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Pľotokól Nr 25120l9

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 8 maja 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Jeľzy Kordos
3. Wiesław Marzęc
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Lucyna Wojnowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdľoju
Jolanta Kałucka - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Janusz Malaľa - Zastępca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Andrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju
Piotľ Sokołowski _ Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdľoju
Ewa Zacharska _ Naczelnik Wydziału AB
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henľyk KrzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Krzysztoť Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posieĺlzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequoľum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zcspołu Szkół 'l'echnicznyclr i ogólnokształcącycli
w Busku - Zdroju w spľawie wytaŻenia zgody na lokalizację stalowego blaszaka (Dyr.
ZsTio w Busku * Zdľoju, Nacz. Wydz. AB, Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ustalenia nowyclr
zawodów w Technikum Nľ 3 w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK)'
Zapoznanie się z oĺ'eľtą Stowaľzyszcnia ,,Voce'' złoŻoną w tľybie pozakonkuľSowyn'l
(Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľcktoľa l)onru Polnocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyľażenia zgody na zamieszczenie ogłoszel-lia o zanrówieIriu na wykorranie pľac
pľojektowo - kosztoľysowych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,opľacowanie koncepcji
zagospodaľowania teľenu i ogľodzenia z wykonaniem aktualizacji map dla DPS Zborőw"
(Dyr. DPS w Zboľowie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ, Skarbnik
Powiatu).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Euľopejskiego Centľunl Bajki w Pacanowie w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowyclr na pľzebudowę dľogi powiatowe.j Nľ 0l20T
Pacanów - Gace Słupieckie ul. Kaľskiej w ffI. Pacanów w ľamach realízacji zadania
zwlązanego z inwestycją pn. .,Rozbudowa Euľopejskiego Centľum Bajki Paľk Eclukacyjny
,,Akaclemia l}ajki'' (Dyľ. PZD w l}usku _ Zďroju).

10. Rozpatľzenie wniosku w spľawie wyľażenia zgody na wymianę istniejącego pawilontr
handlowo _ usługowego na nowy obiekt (Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz. SoZ)'

1l. Zapoznanie się z oťeftą Stowaľzyszenia ,,Klub Seniora'' złoŻoną w tľybie
pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. SoZ).

Í2. Zapoznanie się z oÍbrtą Buskiego Klubu JeŹdzieckiego ',Wiľaż'' złoŻoną w trybie
pozakonktrľSowym (Nacz. Wydz. SoZ).

|3. Zapoznanie się z ofeľtą Polskiego Stowaľzyszenia Diabetyków oddział Powiatowy
w Btlsku - Z&oju złoŻoną w trybie pozakonkuľsowym (Nacz. Wydz. soz).

14. Rozpatľzenie wniosku ochotnicze.j StľaŻy PoŹaľnej w SzaIicu w spľawie nieodpłatnego
przekazania wyposażenia po byłynr ilrteľnacie ZSTio w Busku - Zdľo.iu (Nacz. Wydz.
oR).

15. Spľawy rőŻne.
|6. Zamknięcie posiedzenia'

Ad. I
obľadoln 7,aľządu 1lľzcwo<1lriczył Przcwoclrriczący Zarządu Jcľzy Kolaľz., któľy powitał
zebľaľlych i o goclzinie 800 otwoľzył 25 posiedzenie 7'aľządu Powiatu.

^d.2Pľzewodnicz'ący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iz' zgodnie z listą obecności aktualnie
w posieclzelriu uczestniczy 4 Członków 'Zarządu (l nieobecny trspľawiedliwiony), co stanowi
quoľLll'l1 pozwalające na poclcjlnowalrie pľawomocnyclr uchwał i decyzji - listy obecności
Członkóvl Zurzqdu orűz zűproszolt1lgh osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľopclnowany pÍzez Pľzcwodniczącego Zaľządul poľząclek obľacl Członkowie 7,at'ządu pľzyjęli
bez ttwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się.
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Ad.4
Protokół Nr 2412019 z dnia 29 kwietnia 2019 ľoku został przyjęty pľzęZ Członków Zarządĺl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _

wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Lucyrra
Wojnowska zapoznała Zaľ'ząd Powiatu z wtlioskienr w spľawie wyľaŹenia zgody na

lokalizację stalowego ',blaszaka'' pełrriącego f'unkcję tytrrczasowego ponrieszczenia
gospodarczego na dzíałce o nľ ewid. 57164, przy ul. Kusocińskiego 3I} - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Z ptzekazanych infoľmacji pÍzez Naczelnik Wydziału Architektuľy i Budownictwa Ewę
Zacharską, z któľych wynika, Że Ze względu na pľzeznaczenie teľenu w planie
zagospodarowania pľzestľzennego oÍaz pľzepisy pľawa budowlanego, któľe nie zez'walają na

