
Znak: 8R.0022.2 .1 6.2019

Pľotokól Nr 16/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z ĺJnia 6 marca 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. .Ieľzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mięľzwa

oraz

Kľzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku - Zdľoju
Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Jolanta Kałucka - Dyľektoľ Domu Pomocy Społccznej w Zboľowie
Janusz Malaľa - Zastępca Dyľektoľa Domu Ponrocy Społeczrrej w Zboľowie
s. Agata Jońca - Dyrektoľ Domu Ponrocy Społecznej w Słupi
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pornocy Społecznej w Gllojnie
Witold Kľawczyk - Kierownik Dornu Pomocy Społecznej w Ratajaclr Słupskich
Dwelina Kowalik - Sanccka - Kieľownik Waľsztatu 'l'cľapii Zaięciowei w Piasku Wielkim
'ľeľesa Stępniewska - Pľezes Zaruądu oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdľoju
.Iolanta Mľugała - Kierownik Waľsztatu l'cľapii Zajęciowej pľzy 'ĺ'Pp w Bttsku - Zclľo.ju

Kľzysztof Tr-rłak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządtr Dľóg w Busku - Zdľoju
Gľzegorz Woj ciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Spoľtowego
w Busku - Zdľoju
Relrata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Aneta Piasecka _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Henľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Artuľ Polrriak - Skaľbnik Powiatu



Pľoponowany poľząĺlck posiedzcnia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Pľzyięcie infoľmclcji o sĺanie beąlieczeńsĺula saniĺaľnego Pov,iaĺu Buskiego za 20]8 ľok

(Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ).
6. Przyjęcie spľawozdania z działalności Domu Potnocy Społecznej w Gnojnie

zaŻO18 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _Zc|roju, Dyľ. DPS w Gnojnic, Nacz. Wydz. SoZ).
7. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności ľehabilitacyjnej i wykorzystania śľodków

tinansowych Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
za 2018 rok (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Kier. WTZ przy
DPS w Gnojnien Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

wyľażenia zgody na przekazanielspľzedaż/likwidację śľodków tľwałych (Dyľ. DPS
w Gnojnie, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. SOZ).

g. Pľzyjęcie spľawozdania z clziałalności l)omu Pomocy Społecznej w Zborowie
za 2018 ľok (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju, Dyľ. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz.
soz).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

zatľudnienia pľacownika na stanowisko kucharka (Dyr. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz.
soz).

l1. Pľzyjęcie spľawozdania z dziala|ności Domu Pomocy Społecznej w Słupi

za2018 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Dyľ. DPS w Słupi, Nacz. Wydz. SoZ).
12.Pľzyjęcie spľawozdarria zdziała|ności Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich za

20l8 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Kieľ. DPS w Ratajach Slupskich, Nacz.
Wydz. SOZ).

l3. Pľzyjęcic spľawozdania z działahrości ľelrabilitacyjnej i wykoľzystania śľoclków

finansowych Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkirn zaŻ018 ľok (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Kieľ. WTZ w l'iasku Wielkim, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

14. l'ľzyjęcie spľawozdania z działalności ľehabilitacyjnej i wykoľzystania środków

ťrnansowych Waľsztatów l'eľapii Zajęciowej prty fowaľzystwie Pľz.yjaciőł Dzieci
w Busku - Zclľojrľza 2018 ľok (Dyľ. PCPR rv Busku - Zdľoju, Pľczes Zaľządu
ocldzialu Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Kieľ. WTZ przy TPD w Busku -

Zĺlroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
15. Pľzyj|cie Sprcu,ozdclnia z cĺzicłłcĺlno'ści Poll,iclĺOv)egĺ ()e ntrum Pĺlmocy Rodzinie v' Busku -

Zcĺľojtl za 20]8 ľok (Dyr, PCPR w Busku - Zĺlroju, Nacz. Wyĺlz. soz).
16. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Portlocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju w sprawie ustanowienia trwałego zaľządu (Dyľ. PCPR w lJusku 'ZĺJroju, Nacz.

