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Pľotokĺĺł Nľ l912019
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 27 marca 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

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

oÍaz

Artur Bľachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży PoŻaľnej w Busku - Zdroju
Piotr Ze|jaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Andrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyľektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowęgo Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KľzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Mateusz Olszewski - Informatyk w tut. Starostwie

Pľoponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Pľzyjęcie Informacji Komendanta Powiaĺowego Pańsĺwowej Straży Pożarnej u, Busktl -

Zdroju o stanie bezpieczeńsĺwa na terenie Powiątll Buskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarou,ej za 20 ] 8 rok (KP PSP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyrażenia zgody na zdjęcie z ewidencji składników majątku ľuchomego
Placówki i przekazanie do utylizacji dwóch pralek automatycznych (Dyr. Po-w
w Winĺaľach, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. soz).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wytaŻenia zgody na zatrudnienie na zastępstwo tľzech pracowników do działu
teľapeutyczno - opiekuńczego na okres trzech miesięcy (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).

8. Zapoznanie się z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
dotyczącym zwľotu środków finansowych PFRON Za uczestnika przebywającego
w waľsztacie teľapii zajęciowej posiadające go otzeczenie o stopniu niepełnospľawności bez
wskazania do uczestnictwa w teľapii zajęciowej (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju' Nacz.
Wydz. SOZ' Skaľbnĺk Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na stanowisku
głównego księgowego (Dyľ. PP-P w Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powĺatu, Nacz. Wydz.
EK).

10. Pojjęcie decyzji w spľawie wystąpienia do Maľszałka Województwa Świętokľzyskiego
w spľawie przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku ' Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

11. Podjęcie decyzji w spľawie liczebności oddziałów w rekľutacji elektronicznej na rok szk.
Ż01912020 (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatrzęnię wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia wysokości stypendium motywacyjnego (Nacz. Wydz.
EK).

13. Zapoznanie się z pismem Posła na Sejm RP Pana Aľtuľa Gierady dotyczącym wniosku
mieszkańców miejscowości Rataje Słupskie w spľawie utwaľdzenia poboczy - wykonania
chodnika na odcinku dľogi powiatowej Nr 0l30T Gľotniki Małe - oblekoń - Rataje
o dł. ok. l,8 km w miejscowości Rataje Słupskie (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

l4. Rozpatľzenie wniosku Radnego Rady Powiatu Pana Tomasza Mierzwy o wykonanie dalszej
części chodnika przy drodze powiatowej Nľ 00601' Młyny - Szaniec - No'vy Folwaľk
w miejscowości Szaniec (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

15. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
wyľażenia zgody na likwidację samochodu Fiat Palio (Dyr.PZD w Busku - Zdroju).

16.Zapoznanie się z odcinkami dróg powiatowych do rcalizacji w 2019 ľoku w ranrach
pľogľamu ,,Fundusz Dróg Samoľządowych'' (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju w sprawie
pľzesunięcia tęrminu rea|izacjí zadania pn' ,,Rozbióľka istniejącego mostu, budowa mostu
w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice - Skoľocice na działkach nr 333, 339,307
w Siesławicach Gmina Busko - Zdroj wÍazZ przebudową dľogi Nr 0084T polegającej na

budowie dojazdów'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powĺatu).
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj o nieodpłatne przekazanie

plotera i skanera wielkofoľmatowego oce TCS500 wycofanego z użytkowania
w Powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku - Zdroju
narzeczUľzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. GKN).

19. Ponowne rozpatrzęnie wniosku pełnomocnika PGE Dystľybucja S'A. z siedzibą w Lublinie
oddział Skaľżysko - Kamienna w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej wydania zgody na
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lokalizację eneľgetycznego przyłączakablowego niskiego napięcia przechodzącego przez
działkę 57164 oraz działkę nr 57ll8 do zasilania budynku mieszkalnego (Nacz. Wydz.
GKN).

20. Zapoznanie się ze stanowiskiem Gminy Busko - Zdrć:j w kwestii odpľowadzenia wody
deszczowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wieloľodzinnego
przy ul. Kusocińskięgo w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. GKN).

2l.Przyjęcie Spľawozdanią z wykonania budżetu Powiatu Buskiego zą 20]8 roł (Skaľbnik
Powiatu).

22,Przyjęcie Infoľmacji o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu na dzień 31.12.20l8 r.

(Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. GKN).
Z3.Przyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w spľawie zmían w budzecie Powiatu

Buskiego w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).
Z4.Przyjęcie autopopľawki do projektu uchwały w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnĺk Powiatu).
25,Przyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l2019

Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia25 stycznia 2019 ľoku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu
Powiatowego Konkursu Plastycznego,'EKo - PLAKAT'' oľganizowanego pruez Staľostwo
Powiatowe w Busku - Zdroju oľaz powołania Komisji Konkuľsowej (Nacz. Wydz. RLo).

27. Sprawy rőŻnę.
28. Zamknięci e posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył l9 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członkĺjw Zarzqdu oraz
zapľoszonyclt osób stanowiq załqczníki nr I i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowa ny przez Pľzewodnic Zącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 18/2019 z dnia 19 maľca 2019 ľoku został przyjęty pľzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Aľtur Bľachowicz
zapoznał Zarząd Powiatu z ldormacjq o stanie bezpieczeńSlwa na lerenie Powiatu Buskiego
w ząkresie ochrony pľzeciwpożarowej zcl 20]8 rok- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3
do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻsza infoľmacja została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inÍbľmację naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyrażenia zgody na zdjęcie z ewidencji
składników majątku ľuchomego Placówki i przekazanie do utylizacji dwóch pľalek
automatycznych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Dyrektor Po-W w Winiarach omówił problemy kadľowe dotykające Placówkę'

Ad.7
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zwrócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zatrudnienie na zastępstwo trzech pľacowników
do działu teľapeutyczno - opiekunczego na okľes trzech miesięcy (II kwar1ał bľ.) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busktl - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych w spľawie zwľotu środków finansowych PFRON za uczestnika
przebywającego w waľsztacie terapii zajęciowej posiadającego orzeczęnię o stopniu
niepełnospľawności bez wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowęj - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu' Zgodnie z tľeścią $ 2 Rozpoľządzenia
Ministra Gospodaľki, Pracy i Polityki Społecznej z dnía25 marca2004 t. w sprawie waľsztatów
teľapii zajęciowej do warsztatów kwalifikuje się uczestników zgodnie ze wskazaniami
do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu wydanym przez właściwy oľgan. Pľzepisy
w/w Rozporządzenia jasno pľecyzują, iż uczestnikiem warsztatu może być tylko osoba
posiadająca aktualne orzeczęnię o stopniu niepełnospľawności zawierające wskazanie
do uczestnictwa w teľapii zajęciowej. Ten waľunek nie został spełniony w stosunku do jednego

uczestnika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim. W związku zpowyŻszym śľodki
PFRON przyznane na uczestnika, któľy nie posiadał w aktualnym oľzeczeniu
o niepełnosprawności skierowania do uczestnictwa w waľsztacie teľapii zajęciowej podlegają
zwrotowi.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwrocie do PFRON śľodków
finansowych za uczestnika pľzebywającego w warsztacie teľapii zajęciowej posiadającego
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orzeczenie o Stopniu niepełnospľawności bez wskazania do uczestnictwa w teľapii zajęciowej
a następnie o wystąpieniu do Caľitas Diecezji Kieleckiej z pismem wzywającym do zwrotu
Powiatowi pľzedmiotowych śľodków.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyrektoľ Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju Jolanta Czyľny zwrőciła
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na zwiększenie wymiaru
zatľudnienia pracowników niepedagogicznych w Poradni na stanowisku głównego księgowego
z |ń etatu na3/ą etatu - w bľzmieniu stanowią cym załqcznik nr 7 do niniej szego pľotokołu. Srodki
na zwiększenie wynagľodzenia zostaną wygospodarowane z budŻetu Poľadni.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie naboru na stanowisko
głównego księgowego w wymiarzę czasu pľacy 3ń etatu na okľes do końca bieżącego ľoku
z możliwoŚcią ewentualnego przedłuŻenia okľęsu tľwania umowy oraz zobowiązał Dyľektoľa
PP-P do przedstawienia na jedno z kolejnych posiedzeŕĺ Zarządu inÍbrmacji o efektach
poszukiwania kandydata na w/w stanowisko. JednoczeŚnie Zarząd Powiatu postanowił,
że środki na wypłatę wynagľodzenia dla w/w osoby powinny zostać wygospodaľowane
w ľamach przyznanego jednostce limitu wydatków.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Zarząd Powiatu, w obecnościNaczelnika Wydziału EK Renaty Kľzemień, ana|izował kwestię
ponownego zwľócenia się do Samoľządu Województwa Świętokľzyskiego z wnioskiem
o przejęcie pľowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

PrzedłoŻony przez Naczelnika Wydziału EK wniosek w przedmiotowej spľawie stanowi -

załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Pľzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu do
wystąpienia z wnioskiem w powyŻszej sprawie do Maľszałka Województwa Swiętokrzyskiego.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 1l
W związku ze zb|iŻającym się terminem naboru kandydatów do klas pieľwszych szkół
ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych na rok szkolny 201912020, Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemieri zwľőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w spľawie ustalenia

