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Pľotokól Nr 22l20t9
z posĺedzcnia Zarządu Powiatu
z dnĺa 1l kwietnia 20L9 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaru
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec

oraz

GtzegotzWojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Waldemar Wójcik - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Maľian Szostak - Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku 'Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień _ Naczęlnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbara Jasonek - Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyj ęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻeniazgody na likwidację

1.

2.
J.
4.
5.
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środków tľwałych (Dyľ. Sos_w dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. OR).

6, Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻeniazgody na likwidację
pozostałych środków trwałych (Dyľ. sos_w dla Niepelnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Buskiego Samoľządowego Centľum Kultury w sprawie
ľezerwacji hali sportowo - widowiskowej w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku
Sportowym w Busku - Zdtoju w związku z organizac.ią XXV Fęstiwalu Muzycznego
im. Kľystyny Jamľoz (Dyľ. PMOS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się Zę sprawozdaniami ' Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcącychw Busku - ZdrojuzreaIizacji pľojektów edukacyjnych: ,,Dobľy staľt''

i ,,Nauczaniebez gľanic'' (Nacz. Wydz. EK).
9. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych

w Busku _ Zdľoju zrealizacji pľojektu edukacyjnego,,Dobry start'' (Nacz. Wydz. EK).
l0. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przekształcenia Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdľoju popÍZez zmianę siedziby (Nacz. Wydz. EK).
11. Przyjęcie Sprawozdania rzeczowo _ Jinansov)eqo Samorzqdu pou,iatowego o zadaniach

zľealizowanych ze środków PFR2N w okľesie pierwszego ku,artału 20]9 roku (Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

12. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej informującym
o przyznaniu dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy w kwocie 23,5 tys. zł na ľea|izację
przez Powiatowy IJľząd Pľacy w Busku -'Zdroju programu staży w placówkach Agencji
Restruktuľyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dyľ. PUP w Busku - Zdľoju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

13. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wraŻenia opinii
dotyczącej zaliczęnia drogi łączącej ulicę Ks. Kaľd. St. Wyszyńskiego z ulicą Kazimierza
Wielkiego w Busku - Zdľoju do kategoľii dľóg gminnych na teľęnie Gminy Busko - Zdrój
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

14. Zapoznanie się z opeľatem szacunkowym nieľuchomości położonej w obľębie Jastrzębiec,
Gmina Stopnica oznaczonejjako działkanr 600136 o powierzchni 0,8854 ha stanowiącej
część pasa dľogi powiatowej Nľ 0042T pn. Jastľzębiec - Czyżow (Dyr. PZD w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻenia zgody na

wydzierŻawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN'
Nacz. Wydz. SOZ).

16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaŻy budynku gospodaľczego znajdującego się na

działcę nľ 58li5 o powieľzchni 0,02 ha połozonej w miejscowości Zborőw (Nacz. Wydz.
GKN).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _

Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na lokalizację eneľgetycznego przyłącza kablowego
niskiego napięcia przechodzącego przez działkę 57l64 do zasilania budynku mieszkalnego
(Nacz. Wydz. GKN).

l8. Spľawy ľóżne.
l'9, Zamknięcie posied zenia.
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Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył2T posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu(l nieobecny), co stanowi quoľum pozwalające
na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecnoścí Członków Zaľzqdu oraz
Zaproszonych osób stanowiq załqczniki nľ I i 2 ĺlo niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 2ll2019 zdnia 3 kwietnia 20l9 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się'

Ad.5
Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wyihowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju Waldemaľ Wójcik zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie
wyraŻenia zgody na likwidację środków trwałych, uszkodzonych i przestarzałych,
nienadających się do użytkowania oraz w l00% umorzonych (zamraŻaľka, laptop, zmywaľka)
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zwľócił uwagę, Że skoľo spľzęt jest w l00%
zamortyzowany' zuŻyty i zniszczony to jego waľtość wykazana we wniosku powinna być
Zetowa. Pľzewodniazący Zarządu zobowiązał Dyľektoľa SOS-W do pľawidłowego
wskazywania waľtości brutto, waľtości ľynkowej środka trwałego w pľzedkładanych Zarządowi
wnioskach.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.6
Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju Waldemar Wójcik zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie
wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków tľwałych, uszkodzonych, przestarzałych,
nienadających się do użytkowania, zaewidencjonowanych w księgach inwentarzowych
SOS-W (szafy, tapczan, Wzesła, wózek inwalidzki, odkurzaczę' kľzesło obrotowe, dŹwig
osobowy, ławy, kozetka lekaľska, szafa oszklona) - w bľzmieniu stanowiącYm załqcznik nr 4
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i l głosie _wstľzymał się.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdľoju Grzegotz
Wojciechowski oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapozna|i Zarząd Powiatu
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z wnioskiem Dyľektoľa Buskiego Samoľządowego Centľum Kultuľy w sprawie ľezeľwacji hali
spoľtowo - widowiskowej w Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku Spoľtowym w Busku -

