busko - Zdrőj - Zbrodzice - Podgaje od km
3+490 do km 6+Ż83 dł.2793 m.

Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 17 do
niniej szego pľotokołu.

Zaruąd Powiatu podjął decyzję o włączeniu powyższych odcinków do wniosku
przygotowywanego w ramach Progľamu Funduszu Dľóg Samoľządowych i jednocześnię
pozostawieniu ich na chwilę obecną na liście zadan do realizacji w ľamach usuwania skutków
klęsk zywiołowych.

Ad. 18
Dyľektoľ Powiatowego Zarząđu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu Z propozycjami zadan inwestycji i remontów dľóg powiatowych do realizacji
w Ż019 ľ. w ramach pľogramu Funduszu Dľóg Samorządowych spoľządzonymi na podstawie
zgłoszeń otľzymanych od Gmin Powiatu Buskiego oraz Radnych - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.
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Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju zapľoponował, aby w przygotowywanym w ramach pľogľamu
Funduszu Dróg Samoľządowych wniosku na2019 ľok ująć:

odcinki dľóg, na które PZD posiada już wykonaną dokumentację,

odcinki dľóg, któľe znajdują się na liście rezeľwowej w Pľogľamie ľozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktuľy dľogowej na |ata20l6 - 20|9,
odcinki dľóg znajdujące się na liście zadan do realizacji w ľamach usuwania skutków
klęsk zywiołowych,
zaplanowane w budżecie Powiatu na 2019 ľok zadania dotyczące wykonania
dokumentacji na budowę chodników w miejscowościach Wełnin i Wełecz'

Powyższa propozycja została zaakceptowana przez Zanąd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utľzymanie dľóg w okresie
od 0l.01.20l8 ľ. do 3l.lŻ.20l8 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego
pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolatz oraz Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zwrócili uwagę'
że Dyľektor PZD powinien dokonywać wydatków w granicach kwot okľeślonych w planie,
infoľmować, na bieŻąco Zarząd o dokonywanych w tľakcie roku zmianach tak aby nie
powodować przehoczenia wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.20
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu zpĺopozycją podziału śľodków na bieŻące utrzymanie dľóg powiatowych na 2019 rok
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęlaptZęZZarząd Powiatu do wiadomości.

4d.21
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z Rocznym Planem Rzeczowo - Finansowym Zespołu opieki Zdrowoĺnej
w Busku - Zdroiu na rok 2019 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.22
Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - ZdtojuGrzegorz Lasak zwrócił się do Zaľządu
Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie z. budżetu Powiatu zadan pn.: ,,Modernizacja
pomieszczeŕl dawnego Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania
na potľzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogąmi sanitarno - epidemiologicznymi''
otaz ,, Modernizacja korytarza v, łqczniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji
Leczniczej i Dziąle Diagnostyki obrązowej '' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.
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W budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 na doflnansowanie pľzedsięwzięć inwestycyjnych
tj. budowa' pľzebudowa, ľozbudowa, modeľnizacja, ľekonstrukcja środków tľwałych oraz
zakup apaľatuľy i spľzętu medycznego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
zabezpieczono środki finansowe w kwocie 250 000 zł. Zaruąd Powiatu postanowił przekazać,
na rea|izację zadania pn.: ,, Modeľnizacja pomieszczeń dawnego Oddziału Pediaĺrycznego
(odcinka ĺzw. biegunek) w celu dosĺosowania na potrzeby Pododdziału Endopľotez zgodnie
z wymogami sanitarno - epidemiologicznyľlĺi'' śľodki w kwocie 179445,78 zł. Zgodnie
z infoľmacją ptzekazaną ptZęZ Dyľektoľa ZoZ koszt rea|izacji pľzedmiotowej inwestycji
zwiększy się w związku z koniecznością wykonarria dodatkowych prac rrieobjętych
zamówieniem podstawowyrn' Pozostałe śľodki ťlnansowe pľZęZnaczone zostaną na
modeľnizację koľytaľza w łączniku budynku szpitalnego przy Dzial'e Rehabilitacji Leczniczej
i Dziale Diagnostyki obľazowej poptzęz wykonanie ,,taľketu''. Dyľektor ZoZ został
zobowiązany do złoŻeníastosownego wniosku wÍazzwyliczeniem wysokości wnioskowanego
dofinasowania na pľzedmiotowe zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.23
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Gtzegoru Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem w spľawie możliwości pozyskania przez ZoZ w Busku - Zdroju śľodków
z Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata 201.4 - 2020
w zakľesie działania 7.3 infľastľuktura zdrowotna i społeczna - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