- na potľzeby elektronicznej rekrutacji (na dzień symulacji) - minimalnej liczby uczniów
w oddziałach klas pieľwszych ďw typów szkół ogólnodostępnych na podbudowie
pľo gramowej gimnazj u m oÍ aZ ośmi o l etni ej szkoły podstawowej :

l iceum ogólnokształcącego'
technikum,
szkoły bľanżowej pieľwszego stopnia.
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Pismo Naczelnika Wydziału EK w powyzszej spľawie stanowi zalqcznik nľ 9 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu ustalił minimalną liczbę uczniów w pľzypadku:
liceum ogólnokształcącego na poziomie 30 osób (w klasach, w któľych występuje
podział na gľupy) i 24 osób (w szczegőlnie uzasadnionych pľzypadkach w klasach,
w któľych ten podział nie występuje),
technikum _ na poziomie 30 osób (w klasach' w któľych występuje podział na gľupy)
i 24 osób (w szczególnie uzasadnionyclr pľzypadkach w klasach, w któľych ten podział
nie występuje)' Ponadto Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľów Szkół, aby w miarę
możl iwo śc i o gr aníczal i twoľzenie oddziałów dwuzawodowych.
szkoły branżowej pieľwszego stopnia - na poziomie 24 osób'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Zaľząd Powiatu upoważnił Przewodnic Zącego Zaruądu Jerzego Ko|arua oraz
Wicepľzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka' aby w indywidualnych przypadkach
w dniu symulacji podejmowali decyzje w oparciu o analizę konkľetnego oddziału co do
obniżenia minimalnej |iczby uczniów.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.12Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju w sprawie zatwieľdzenia
kwoty stypendium motywacyj nęgo zapieľwsze półľocze roku szkolnego 20l 8l20l9 wypłacane
w drugim półroczu roku szkolnego 20l8l20l9 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
niniej szego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju wynosi 240 zł dla ucznia. Stypendia
przyznano 3l uczniom.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaÍwilerdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdĺoju.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za'

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd
Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na rea|izację zadań z zakresu kultury

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

Po analizie' powyższa autopoprawka została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeníado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z autopoprawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko 'Zdrój
na ľealizację zadan z zakresu kultuľy _ w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 12 do

niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrőj na

realizację zadan z zaYłęsu kultury _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 13 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazac Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Buľmistľza Miasta i Gminy Nowy Koľczyn o pÍzyznanie pomocy finansowej na oľganizację
impľez kultuľalnych i patľiotycznych w 20l9 ľoku pn.: Sobótki 20]9 oraz Kingonalia 20l9
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił udzielić Gminie Nonvy Koľczyn pomocy
finansowej zpÍzeznaczeniem narealizację w 20l9 r. zadańpn.:

Sobótki 2019 w wysokości l 000 zł,
Kingonalia 20]9 w wysokości 3 500 zł.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Koľczyn na ľealizację
zadan z zaktesu kultuľy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcaúk nr l5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Posła na Sejm RP Pana Artura Gieľady dotyczącym wniosku mieszkańców
miejscowości Rataje Słupskie w spľawie utwaľdzenia poboczy - wykonania chodnika
na odcinku dľogi powiatowej Nr 0130T Grotniki Małe - oblekoń - Rataje o długości
ok. l,8 km w miejscowości Rataje Słupskie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do
niniej szego pľotokołu'

Zarząd Powiatu postanowił,Żew ľoku bieżącym nie ma mozliwości ľealizacji przedmiotowego
zadania, gdyż nie zostało ono ujęte w budżecie Powiatu. W/w droga został'a pľzebudowana
w latach 2009 - 20110 przy finansowym udziale śľodków UE' Posiada utwaľdzone pobocza.

Roboty związane z wykonaniem przedmiotowego chodnika np. wykonanie nasypów
wymagałyby ptzeznaczeniananie znacznych Śľodków Íinansowych. Realizacja w/w chodnika
wiązalaby się ľównieŻ z zajęciem gľuntów osób pľywatnych i mogłaby przyspoľZyi duŻę

trudności.

Decyzją Zarządu Powiatu, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany
do pľzygotowania stosownej odpowiedzi na przedmiotowy wniosek.