ttsytuowanie ,,blaszaka'' na podstawie zgłoszenia ľobót budowlanych, któľy pełniłby firnkcję
tymczasowego pomieszczęnia gospodaľczego, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľ Zespołu
Szkół Techniczrryclr i ogólnokształcących w Busku Zdľoju do podjęcia kľoków
zmieľzających w kieľunku uzyskania pozwolenia na ľoboty budowlane związane
z przebudową istniejącego budynku gospodarczego tzn. rozęznanie kosztów projektu
budowlanego, pozyskanie mapy do celów pľojektowych, wypisu z ľejestru gľuntów dla
wskazanej powyzej działki, z któľego będzie wynikało, kto dysponuje nieľuchomością'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -
za, 0 głosaoh _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień pľzedstawiła projekt uchwały Zar'ządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia nowych zawodów w Technikum Nľ 3 w Busku -
Züoju'

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

Uchwała Nľ 90/2019 Zarządĺl Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 8 maja 20l9 ľoku w spľawie

ustalenia nowych zawodów w Teclrrrikum Nľ 3 w Busku - Zclľojrr statrowi załqcuik nr 4 do

niniej szego pľotokołu'

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień 'zapoznała Zarząd Powiatu z ofertą na ľealizację
zadanía publicznego w ľamach tzw' .,małych gľantów''.

Stowaľzyszenie ',Vocc" złoŻyło oĺěľtę z zakľesu kultuľy - oľganizacja imprez kultuľalrrych na

realizację zadarlia publiczllego pn. ,,Międzynaľodowy Konkuľs Wokalny Bella Voce - III

edycja'' - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacii w kwocie 8 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Z'aľząd Powiatu ze względu na niewystaľczające śľodki f-inansowe

w zakresie kultuľy, któľe nie pokľyją wnioskowanej pľzez Stowaľzyszenie clotacji, oclrzucił
powyższą ofeľtę w głosowanitr pľzy 4 głosach -za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstrzytnał
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się. Jedrrocześnie 'Laľząd Powiatu będzie wnioskował ĺ1o Rady Powiatu o zwiększcnic
śľodków finansowych w zakľesie kultuľy.

Ad.8
Dyľektor Donru Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka oraz Zastępca Dyrektoľa
Donru Pomocy Społecznej w Zboľowie Janusz Malaľa zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem
w spľawie wyľażenia zgody na zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie prac
pľojektowo kosztoľysowycli dla zadaria inwestycyjnego pod nazwą ,,opľacowanic
koncepcji zagospodaľowania teľenu i ogľodzenia z wykonaniem aktualizacji rnap dla DPS
Zboľów'' - w bľzmieniu stanowiącynr załqcaúk nr 6 do ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľ'zęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarz.ądu Dľóg w Busku - Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zaruąd Powiatu z kolejnym wnioskiern Dyľektoľ lluľopejskiego Centľum Bajki
w Pacanowie w spľawie zabezpieczenla środków Íinansowych na pľzebudowę dľogi
powiatowej Nľ 0120T Pacanów _ Gace Słupieckie ul. Kaľskiej w m. Pacanów w ramach
ľealizacji zadania związanego z inwestycją pn. 

''Rozbudowa 
Euľopejskiego Centľum Bajki

Park Edukacyjny ,,Akademia Bajki'' w Pacanowie'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
7 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu podtrzymał stanowisko przyjęte we wcześniejszych
pismach kierowanych do Dyľektoľ Euľopejskiego Centľum Bajki w Pacanowie
i poinťoľnrował, Że Powiat Buski nie nra żadnych śľodków ĺŤnansowych na ľealizację
powyŻszego zadania oľaz nie iest ľówrrież w stanie w zaclen sposób go współfinansować'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pl'ZezZarz'ąd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski z.apoznał Zarz'ąd Powiatu z wnioskiem
w spľawie wyľażenia zgody na wynrianę istniejącego pawilorru hancllowo - usłtlgowego
znajdującego się pod adresenr ul. Bohateľów Warszawy 67 w Busku _ Zdľoju (salon
medyczny) na nowy obiekt. Platrowana inwestycja bęcĺzie nowoczcst1ą' elegancką, a Zatazem
eneľgooszczędną konstľukcją. Bioľąc pod uwagę koszty planowanej inwestycji
Wnioskodawca Zwľaca się ľówniez o wyclłużenie okľesu d'zierŻawy z 3 clo 10 lat -
w bľzmieniu starrowiącym załqcznik nr 8 do ninieiszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyraził zgodę na wynrianę istniejącego pawilonlr
hand]owo - usługowego na nowy obiekt usytuowany na dotychczasowym rniejscu. Ponadto,
Zaľząd Powiatu zobowíązał Naczelnika Wydziału GKN do spľawdzenia, czy jeŻeli umowa
dzíerŻawy została zawarÍa tla okľes 3 lat, tcl czy jest poĺlstawa pľawna' aby w tľakcie tľwania
Llll]owy pľzedłuŻyć ją na okľes 10 lat. JeŻeIí nie będzie pľzeszkód prawnych, Naczelnik
Wydziału GKN pľzygotuje Stosowną uchwałę Zaĺządu Powiatu oľaz uchwałę Rady Powiatu
w powyższe.i spľawie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ'Ĺaĺząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.