^d.24Naczelnik Wydziału GKN Henryk KľzyŻański oľaz Inspektoľ ds. Zamówień Publicznych
Janusz Gajda zapozna|i Zarząd Powiatu 'z wynikami z otwaľcia ofer1 w pľzetaľgu
nieogľaniczonym pn. ,,Wykonanie digitalízacji materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego' wľaz z utwoľzeniem ľejestľów pľzestrzennych dokumentów Źľódłowych dla
całego Powiatu Buskiego'' - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 24 do niniejszego
protokołu. W wyznaczonym terminie złoŻono l oĺěľtę na realizację zadania. Cena oferty
(389 000 zł) przehacza kwotę przeznaczoną na ľealizac.ię zamówienia (340 000 zł).

Naczelnik Wydziału GKN zapľoponował' aby rozstľ zygnąć, w/w pľzet arg zabezpieczając
dodatkową kwotę z własnych śľodków.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, Że zgođnie z załoŻeniami spľzed 4 lat, planowany
całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę ok. l0 mln zł' w tym wkład własny
ok. l,5 mln zł, któľy miał zostać zabezpieczoly z dochodów budzetu Powiatu pochodzących
z opłat za udostępnianie mateľiałów z zasobu geodezyjnego i kaľtogľaficznego' Wpływy do
budżetu z tego tytułu to ok. 500 - 600 tys. zł ľocznie. Szacunkowe koszty utwoľzenia bazy
GESUT, wykonania digitalizacji, przeprowadzenia modeľnizacji opaľte są na stawkach spľzed
2-3 |at' Ceny na w/w usługi na przestľzeni ostatnich 4 lat wzrosły' W postępowaniach
pľzetaľgowych przepľowadzanych przez Powiaty Jędľzejowski i Kielecki również nastąpił
wzrost cen w stosunku do kwot szacunkowych na poszczególne ľoboty.
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Skaľbnik Powiatu zapytał czy jest pľZeszacowane ile cały pľojekt moŻe kosztować przy
obecnych cenach? Zdaníem Skarbnika Powiatu naleŻałoby dokonać pľzeszacowania
wszystkich planowanych zadan, ogłosić w jednym czasie przetargi na wszystkie zadania
i po otwaľciu ofeľt pľzedstawii Zarządowi wyniki do zatwierdzenia. Wówczas Zarząd będzie
miał informację jakie kwoty faktycznie na|eŻy dołoŻyć,, W ogłaszanych obecnie przetargach -

na częśi zadan w ľamach poszczegő|nych modułów - niektóľe z ofert nie mieszczą się
w pľzewidzianych kwotach. W związku Z czym moŻe się okazać' że do całego projektu będzie
Írzeba doŁożyć ok l,5 - 2 m|n zł.

Zewzględuna mające się odbyć w dniu dzisiejszym spotkanie z lideľem pľojektu ,,e-Geodezja''
oraz zap|anowane na dzięn l4 lutego br. otwaľcie ofeľt na wykonanie części zadan z zakľesu
modernizacji ewidencji gľuntów i budynków, Zaruąd Powiatu odłoŻył podjęcie decyzji
w ýw spľawie.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Jerzy Kordos zwľócił się z zapytaniem
dotyczącym czasu oczekiwania na uzyskanie wypisu lub wyrysu, poľównując czas oczekiwania
na w/w dokumenty w tut. Starostwie i innych miejscowościach.

Naczelnik Wydziału GKN poinfoľmował, Że czas oczekiwania uza|eŻniony jest od ľodzaju
udostępnianego mateľiału, zgodności danych zawartych w operacie ewidencyjnym z danymi
w księdze wieczystej. Pľoste wypisy wydawane są,,od ľęki''. Dokument nie może byi wydany

',od 
ľęki'' jeżeli sytuacja wymaga wyjaśnienia i trzeba sięgnąó do mateľiałőw z zasobu ksiąg

wieczystych.

Ad.25
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaŕĺski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia drugiego pľzetaľgu ustnego nieogľaniczonego na
sptzedaŻ rrieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego i ustalęnia wysokości
wadium.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 4ll20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 12 lutego 2019 ľoku
w sprawie ogłoszenia drugiego pľZetaľgu ustnego nieogľaniczonego nasprzedaŻnieľuchomości
stanowiącej własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium stanowi załqcznik nr
25 do niniejszego pľotokołu.