Ad. 14
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - ZdrojuKrzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu Pana Tomasza Mierzwy o wykonanie remontu
dľogi powiatowej Nr 0060T Młyny - Szaniec - Nonvy Folwark w miejscowości Szanięc poprzez
umocnienie ľo\ÄĄ1 oľaz wykonanie dalszej części chodnika przy wlw drodze powiatowej
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, Że do wykonania wlw zadania zostanie wykoľzystana kostka
pozyskana z rozbiőrki przy real.izacji innych inwestycji dľogowych. Dyrektor PZD w Busku -

Zdľoju został zobowiązany do pľzygotowania na jedno z kolejnych posiedzen Zarządu
kalkulacj i pozostałych kosztów r ealizacji pľzedm i oto wego zadani a.

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do

Zatządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażeniazgody na likwidację samochodu Fiat Palio
Weekend l.2, rok pľodukcji 2000 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego
pľotokołu. Stan techniczny pľzedmiotowego pojazdu nie pozwala na jego dalsze bezpieczne
użytkowanie.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 16
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z nazwami odcinków dróg powiatowych wnioskowanych w 2019 ľoku do ľealizacji
w ľamach pľogľamu ,,Fundusz Dróg Samoľządowych'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr I9 do niniejszego pľotokołu.

P ľz e d stawi o n e z ad an i a zo stały zatw iet dzone pr ZeZ Zar ząd P o w i atu.

Ad. l7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju ĺkzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu o pľzesunięcie teľminu realizacji zadania pn. ,,Rozbiórka istniejącego
mostu, budowa mostu w ciągu dľogipowiatowej Nr 0084T Siesławice - Skoľocice na działkach
nľ 333, 339, 307 w Siesławicach Gmina Busko - Zdrőj wraz z przebudową dľogi Nr 0084T
polegającej na budowie dojazdów'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego
pľotokołu. Śľodki na w/w zadanie zostały zabezpleczone w planie finansowym na 2079 rok
jako środki niewygasające do dnia 3|,03,2019 ľ. Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju
zawnioskował o przesunięcie teľminu do dnia 30'06.2019 ľ.

Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skaľbnika Powiatu, ízzgodnie z obowiązującymi
pľzepisami prawnymi, nie ma moŻliwości pľzesunięcia pľzedmiotowego terminu. Wiw środki
zostaną włączone do budzetu Powiatu na ľok 2019 na Sesji Rady Powiatu w m-cu kwietniu bľ.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t8
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski oľaz Informatyk w tut. Starostwie Mateusz
olszewski zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj
o nieodpłatne pľzekazanie plotera i skaneľa wielkoformatowego oce TCS500 wycofanego
zuŻýkowania w Powiatowym ośľodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kaľtogľaf,rcznej w Busku
- Zdroju na rzecz Uľzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 21do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Wydział oR został zobowiązany do dopełnienia wymogów formalno - pľawnych związanych
z przekazaniem w/w ploteľa i skaneľa'

Ad. t9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżanski zapoznał' Zarząd Powiatu z wnioskiem
pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oddział Skaľżysko - Kamienna
w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej wydania zgody na lokalizację eneľgetycznego ptzyłącza
kablowego niskiego napięcia ptzechodzącego pÍZęz działkę 57164 oraz działkę nr 57118

do zasilania budynku mieszkalnego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego
protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zorganizowania spotkania
z udziałem: pľzedstawiciela Gminy Busko - Zdľőj, przedstawiciela firmy będącej
pełnomocnikiem PGE Dystrybucja S.A., Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno



Infoľmatycznych w Busku
w w/w sprawie.

l0

Zdroju w celu wypľacowania ostatecznego stanowiska

Ad.20
Na posiedzeniu Zaruądu Nr |4l20I9 w dniu 25 lutego 2019 ľoku Zarząd Powiatu ana|izował
wniosek o wydanie zgody na lokalizację instalacji kanalizacji deszczowej wraz z moŻliwością
podłączenia się do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce połozonej
w Busku - Zdroju pľzy ulicy Kusocińskiego dla inwestycji polegającej na ,,Budowie budynku
mieszkalnego wieloľodzinnego''. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do
zwrócenia się do Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdľojuí rozeznania następujących kwestii:

czy parametľy techniczne istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na teľenie PMOS pozwolą naprzyjęcie i właściwe odprowadzenie wód opadowych po
przyłączeniu do sieci w/w budynku mieszkalnego wieloľodzinnego'
czy istnieje inne rozwiązanie, któľe pozwalałoby na odprowadzenie wody' bez
konieczności podłączenia do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie PMoS,
czy w zwíązkuzrealizacjąna tym terenie nowych inwestycji polegających na budowie
budynków mieszkalnych UMiG rozważa zlecenie opľacowania projektu nowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla tego obszaľu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału GKN zapoznaŁ Zarząd Powiatu
ze stanowiskiem Uľzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w przedmiotowej sprawie
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, Q głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
Wyľażenie zgody na dzięn dzisiejszy nie jest możliwe ze względu na brak infoľmacji odnośnie
ilości wód opadowych, któľe mogą być odpľowadzone Z w/w budynku mieszkalnego
wieloľodzinnęgo' a w przyszłości być moŻe z innych budynków, które mogą powstać na tym
teľenie. Przepustowość sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kusocińskiego nie jest
wystaľczająca dla odbioľu wody zwlw nieľuchomości i moŻe to grozić, zalewaniem budynków
PMOS i ZSTiO w Busku - Zdroju.

Ad.2t
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak przedłoŻył do zaopiniowania Sprau,ozdanie z wykonania
budzetu Powiatu Buskiego za 20]8 rok _ w bľznrieniu stanowiącym załqcznĺk nr 24
do niniejszego pľotokołu.

Po ptzeanalizowaniu' powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaĺządu Powiatu powyŻsze sprawozdanie na\eŻy przekazać,
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br'

PowŻszę stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. Ż2
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański omówili
Informację o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu na dzień 3],]2.2018 r. _ W bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa infotmacja została przyjęta pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą infoľmację na|eŻy przekazaó
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu bľ.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 roku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarząđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

D ecy zj ą Członków Zarządu, p owy Ższą autopoprawkę n al eży pr zekazai Przewodn i czącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia Ż5 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 28 do niniejszego
pľotokołu.
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Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

D ecy zj ą Członków Zarządu, powy Ższą autopopľawkę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.26Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego
,,EKo - PLAKAT'' organizowanego przez Staľostwo Powiatowe w Busku - Zdroju oraz
powołania Komisj i Konkuľsowej.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 6912019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 marca 2019 ľoku
w spľawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego Konkuľsu Plastycznego ,,EKo - PLAKAT''
oľganizowanego przez Staľostwo Powiatowe w Busku - Zdroju oľaz powołania Komisji
Konkuľsowej stanowi załqcznik nľ 29 do niniejszego protokołu.

A.d.27

łv spľawach różnych:

I. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia
Ż5,03.2019 r. Znak: ZSTio.3l23.435.2019 o przesunięcie środków finansowych
w ľamach programu ERASMUS+ - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowaI7y przezZarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

2. Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju o zabezpieczenie
środków na zakup wyposażenia stanowiska pľacy osoby niepełnospľawnej (kosiaľka
samojezdnawraz z osprzętem tj. szczotka do zamiatania oraz lemiesz do odśnieżania -
27 648zł,maszynadomyciaposadzekznapędem-29 508 zł)-w brzmieniustanowiącym
załqcznik nr 31 do niniejszego protokołu' Ww środki Zostaną zwľócone w momencie
otľzymania ľefundacj i.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

_'. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką
do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie
Pacanów w zakresie pomocy społecznej Z przeznaczeniem na ľealizację zadania



4.

l3

ZwiąZanego z dosÍarczaniem żywľlości dla rodzin i osób zagtoŻonych wykluczenieln
społecznym - w bľzmieniu stanowiąoynl zlłqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , powyŻsza autopopľawka została pľzyjęta pľZeZ Członkĺiw Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę na|eŻy pľzekazać,

Pľzewodniczącemu Rady Powiatu' celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji
Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju na wniosek Radnej Rady Powiatu Pani Bogusławy Majcheľczak
w spľawie ustawienia znaku tJ-18 (lustľa dľogowego) prry dľodze powiatowej
Nr 0082T Kostki Małe _ oleszki - Wełecz w obľębie skľzyŻowania z dľogą powiatową
Nľ 0083T oleszki _ Biniątki - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 33 do niniejszego
protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdľoju na wniosek Radnej Rady Powiatu Pani Bogusławy Majcheľczak
w spľawie oznakowania dľogi powiatowej Nľ 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz
w miejscowości Wełecz - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego
pľotokołu'

Zaruąd Powiatu zapoznał się z pismem Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -

Zdľoju skieľowanym do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad oddział
w Kielcach w związku z ponowieniem wniosku Radnego Rady Powiatu Pana Tadeusza
Jewiarza w spľawie budowy ľonda w miejscowości Stopnica na skľzyŻowaniu dľogi
powiatowej Nľ 0103T Stopnica - Solec - Zdľőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola
z. dľogą kľajową Nľ 73 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 35 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.28
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewoclniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l100 zarnknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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