Zdroju w dniach 27 czetwca - 8 lipca 2019 ľoku w związku z oĺganizacją
Jubileuszowego XXV Międzynaľodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz
- w brzmieniu stanowiącym załqczniknľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali w w/w terminie oruz
zobowiązał Dyrektoľa PMOS w Busku - Zdroju do zawaľci azorganizatorem Festiwalu umowy
zabezpieczającej inteľesy Wynajmującego d. poniesienie przez oľganizatoľa kosztów zuŻycia
mediów, kosztów związanych ze zwiększeniem mocy umownej. Ponadto Zarząd Powiatu
zvĺrőcił uwagę na konieczność zabezpieczenia paľkietu w hali spoľtowej pľzed uszkodzeniem
podczas w/w Festiwalu,

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia w związku z wpływem wniosku o nadanie imienia hali spoľtowej,
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora PMOS w Busku - Zdroju
do zajęcia stanowiska w ilw sprawie i ewentualnego ľozpoczęcia proceduľy w tym zakľesie.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
kwartalnym Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
zrea|izacji projektu ,,Dobľy start'' za okľes sÍyczen - matzec2019 r. - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Informacj a w powyższym zakľesi e zo stała przyjęta przęz Zarząd Powiatu do wiadomo ści.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu
ze sprawozdaniem kwaľtalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju z realizacji projektu ,,Nauczanie bez gľanic'' za okľes styczeń - matzęc
2019 r. - w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Inťoľmacja w powyższym zakľesię została przyjętaptzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju zrea|ízacji projektu

,,Dobry start'' w I kwaftale 20l9 ľ. - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przekształcenia Poľadni Psycholo giczno - Pedagogicznej w Busku
- Zdroju poprzez zmianę siedziby _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego
protokołu.



5

Po analizie, povĺyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaruądu, powyŻsząinicjatywę naleŻy przekazaó Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd
Powiatu z autopopľawką do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych pľowadzonych przez Powiat Buski _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Potľzeba przyjęcia powyższej autopopľawki wynika ze zgłoszonych przez pracownika
Kuratorium oświaty uwag do przyjętego pÍzez Zarząd Powiatu na popľzednim posiedzeniu
projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkił ponadpodstawowych oraz szkőł
specjalnych pľowadzonych pľzez Powiat Buski. Pľojekt uchwały zawierający zapis dotyczący
ťunkcjonowania pľzedszkola specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdrojunie uzyska pozytywnej opinii Kuratoľium oświaty' Pľowadzenie pľzedszkoli,
w tym pľzedszkoli specjalnych naleŻy do zadan własnych gminy. Następstwem dostosowania
uchwały do wymogów Kuľatoľium będzie podjęcie działan zmierzających do likwidacji
pľzedmiotowego pľzedszkola.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta ptZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Przewodni cząceml
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenía do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach ' wstrzymał się.

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił Sprawozdanie rzeczowo - finansou,e sąmorzqdu
powiaĺowego o zadaniach zrealizov,anych ze środkĺiw PFRON u, okresie pieru,szego ĺałartału
20] 9 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pľzez Członków Zatządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t2
Dyľektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznaŁ Członków
Zarządu Powiatu z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej o ptzyznaniu
dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy w kwocie 23,5 tys. zł na finansowanie w 20l9 roku
zadań okĺeślonych w $ 2 ust. l pkt l Rozpoľządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sieľpnia
2Ol4 r, w spľawie algoľytmu ustalania kwot śľodków FunduszuPľacy na ťtnansowanie zadan
w województwie, tj. na rea|izację pľzez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju progľamu
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Staży w placówkach Agencji Restruktuľyzacji i Modeľnizacji Rolnictwa
stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

w bľzmieniu

Inťormacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząđ
Powiatu z wnioskiem Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju dotyczącym wyľażenia opinii
w spľawie zaliczenia dľogi zlokalizowanej na działkach nľ ewid. 4l7,2216,2218,6316,6413,
6515,6518,6617,6817,6914,70lŻ, ]2l1,7114,75 oraz78ll4 obľ. ęwid' 08 Busko - Zdroj
do kategoľii dľóg gminnych - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 13 do niniejszego
pľotokołu.