Ad.26
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju o nieodpłatne pľzekazanie Wszczególnionego we wniosku wyposażenia po byłym
inteľnacie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju - załqczník nľ
26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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^d.27Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła wniosek do Samoľządu Wojewodztwa
Świętokrzyskiego o pľzejęcie pľowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu'

Zaľząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w w/.w spľawie.

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr YIIil44l20l l Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 31 marca 20ll r. w spľawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół
pľowadzonychptzez Powiat Buski_ w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 28 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na\eŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.29
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn.04.02.2019 ľ. w spľawie zabezpieczęnia
środków Íinansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w pierwszym
kwartale 20l9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

Po ptzeana|ízowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju z dn. 30'01 .Ż0|9 ľ. w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie styczeń - maÍzec 20l9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 30
do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dn. 07 .02.2019 ľ. w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowych Z przęznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w ľoku budzetowym Ż0l9 - w brzmieniu stanowiącym zalqczník nr J1 do
niniej szego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zaĺząd Powiatu pozýywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
z dn. 04'02.2019 ľ. w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych z przeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.30
W związku zľezygnacjąucznia klasy 3b z pobieľania Stypendium Staľosty Buskiego za wyniki
w nauce w ľoku szkolnym 201812019 z powodu przyznania w/w uczniowi Stypendium
Spoľtowego Starosty Buskiego, Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
zwrőcił się z wnioskiem o przyznanie Stypendium Staľosty Buskiego za wyniki w nauce
uczennicy klasy 2h - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 33 do niniejszego pľotokołu,

Po pľzeanalizowaniu , powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowa ny przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
Jednocześnie Zarząd Powiatu wyznaczył termin wstrzymania wypłaty Stypendium Starosty
Buskiego za wyniki w nauce dla ucznia klasy 3b na dzień 0l.02.20|9 r'

Ad.31
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień przedstawiŁa wykaz imprez z dziędziny kultuľy
organizowanych pÍzez obce podmioty w 2019 ľoku' pľoponowanych do doflnansowania
z budŻetu Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego
protokołu.

Zaľząd Powiatu zaakceptował nlw imprezy do doĺjnansowania z budżetu Powiatu Buskiego
z dziedziny kultury oľganizowane ptzez obce podmioty w 20|9 r.:

XI ogólnopolski Festiwal Muzyki Akoľdeonowej w Solcu _ Zdroju w wysokości
2 500 zł;
Festyn Rodzinny ,,Soleckie Lato nad Za\ęwem" w wysokości l 500 zł;
XLIII Buskie Spotkania z Folkloľem w wysokości 1 500 zł;
XII ogólnopolski Festiwal Piosenki im' Wojtka Belona ,,Niechaj zabrzmi Bukowina''
w wysokości l 500 zł;
XXV Międzynaľodowy Festiwal Muzyczny im. Kľystyny Jamtoz w wysokości
8 000 zł;
IV Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu w wysokoś ci 2 500 zł;
Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnieľskiej i Niepodległościowej w wysokości
500 zl;
XXII ogólnopolski Przeg|ąd FotogľaÍii Ponidzię 2019 w wysokości 1 000 zł;
Międzynaľodowy Konkuľs Fotogľaficzny Wszystkie Dzieci Swiata Pacanów 20l9
w wysokości2 000 zł;

_ 17. Międzynaľodowy Festiwal Kultuľy Dziecięcej Pacanów - Rosja w wysokości
7 000 zł.

Łącznawysokość dofinansowania w powyzszym zakresie stanowi kwotę 28 0OO zł.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.32
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľów: Zespołu Szkół Ponadgimnazja\nych Nľ l w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju,I Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdľoju, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej rnającej na celu zmianę Uchwały Nľ XXVIII|240|2009 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2l kwietnia 2009 r. w Spľawie ustalenia Regulaminu
przyznawania dodatków, nagľód i innych świadczeń wynikających Ze stosunku pľacy
nauczycielom zatľudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
i opiekuńczo - wychowawczychpľowadzonychprzezPowiat Buski - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu. Dyrektotzy wlw Szkół zwracają się o zmianę
maksymalnej wysokości kwoty dodatku funkcyjnego nauczycieli spľawujących funkcję
wychowawcy klasy, o któľym mowa w $ 6 ust. 1 pkt l w/w uchwały do kwoty 300 zł. obecnie
maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego wychowawcy to 150 zł.