Wydz. GKN).
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zrniany Uchwały

nľ48,l2O19 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 lutego 2019 ľoku w spľawie

ogłoszenia otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie ľealizacji z.adan publicznych w 2019

ľoku (Nacz. Wydz. soz).
18. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdľojr-t

w spľawie wykonania ľobót odwoclnieniowyclr pYl'y dľcrdzę powiatowc.| Nľ 0049l'

Stľzałków - Snrogoľzórv w nl. Stľzałków (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
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19. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju
wspľawie pľzebudowy drogi powiatowej Nľ 0l20'ĺ'w m. PacanÓw (ul. Kaľska) (Dyľ.
PZDwBusku-Zdľoju).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -
Zdroju w sprawie wyľazenia zgody na bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej (Dyľ.
ZSPl w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

2l. Zapoznanie się Ze spľawozdallieIn Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku - Zdľoju z realiz,acji pľo.jektu edukacyjnego ,7ngľaniczne
pľaktyki zawodowe dľogą do kaľicry'' (Nacz. Wydz. EK).

22. Zapoznanie się 7'e spľawozdalrielli f)yľektoľa Zespołu Szkół Teclrlliczno
Infoľmatycznyclr w Busku - Zdľoju z realizacji pro.iektu edukacyjnego ,,Innowacyjna
edukacja - nowe możliwości zawodowc'' (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
B usko _ Zdr oj na r ealizację zadan z zakr esu kultuľy (N a cz. Wydz. EK).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Solec - Zdľój rra ľealizacj ę zadan z zakľesu kultuľy (Nacz. Wydz. EK).

25. Podjęcie inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Świętokrzyskiemu na ľealizacj ę zadan z zakľesu kultuľy (Nacz. Wyĺlz.
EK).

26. Podjęcie uchwały Zaľządul Powiatu w Busku - Zdĺ"oju w spľawie zmian w br-rdżecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powĺatu).

27. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w l]usku - Zdľoju w sprawie zmian w planie
finansowym zada,h z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zadań zleconych
odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu)'

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie znrian planu wydatków
w podległyclr jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

29. Spľawy rőŻne.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. t

obľadonr Zarządu przewodniczył Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz. któľy powitał
zebľanyclr i o godzinie 800 otwoľzył l6 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzęwodniczący Zat'ządu.Ieľzy Kolaľz oświaclczył, iŻ zgoclnie z listą obecności akttlalnie
w posieclzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľulx pozwalające na

1lodcjrrrowanic pľawonroclryclr uchwał i c1ccyzji - lisÍy ohecności Członków Zarzqdu orar
zűproszonych osób stanowiq załqcmiki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Członek Zarządv.Ieľzy Koľdos zabrał głos w spľawie sposobu dostaľczania materiałów na
posiedzenia Zaľządu Powiatu, wnioskuljąc o dowóz mateľiałów w pľzeclclzień posieclzenia
Zarządu.

W odniesierriu do powyższego, Pľzewoclniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinÍbľrrrował o bľaku
stałej dyspozycyjności kieľowcy' Jeclnocześnie Pľzewodniczący 7.al'ządtl zobowiązał
Naczelnika Wydziału oR oľaz Irrspektoľa IOD cĺo rozeznania pod względenr Í'oľlnalno -
pľawnyll nrozliwości pľzekazywania nrziteľiałťlw clľogą elektľoniczną bez lraľażatria się ze
stľony pľzepisów RoDo.



Proponowany przez PľzewodnicZącego Zarz'ądu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad.4
Pľotokił Nľ 15/2019 z dnia 28 lutego 2019 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku _ Zdroju Krzysztof Socha szczegółowo
onrówił infornlucję o sĺanie bezpieczeńsĺvla sclnitarnego Powiatu Buskiegĺl za 20]8 rok -
w bľzmieľliu stallowiącym załqcznik nľ J do niniejSzego pľotokołu.

Po zapoznaniu się, Zarząd Powiatu nie wnosząc uwag, przy.iął powyŻszą infoľmację
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inĺbľmację naleŻy pľ'zeka'zac Pľzewodnicząĺ;emu Rady
Powiatu, celenr pľzekazania do zaopil-tiowania przez poszczególrre Korrrisje Rady Powiatu,
a następlrie włączenia do poľządku obľad lrajbliższe.j Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowarriu pľzy
5 głosach _z,a,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzynrał się.