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Züoju w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej za|iczenia drogi łączącej ulicę
Ks. Kaľd. St' Wyszyńskiego zulicąKazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do kategorii dľóg
gminnych na teľenie Gminy Busko - Zdrőj.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana ptzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 75l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 11 kwietnia 2019 roku
w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej zaliczenia &ogi lączącej ulicę Ks. Kaľd. St.
Wyszyńskiego z ulicą Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju do kategorii dľóg gminnych na
teľenie Gminy Busko - Zdrój stanowi załqcznik nr I4 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
W związku z dyspozycją z posiedzenia Zarządu Nr 9/2019 z dnia23 stycznia 2019 roku,
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchonrościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu ze sporządzonym przez tzęczoznawcę majątkowego opeľatem
szacunkowym nieľuchomości położonej w obľębie Jastľzębiec' Gmina Stopnica, oznaczonej
jako działka Nľ 600i36 o powierzchní 0,8854 ha' stanowiącej część pasa dľogi powiatowej
Nľ 0042T pn. 

''Jastľzębiec 
- CzyŻów" . Przedmiotowa działka stanowi własnośó Gospodaľstwa

Rybackiego ''Wójcza'' spółka z o.o. w Biechowie i została wyceniona na kwotę 27 000 zł.
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami poinfoľmowała, Że Zarząd Powiatu
powinien wystąpić z wnioskiem do właściciela pľzedmiotowej działki o dobľowolne iej zbycie
na Ízecz Powiatu Buskiego, pľoponując jednocześnie we wniosku cenę za nieľuchomośi'
Informacja Kieľownika Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do pľzygotowania wniosku
do właściciela pľzedmiotowej działki o dobrowolne jej zbycie na rzecz Powiatu Buskiego za
kwotę 27 000 zł.'W przypadku gdy właściciel w/w działki nie zaakcęptuje takiego rozwiązania,
Wydział GKN pľzygotuje dokumenty do Sądu o unieważnienie aktu notaľialnego w części
dotyczącej drogi.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach-za,
0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'
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Ad. 15
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - ZdrojuGtzegorzlasak zwrőcił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na wydzierżawienie na okľes 3 |at przezZespőł opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej - 44,24 m2 obejmującej dwa
pomieszczenia, znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdĺoju, zlokalizowanym nadziałcę o numerze 26/2Ż,położonej w Busku - Zdroju - obręb l2,
z przeznaczeniem pod działalnośó Poradni onkolog icznej wÍaz z Pracownią Mammografi i.

Następnle Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa
Jasonek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuw sprawie wyrażenia
zgody na wydzieľżawienie powierzchni uŻytkowej znajdującej się w budynku głównym
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członkőw Zaruądu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 7612019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l l kwietnia 2019 ľoku
w sprawie wyraŻenia zgody na wydzierżawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 16
do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie sprzedaŻy budynku gospodaľczego
znajdującego się nadziałce nľ 58l/5 o powierzchni 0,02 ha położonej w miejscowości Zborów.
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że samego budynku nie można
sprzedaó, ponieważ nie stanowi on odrębnej własności od gľuntu. Pľzedmiotowa działka
stanowi własnośó Powiatu Buskiego i pozostaje w trwałym zarządzie Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie. Jeżeli tej jednostce działka ta jest zbędna, to można wygasić trwały
zatząd a działkę przeznaczyó do sprzedaŻy. W zasadzie sprzedaŻ nieruchomości na podstawie
przepisów ustawy z dnia 2l sieľpnia 1997 r. o'gospodaľce nieruchomościami odbywa się
w drodze przetaľgu ale art. 37 ust. 2 pkt 6 przewiduje również tryb bezprzetargowy, któľy
można zastosowai w tej spľawie (przedmiotem zbyciajest nieruchomośó lub jej części, jeśli
mogą poprawiÓ warunki zagospodarowania nieľuchomości przyległej, stanowiącej własnośó
lub oddanej w uŻytkowanie wieczyste osobie, któľa zamierza tę nieruchomośó lub jej części
nabyć,, jeżeli nie mogą być zagospodaľowane jako odľębne nieľuchomości). DziałkaNľ 581/5
położona jest w środku działki stanowiącej własnośó wnioskodawcy i przez tą działkę
pľzysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdui przechodu pasem szerokości
3 m od dľogi publicznej. Należy uznać, że przedmiotową działkę można zbyć, w drodze
bezpr zetargowej na rzecz właścici ela dzi ałki nľ
Informacja Kieľownika Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznĺk ilr I7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do zlecenia wykonania
wyceny pľzedmiotowej działki i znajdującego się na niej budynku gospodarczego. Następnie
podjęte zostaną działania mające na celu zbycie w/w działki w dľodze bezprzetargowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. 17
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku - Zdroju w spľawie wraŻenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie oddział Skaľżysko - Kamienna na lokalizację eneľgetycznego ptzyłącza
kablowego niskiego napięcia przechodzącego w dzíał'ce 57164 (pľzed podziałem działka57/52)
- obręb Busko - Zdrőj l0 do zasilania budynku mieszkalnego _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l8 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach
_wstrzymał się, wyraził zgodę na lokalizację eneľgetycznęgo ptzyłącza kablowego niskiego
napięcia przechodzącego w wlw działce pod waľunkiem poniesienia prZęZ PGE Dystľybucja
S.A. z siedzibą w Lublinie oddział Skaľżysko - Kamienna opłaty z tytułu służebności pľzesyłu
oľaz pokľycia kosztów wykonania operatu szagunkowego.