Koszty zwiększenia dodatku Íbnkcyjnego nauczycieli spľawujących ťunkcję wychowawcy
klasy do kwoty 300 zł w okresie od 1 wľześnia}}|9 ľ. do 3l gľudnia 20|9 r' będą wynosió
ok. l05 000 zł, natomiast w okľesie od l stycznia2020 r. do 3l grudnia 2020 r. będą wynosić
ok. 340 000 zł.

Po przeana|izowaniuo Zarząd Powiatu, do czasu uregulowania w/w kwestii w Kaľcie
Nauczyci ela, postanowił ľozpatr zy ć, powy Ższy wni osek ne gatywni e.

Powyższe stanowisko zostało pľzyj ęte przez zarrądPowiatu
0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.33
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zwrőciła się do Zarządu Powiatu o zajęcie
stanowiska w spľawach:

Żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyŻszenia wynagľodzeń zasadniczych
nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pľacowników
niebędących nauczycielami zatľudnionych w ZST-I o 1 000 zł z wyrównaniem
od 1 stycznia 20lt9 t. - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 36 do niniejszego
pľotokołu'
Żądania Związku Natrczyc ielstwa Po l sk.ie go podwy Ższenia wynagľodzeń zasadni czy ch

nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pľacowników
niebędących nauczycielami zatľudnionych w I Lo w Busku - Zdroju o 1 000 zł
z wyrównaniem od l stycznia 2019 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do

niniej szego protokołu,
Żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyŻszenia wynagľodzeń zasadniczych
nauczycieli, wychowawców' innych pracowników pedagogicznych i pracowników
niebędących nauczycielami zatľudnionych w ZSP Nr l w Busku - Zdroju o 1 000 zł
z wyľównaniem od l stycznia 2019 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 38 do

niniej szego pľotokołu.

w głosowaniu przy 4 głosach_za,
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Po analizie, ze wzg|ędu na bľak śľodków finansowych w budżecie Powiatu, któľe mogłyby być
przeznaczone na w/w cel, powyższe żądanía odnośnie podwyższenia wynagrodzeń zostały
negatywnie zaopiniowaneprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.34
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej przez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji pľojektu pn. ',Blizej Euľopy,
bIiŻej sukcesu''.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowan a przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 4212019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lutego 2019 ľoku
w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľojektu pn. ,,Bliżej Europy, bliżej sukcesu''
stanowi załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

4d.35
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznał.a Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji
pľojektu pn. ,,Bliżej Euľopy, bliżej Sukcesu'' w ramach progľamu Erasmust _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowanía przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenía do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzęz Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.36
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zamiaru przekształcenia Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdľoju poprzez zmianę siedziby _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 41 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, pov'yŻszy projekt uchwały został ptzyjęty pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę należy pĺzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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4d.37
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie hali spoľtowej w dniu 23 lutego 20l9 ľoku w celu pľZeprowadzenía Tuľnieju
Piłki Siatkowej LZS _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 42 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.38
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z Infoľmacjq w zakresie
gospodaľov,ania dochodąmi budżetu Powiatu Buskiego pochodzqcymi z opłat i kar
śľodov,iskowych przeznaczonymi na Jinansowanie ochľony śľodowiska i gospodarki wodnej -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do.niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.39
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacjq w zaĺcľesie
gospodaľowania dochodami budzetu Powiaĺu Buskiego pochodzqcymi z opłat za udostępnianie
zbiorów danych oraz innych materiałów.z zasobu geodezyjnego i kartograficzneqo
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętapľZeZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.40
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacjq w zaĺłesie środków
transportu pozostajqcych na stanie jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu.

odnośnie samochodu Renault Masteľ będącego na stanie Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczęgo w Bľoninie, Dyľektor w/w Placówki poinformował, że w dniu 7 pażdziernika
2018 r' wysłane zostały e-maile do wszystkich jednostek oľganizacyjnych Powiatu
z zapýaniem czy są zainteľesowani pľzejęciem w/w samochodu. Żaden Dyľektoľ nie wyraził
chęci jego pľzejęcia. W najbliższym czasie w/w samochód zostanie wystawiony do sprzedaŻy.
Dyľektoľ SOS-W w Broninie zwľócił się o zaakceptowanie dalszego postępowania z tym
samochodem - załqcznik nr 46 do niniejszego pľotokołu'

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu w/w samochodu do sprzedaŻy. W przypadku,
gdy nie znajdzie on nabywcy, zostanie pťZeznaczony do likwidacji.