Ad.6
Dyľektoľ Domu Ponrocy Społeczne.j w Gnoinie Stanisław Kozioł pľzedstawił sprav,ozdanie
z działalno'ści Domu Pomocy Społeczne'i w Gnoinie za 20I8 rok- w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

opinia l)yľektoľa Powiatowego Centľum Polnocy Rodzinie w Busku Zdroju do
spľawozdania z działalności Dornu Pomocy Społecznej w Gnojnie za 2018 rok stanowi
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Nic wnosząc tlwag, Członkowie Zarządtt Powiatu pľzyjęli powyższe sprawozclanie
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzcciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Starrisław Kozioł zapoznał Członków Zarządtl
Powiatu Ze 'sprav,ĺlzclunieľn z c'ĺzialcllności ľehclbilitcĺcyjnej i lllykorzy.sĺcĺnicl śľodkóyv

.finansou,ych lÝ/arszĺutĺju, 'I'eľapii Zaięciowe.j przy Donlu Pomocy Spoleczne.j
u, Gno.ĺnie zcl 20I8 ľok w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó clo liinięjszego pľotokołu'

opinia Dyľe ktora Powiatowego Centľunl Porrrocy Rodzinie w Busku - Zdľojtl do

spľawozdania z działalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie za2018 ľok stanowi załqcznik nr 7 do rriniejszego pľotokołu.

Nie wnosząc uwag, Członkowie Zarządu Powiatu pľzyjęli powyższe spľawozdanie
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,O głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.8
Dyľektor Donru Ponrocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskienr w sprawie wyľażenia zgody na przekazarielsprzedaŻllikwidację środków
tľwałyclr (obieľaczka do ziemniaków oľaz ľobot kuchenny) - w bľzmieniu stanowiącynr
zľłqcznik nľ 8 do nirriejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu wyľazil zgodę na zdjęcie zc stanu w/w śľodków
trwałych w głosowanitl pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.9
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie .Iolarita Kałucka oraz ZasIępca Dyrektoľa
Domu Pomocy Społeczne.j w Zboľowie .Ianusz Malara pľzedstawili .spľav,ozclanie
z działalności Domu Poĺnocy Społecznej u, Zborowie zcl 20 ] 8 rĺlk - w bľzmieniu stanowiącyn-l
załqczník nr 9 do nirriejszego pľotokołu'

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centruĺn Pcllnocy Rodzinie w Busku Zdľoju do
spľawozdania z działalności Domu Ponrocy Społecznej w Zboľowic za 2018 ľok stanowi
zalqcznik nľ ]0 ĺlo niniejszego pľotokołu'

Nie wnosząc uwag' Członkowie Zaľządv Powiatu pľzyjęli powyzsze spľawozdanie
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 10
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie .Iolanta Kałucka zapoznała Zarząd Powiatr"r
z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na zatľttdnienie pľacownika na stanowisko kuclraľka

- w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr I I do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. lt
Dyrektoľ Domu Pomocy Społeczne.| w Słupi s. Agata Jońca pľzeclstawiła spľav,tlzdanie
z clzicllcllności Domu Pomocy Spolecznej u, Sltł]li za rok 2018 - w bľztnieľliu stanowiącylll
zcłqcatik ltľ I2 clo ninicjszcgo pľotclkołu'

opinia l)yľektora Powiatowego Centľum Pomocy Ro<lzinie w Rusku Zdľoitr do
spľawozdania z działalności l)onru Pomocy Społecznej w Słupi za 2018 ľok stanowi
zalĺpcznik nr ]3 clo ninie.jszego pľotokołu.

Nie wnosząc Llwag' Członkowie Zarządu Powiatu pľzyjęli powyŻsze spľawozdanic
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. l2
Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskiclr Witold Kľawczyk pľzedstawił
sprawozdanie z dziclłalności Domu Pomocy Spoleczne.i w Raĺajach Slupskich za rok 20l8 -
w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nľ I4 do ninie'iszego pľotokołu'

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju clo
spľawozclaria z, d'ziałalności Don-lu Pomocy S1lołecznej w Rata.iaclt Słupskicll za 2018 ľok
stanowi załqcuik nr l5 clo niniejszego pľotokołu'



Nie wnosząc uwag' Członkowie Zaľządu Powiatu pľzyjęli powyż,sze sprawozdanie
w głosowarriu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się'

Ad. t3
Kierownik Waľsztatu Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim Ewelina Kowalik - Sanecka
zapoz'nała Członków Zarządu Powiatu z rocznynl sprawozdaniem z dzialąlności
rehabilitacyinej i ylykorz)l:;ĺclnią śľoclkóv, .finclnsowych Wcu',szĺclĺóv, Tel'clpii Zaięciov,ej
v,Piasku Wielkim za 20I8 rĺlk - w bľznricniu stanowiącym załqczłlik ttľ 16 do niniejszego
pľotokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Potrrocy Rodzinie w Busku Zdroju do
spľawozdania z działalności Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim za20l8 ľok
stanowi załqcznik nr ]7 do niniejszego pľotokołu.