Ad. 18

W sprawach ľóżnych:

1, Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław
Klimczak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali Członków Zarządu
z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złoŻone oferty oľganizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów pľowadzących działalność pożytku publicznego
na wspaľcie ľealizacji zadań publicznych w 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznÍk nľ I9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy protokół zosta\' pĺzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu
ofeľt na wspaľcie rea|ízacji zadan publicznych w 2019 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków
Zaľząduw głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 77l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l 1 kwietnia 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwar1ego konkuľsu ofert na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 20l9 roku stanowi załqcuik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

2. Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
ochotniczej Straży Pożaľnej w Szańcu o nieodpłatne przekazanie wyposażenia
po zlikwidowanym inteľnacie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju (taboľet gazowy, stół z wydawalni, stół do zmywarki ze z|ewem
i otwoľem na odpady, zmywaľka, taboľet kuchenny gazowy, stół przyścienny, stół
ze zlewem i szaÍką, okap indukcyjny, patelnia gastronomiczna, szaťy ubraniowe 7 szt.) -
w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie ,powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany przezCzłonków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Zaľząd Powiatu zapoznał Się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zaľz'ądu Dľóg
Wojewódzkiclr w Kielcach na inteľpelację Radnej Rady Powiatu Pani Bogusławy
Majcheľczak dotyczącą pľzebudowy skrzyżowania dľogi powiatowej nr 0063T Kameduły
- Las Winiaľski - Wełecz z drogą wojewódzką 767 ľelacji Pińczów - Busko ' Züőj
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku -

Zdľoju skieľowanym do Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów w spľawie wydania decyzji
na wycinkę dľzew ľosnącyclr w pasie dľogowynr dľogi powiatowej Nľ 0124T Paľchocin -

Tľzebica - Żabiec - Komoľów _ w bľznrieniu staľrowiącyrri zulĺ1cznik nr 23 do niniej Szego

protokolu.

Zarząd Powiatu zapozllał się z odpowiedzią Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych
i Autostľad oddział w Kielcach ľla inteľpelację Radnego Rady Powiatu Pana Ludomira
Leszczyńskiego clotycząaą prz'ebudowy skľzyżowania dľogi kľajowej Nľ 73 z drogą
powiatową Nľ 0053T Smogoľzów - Prusy - Skľobaczów, w rniejscowości Snrogoľzów
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiec'lzią Dyrektoľa Powiatowęgo Zaruądu Dróg
w Busku - Zdľoju na wniosek Radnego Rady Powiatu Pana Lucĺomiľa Leszczyńskiego
odnośnie udzielenia informacji w spľawie propozycji inwestycji i ľemorrtów dróg
powiatowyclr do ľealizacji w ramach pľogľamu ''Fundusz Dľóg Samoľządowych''
- w brzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Pana Piotľa Wąsowicza
dotyczącą sytuacji kadľowej w Szpitalu oľaz wzľostu cen w Szpitalu na różne pľodukty
typu leki, rnateľiały opatľunkowe' koszty pľzeglądów apaľatuľy medycznej, koszty wody,
ścieków ienergii _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Po zrea|izowaniu poľządku obľad Pľzewoclni czący ZarząduJerzy Kolaľz podziękował obecnynr

za udział i o godzirrie 930 zanrknął posiedzenle Z'aľządĺĺ Powiatu.

Pľotokól spoľządziła:
Baľbara Norvocień
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