-\M zwíązku z pytaniern Członka Zaľządu Tonrasza Mieľzwy, Zaľząd Powiatu zobowiązał
Naczelnika Wydziału GKN do przekazania inĺbrmacji na kolejne posiedzenie Zarządu, zkim
jest zawaľta umowa dzierŻawy na kiosk usytuowany na ulicy Bolraterów Warszawy pľzy
przystanku autobusowym.

Ad. ll
Naczelnik Wyclziału SoZ Sławorniľ Dalacll zapoznał Zarząd Powiatu z oÍ'eľtą na ľealizację
zadania publicznego w ľanrach tzw. '.małych 

gľantów".

Stowaľzyszenie ,'Klub Senioľa'' z siedzibą w Busku - Zdľoju złoŻyło ofeľtę z zakľesu ochľony
i promocji zdrowia na realizację zadania ptrblicznego pn. ,,Promocia zdľowia i zdľowego stylu
życia wŚród senioľów" - \y'y' bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Stowaľzyszenie wnioskrrje o udzięlenie dotacji w kwocie 3 500,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu z'e wzg|ędów fbľmalno - meľytoľycznych odľzucił
powyŻszą oÍ'ertę w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z infoľrnacją w zakľesie

dopełnienia wszelkich fbľmalności wynikających z ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolorrtaľiacie dla upľoszczonej of-eľty reallizacji zadania publicznego

Buskiego Klubu JeŹdzieckiego ','Wiraż'' pn. ,,Po zdľowie na końskim grzbiecie''
w bľzmieniu stanowiącylĺ załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Inĺbľmacja w powyższylrr zakľesie została pľzyiętaptzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Naczelnik Wyctziału SoZ Sławornir Dalaclr zapoznał Zarząd Powiatu z in1bľmacją w zakresie

dopełnienia wszelkiclr foľmalności wynikających z ustawy o działalrrości pożytku

ptrblicznego i o wolontaľiacie dla upľoszczonej oÍěľty ľealizac'ii zadanla publicznego

Polskiego Stowaľzyszeľlia Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku Zclľoju pn.:

''Pľolilaktyka osób clotkniętycli choľobą cukľzycową'' w bľznlieniu stanowiącyl^l^l załĺ|czltik
nľ l I do rriniejszego pľotokołu.

lnĺ-bľmacja w powyŻszynr zakľesie została pľzyjęta pTzezZarząd Powiatur do wiaclorności'

Ad. 14
Naczelrrik Wydziału oR Kľzyszto1 Welenc zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr

ochotniczej Strazy Pożaľnej w Szańctl w spľawie nieodpłatne go przekazania kuchni gazowe.i

po zlikwidowanym inteľnacie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -
Zdľoiu - w bľzmienitt stanowiącym załqcznik nľ I2 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

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



Ad. 15

W sprawach różnych:

1. W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Więsława Maľca w sprawie włączenia
clrodnika w m' Siesławice do budowanej obwodnicy, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
Kolaľz poinÍbľmował, 'Że powyŻsze będzie ľealizowane przez Swiętokľzyski Zaľząd
Dľóg Wojewodzkich w ramaclr własnego zaclania.

Ż' W odpowiedzi na pytanie Członka 7_,aru'ądv .Ieľzego Koľdosa oclnośnie
pľzcpľowadzenia ľemontu odcinka dľogi powiatowej - ul. Wójczańska' ľównolegle do

obecnie pľowadzonych pľac ptzez Burmistľza Miasta i Gminy Pacanów po obu
stľonach Rynku, Pľzcwodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poinĺbľmował, że ze wzg|ędu
na brak powyższego remontu w budżecie Powiatu nie ma możliwościjego ľealizacji.

Ad. 16
Po zľealizowalriu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jcrz'y Kolaľz podziękował
obecnynlzaudział i o godzinie 935 zamknął posiedzenie Zaruądu Powiatu'
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