Nie wnosząc Llwag' Członkowie Zarządu Powiatu pľzyjęli powyŻsze spľawozdanie
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Kieľownik Warsztatu Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciół Dzieoi w Busku _
Zdroju Jolanta Mľugała zapoznała Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem
z dziclłalnĺlści ľehabililacylnej i wykorzyslania śľodkfiw .finansowych Iľarszĺaĺĺjv, Terapii
Zaięciowe.j przy Tou,arzystwie Pľz1ljcłci(lł Dzieci v, Bu:sku - Zdro.ju za 20 ] 8 ľok - w brzmieniu
stanowiącym z.ałĺ4cznik nr 18 do ninie.iszego pľotokołu.

opinia l)yľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku Zdro.iu do

spľawozdania z działalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci w Busku - Zdro.iu zaŻ0l8 ľok stanowi załqcznik nr l9 do niniejszego pľotokołu.

Nie wnosząc tlwag' Członkowie Zaľządu Powiatu przyjęli powyższe spľawozdanie
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

Ad. 15
l)yľektoľ Powiatowego Centľunr Polrrocy Rodzinię w Busku - Zclľoiu Andľzcj Smulczyriski
zapoznał Zaĺząd Powiatu ze Spľav,ĺlzdaniełn z ĺJzicllalnĺl.ści Pov,itlĺo've4o Cenĺrunl Pĺlmĺlcy
Rodzinie v,Btlsku Zcĺľoitl zcl ľok 20I8 - w bľzmienitl stanowiącym załĺ1cznik nľ 20 do

niniej szego pľotokołu'

Po analizie' powyzsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pľzez Człorrków Zaľządu Powiattr
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarz.ądu, powyzsze spľawozdanie nalezy pľzekazac Pľzewodrriczącemu
Rady Powiatu, celen'l pľzekaz,ania do zaopiniowania 1rľzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľząclku obľad najblizszej Sesji Racly Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządv Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.
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Ad. 16
Naczelnik Wydziału GKN l{enľyk KrzyŻański zapoznał Zarz.ąd Powiatu z pismem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodziny w Busku Zdľoju Znak: PCPR.ZPR-
DDR,030,1.20|9 z dn.25.02.Ż0|9 ľ. w Spľawie ustanowienia tľwałego zaľządu obiektu po

Zespole Szkół Technicznych i ogÓlnokształcących w Busku - Zdľoiu pÍzeznaczonego pod

siedzibę Centľuln, oIKu oľaz Hostelu - w bľzmieniu stanowiącyn zalqcznik nr 21 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarz'ąd Powiatu podjął decyzję o clokonaniu podziału pľzedllriotowej
działki' jednocześnie zobowiązał Naczęlnika Wydziału GKN, aby zgodrrie z pľoceclrtľanri

podjął czynności zmierzające do podziału.
Ponaclto' Ze względu na spotkanie, które ma się odbyć z kieľownictwem ARiMR
zainteľesowanym obiektem, Zarząd Powiatu upoważnił Staľostę i Wicestaľostę do
podejmowania szczegółowszych decyzji niezbędnych do ustanowienia tľwałego zaľządu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęÍe prZęZ Członków Zaruądu Powiatu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN l'lenľyk Kl'zyŻanski zapoznał Zaĺ*ząd Powiattl
z wnioskienr Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku -
Zdroju w sprawie umoŻliwienia umieszczenia na oknach od stľony południowej hali
sportowej fblii pľzeciwsłonecznej . Ze względu na wysoki koszt wykonania okleiny, Dyľektor
PMOS nawiązał kontakt z dwoma fiľmanri z teľenu powiatu buskiego, które byłyby
zainteľesowane wykonaniem tej pľacy w zamian za nadľukowanie na folii baneľu
ľeklamowego.
Pismo Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoiu
w powyższym zakľesie stanowi załqcznik nr 22 do rliniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinfoľmował' Że zgodnie z pľzepisami o zawarciu umowy na