Ad.41
Skarbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nychNľ l w Busku - Zdroju z dnia01'02.Ż019 r. Znak: ZsP.0722.4.2019
w sprawie wraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięcia środków ťlnansowych w planach
wydatków budzetowych na 20l9 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 47 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.42
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
z dnia 04.0Ż.2019 r. Znak: PoDiDN.31l.3.2019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanię
zmianw dziale 801 rozdział 80146 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 48 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.43
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 30.0l.20l9 r' Znak:
ZsTio.30l0.l32.20l9 w spľawie wyrażenia zgody na pľzesunięcie śľodków do planu
finansowego na 2019 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 49 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.44
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 05.02.2019 r.

Znak: ZSTio'3Ol0.173.2019 w spľawie wyrażenia zgody na pľzesunięcie środków
finansowych w ramach pľogľamu ERASMUS+ - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 50 do
niniej szego pľotokołu.

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

Ad.45
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków btrdżetu Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

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

Uchwała Nľ 43l20l 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lutego 2019 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nľ 5I do niniejszego protokołu.

Ad.46
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 44l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 12 lutego 2019 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqczník nr 52 do niniejszego pľotokołu.

^d.47
W sprawaclt ľóżnyclt:

], Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznychw Busku - Zdroju Sylwester Pałka
zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie wyraŻenia zgody na
zabezpieczenie wkładu własnego i podjęcie działań zwíązanych z rea|izacją inwestycji
pn. ,,Budowa siłowni plenerowej ze strefą ľelaksu'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 53 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ ZST-I w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że Ministeľstwo Spoľtu i Tuľystyki
ogłosiło nabóľ w ramach pľogľamu oSA 20l9' Termin składania wniosków upływa
1 maľca Ż0l9 r. Nadmienił' że posiada pełną dokumentację dotyczącą rea|izacji tej

inwestycji przygotowaną w ubiegłym roku. Dyľektor ZST-I w Busku - Zdroju
zadeklarował, Że przekaŻe do budzetu Powiatu środki z organizacji kolonii, które będą
stanowiły część wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia'

Inspektor w Refeľacie IP Piotľ WoŹniak przekazał, Żę zadanię to wyszacowano według
kosztoľysu spoľządzonego w ubiegłym roku na kwotę 49 8l8 zł bľutto. Po dokonaniu
aktualizacji kosztorysu byłoby to 57 290 zł. \łl ľamach progľamu moŻna uzyskać 50Yo

dofinansowanie. Na etapie składania wniosków na|eŻy złoŻyć, pisemne oświadczenie
o zabezpieczeniu śľodków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego, natomiast
uchwałę o zabezpieczeniu śľodków w momencie podpisania umowy.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zaznaczył,Że w roku bieżącym pľioľytetowym zadaniem
jest wymiana płyty boiska przy wlw jednostcę'

Po analizie, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na złoŻenie wniosku o dofinansowanie
realizacji w/w inwestycj i.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc pľzedstawił pľojekt uchwały Zarząđu Powiatu
w Busku _ Zdroju zmieniający uchwałę w spľawie upoważnienia kierowników
powiatowych służb, inspekcj i i straŻy oraz j ednostek oľgani zacyjnych Powiatu Buskiego
do składania oświadczeń woli związanych zptowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
w zakľesie właściwym dla kierowanej jednostki oľganizacyjnej.

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

Uchwała Nľ 45i2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lutego 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb,

inspekcji i stľaży oľaz jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego do składania

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakľesie



Ż1

właŚciwyrrr cĺla kierowanc.| .|eclnostki oľgarrizacyjnej stallowi załqczłtik nľ 54 do

nilliej szego pľotokołu.

Ad.48
Po zteallzowaniu poľząclku obľacl Pľzewoclniczący'I'arządr"t Jeľzy Kolaľz poclziękował obecnyn-l

zavdz'iał i o godzillie 1 ĺ l5 zatĺlkniił posiedzcnie 7'aľządtl l)owiatu.
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l'ľotokół spoľząclzi ła:
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