okľes do tľzech lat tľwały Zarządca jedynie informu|e Zarząd Powiatu, natomiast powyze.i

tego okľesu występuje z wnioskięm do Zarz.ądu Powiatu'

l)yľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Spoľtowego w Busku - Zdľoirr Gtzegotz
Wojciechowski poinformował' że tľwałość fbli pľzeciwsłorrecznej w pľzypadku umieszczenia
jej po zewnętľzncj stľonie wynosi do pięcirr lat, a po wewnętrzl'tej do dziesięoiu lat.

Po pľzeanalizowaniu, zgoclrrie z przekazaną inĺbľnracją przez Naczehrika Wydziałrr GKN,
Zaľząd Powiatu stwieľdził' iz Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdľo.ju tylko inĺbl'rnvje 7'arząc1 o zawaľciu unrowy na okľcs do lat tľzeclr. Po
upływie tego okľeslr Dyrektoľ występuje z wnioskiern do Z,arz'ądu Powiatu w spľawie
rnożliwości clalszego pĺ-zedłuŻenia umowy. .Jeclnocześnie z uwagi na fakt, że ľęklama bęclzie

ulrrieszczona na oknach, Dyľektoľ PMOS został zobowl'ązany do wynegocjowarria jak

najlepszych stawek z tytułu najmu powieľzclrrri.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiatu.

Ad. t7
Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka przeclstawiła pľojekt uchwały Zatządu Powiatu
w Busktr - Zdľoju w spľawie znriany Uclrwały nľ 4812019 Zaruądĺl Powiatu w Busku _ Zdľoju
z dnia 20 lutego 2019 ľoku w spľawie ogłoszelria otwaľtego konkursu oĺěľt na wspttľoie

ľealizac.ii zadań publiczllych w 20l9 ľoku.



Po analizie, powyŻsz.a uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządv
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 57120l 9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 6 marca 2019 ľokrr w spľawie
zľniany Uchwały nr 48l20l9 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 20 lutego 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkurstt ofeľt na wspaľcie realizacji zadan publicznych
w 2019 ľoku stanowi załqcuik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 18
Dyľektoľ Powiatowego Zarządtl Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wyľokiem Wojewódzkiego Sądu Administľacyjnego w Kielcach, zobowiązującym
Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdľoju do wykonania ľobót odwodnieniowych pľzy
dľodze powiatowej Nr 0049T Stľzałków _ Smogoľzów w miejscowości Strzałków -
w bľzmieniu stanowiącyll'l załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiattl upoważrrił Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w lJusku - Zdľoju do podjęcia wszelkich działań zmieľzających do wykonaľlia postanowienia
Sądu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroiu Kľzysztof Tüak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskienr f)yľektoľ Euľopejskiego Centľltm Bajki im' Koziołka Matołka
w Pacanowie w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na ľealizacię przebudowy
dľogi powiatowej Nr 0120T w m. Pacaľlów ul. Kaľska w związku ze zmíaną pľojektu
budowlanego dotyczącą wykonania pľzejścia dla pieszycli z sygnalizacją świetlną na w/w
odcinku dľogi - w bľzmieniu stanowiącym zołĺpcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę pľojektu budowlanego
dotyczącą wykonania pľzejŚcia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na w/w odcinku dľogi,
jednakŻe ĺjnansowanie w/w zadania pozostaje po stľonie inwestoľa.
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju został zobowiązany do udzielenia
oclpowiedzi.

Powyzsze starrowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków 7'aľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzylrrał się'

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoz'nała Zar*ząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponaclgimltazjalnych Nr l w Busklt - Zclľojtl w sprawie wyľażenia zgody na

bezpłatne udostępnienie sali ginrlrastycznej w celu oľganizacji Rejonowych Mistľzostw
Pierwszej Pomocy PCK w dniu l0.04.2019 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosacli _pľzeciw i 0 głosacli -
wstľzymał się.



Ad.2t
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdrojĺl z ľea|izacji
pľojektu edukacyjnego ,,Zagľaniczne pľaklyki ząwodowe ĺürogq do kaľiery" w ľamach
pľogramu E'ľasmus* za okľes gľudzień 2018 ľ. - luty 20|9 r. _ w bľznrieniu stanowiącynr
załqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyzszyĺn zakresie została przyjęta pľZęZ Człorików Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

o godz. l0a0 zcl zgocĺq Przeu,oclniczqcego Zarzqdu posiedzenie opuścił Członek Zarzqdu
ĺ4/iesłąv, Marzec'

Ad.22
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdanietn
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Inĺbľmatycznych w Busku - Zdroju z realiz,acji
pľojektu edukacyjnego ,,Innołl,clcyjną edukacjcl nĺnue nlożliwości zall,odowe" za okľes
gľudzień 20l8 ľ. _ luty 2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 28 do nirriejszego
protokołu.

Infornracja w powyzszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Grninie Busko - Zdrój na
ľealizację zadan z zakľesu kultuľy _ w bľznrieniu stanowiącym zołqcznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącelrru Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączellia do poľządku obľacl na.jbliższe.i Sesji Rady Powiattr.

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.jęte pľZe7. Człollków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľz.emień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy f-lnansowej Grninie Solec - Zdrőj na ľealizację
zadan z zakresu kultuľy - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nľ 30 do rriniejszego
pľotokołu.

Po analizie , povłyŻszy pľojekt tlclrwały został przy1ęIy prze7' Członków 7'arz,ądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Człorików Zarządu, powyZSZą inicjatywę na|eży przekazać Pľzewodnicząccnru Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przęZ poszczegó|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieli zapo'znałaZarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Wojewóclztwr-r Swiętokľzyskiernu
na ľealizację zada,ń z zakľesu kultlrľy _ w bľznrieniu stanowiącym załqcmik nr 3I do

niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy pĺzekazać. Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celel'n przekazania clo zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zar-ządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Btrskiego na rok 2019.

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

Uchwała Nľ 58/20l9 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 6 maľca 20l9 roku w spľawie
zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 stanowl zĺtłqcznik nľ 32 do niniejszego
pľotokołu.

^ÍJ.27Skaľbrlik Powiatu Aľttrľ Polniak pľzedstawił pľojekt trchwały 7'aľządu Powiatu w Busku *

Zdroju w spľawie zmian w planie finansowynr zadań z zakľesu administracji ľządowej oľaz
innych zadan zleconyclr odľębnyrni ustawaľni w 2019 ľokil'

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarząclu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 59/2019 Zarządu l)owiatu w Busku - Zdrojuz dnia 6 maľca 2019 roku w sprawie

zlĺian w planie f,tnansowym zadań z zakľesu administracji ľządowej oraz innyclr zadan

zleconych odľębnymi ustawami w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 33 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ l)olniak pľzedstawił pľojekt rrohwały Zaľządu Powiatu w Bursku -
Zdľoju w sprawie zmian plantl wydatków w podlcgłycli jednostkach budż.etowych.



Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 60/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 6 maľca 20l9 roku w sprawie
zmían planu wydatków w podległych jednostkach buldŻetowych stanowi załqczník nr 34 do
niniej szego protokołu.

^d.29
W sprawach rĺiżnych:

1. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz Zapoznał pozostałych Członkőw Zarządu
z projektem pisma w spľawie pľóby zawarcia ugody sądowej z Pľzedsiębiorstwem
Budowlanym o zapłatę należności z týtrłu robót dodatkowych prz'y realizacji zadania
pn.: ,'Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska
wielofunkcyirrego o sztucznej nawięľzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz
wymiana posaclzki sportowej, relnont waľsztatów na potrzeby szkolnictwa
zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych''.
Powyzszy pľojekt ugody stanowi załqcznik nr 35 do nirriejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻsza infoľmacja została przyjęta pľzez Członków Zarządv
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

2. Po zapoznaniu się z pismem - stanowiącym załqcznik nľ 36 do niniejszego protokołu'
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wyclziału oR do zoľganizowania spotkania
z paľteľami grupy zakupowej, którym zoslała wypowiedziana umowa sprzedaŻy
energii elektľycznej, celem wypľacowarria wspólnego stanowiska.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.30
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnyln 'l,a uld'ział i o goclzinie 1 1 

l0 zanrknął posicclzenie Zaľządĺt l)owiatu.

Protokĺil sporządziłą:
wiolcta waga i 
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