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Protokół Nr 179/2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 18 marca 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

LI]-|2>bJ[\,)›-A

_ Jerzy Kolarz
_ Stanisław Klimczak
. Andrzej Lasak
Wiesław Marzec

. Zbigniew Surdel

OI`2lZ

Lech Sołtysiak - Naczelnik Wydziału RLO
Grzegorz Lasak - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor PZD w Busku ~ Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Lucyna Wojnowska ~ Dyrektor ZSTÍO w Busku - Zdroju
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
Sylwester Pałka - Dyrektor ZST-I W Busku - Zdroju
Tomasz Galant - Dyrektor I LO w Busku ~ Zdroju
Renata Krzemień - Naczehnk Wydziału EK
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI

Porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pismami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odnośnie konkursu

„Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska” i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
W Kielcach odnośnie zorganizowania XVI edycji konkursu pn. „Piękna i Bezpieczna Zagroda -
Przyjazna Środowisku” oraz ustalenie wysokości nagród dla zwycięzców w/w konkursów
(Nacz. Wydz. RLO, Skarbnik Powiatu).
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Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój oraz z pismem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju odnośnie przejęcia przez powiat buski
wytypowanych dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych,
W zamian za przejęcie przez gminę Busko - Zdrój dróg powiatowych na terenie gminy Busko ~
Zdrój i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (Dyr. PZD
W Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym do Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie” -
Edycja 2014 r. projekt pn. „Otwórz oczy - STOP przemocy” - edycja II (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wysokości dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i W komunikowaniu się, zaopatrzenia W sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze W roku 2014 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju W
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie/sprzedaż/likwidację środków trwałych (Dyr. PCPR W
Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego (Nacz.
Wydz. OR).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie Wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie 17 zestawów komputerowych nieprzydatnych W Starostwie
Powiatowym W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. OR).
Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
W sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego zadań wymienionych we wniosku (Dyr.
ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
W Busku - Zdroju oraz Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych, W celu zwiększenia budżetu ZSTiO
o koszty związane ż egzaminowaniem tegorocznych maturzystów podczas ustnych egzaminów
maturalnych z języka polskiego i języków obcych (Dyr. ZSTiO w Busku - Zdroju, Dyr. I LO
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku W sprawie zainstalowania oświetlenia oraz remontu nawierzchni kortu
tenisowego przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku › Zdroju (Dyr. ZST-I
W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Kier. Ref. IPI).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki W nauce (Dyr. ZST-I
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmian
W budżecie Powiatu Buskiego W 2014 roku (Skarbnik Powiatu).
Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej sprawie przeniesień
W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku (Skarbnik Powiatu).
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18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 13 30 otworzył 179 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr 1 i2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu bez uwag W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 178/2014 z dnia ll marca 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału RLO Lech Sołtysiak zapoznał Zarząd Powiatu z pismami dotyczącymi udziału
Powiatu Buskiego W konkursie „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska”
organizowanym po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz
W konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku”, którego XVI edycję
organizuje Świętokrzyska Izba Rolnicza W Kielcach - w brzmieniu stanowiącym odpowiednio
załącznik nr 3 inr 4 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału RLO zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem o wysokość nagród W W/W
konkursach.

W odpowiedzi na powyższe Zarząd Powiatu zdecydował, że dla zwycięzców konkursu „Piękna
i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku” przyzna nagrody W wysokości: 750 zł - za zajęcie
I miejsca, 650 zł - za zajęcie II miejsca, 550 zł - za zajęcie III miejsca. Zgodnie z regulaminem
konkursu „Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska” wielkość środków pieniężnych
planowanych do przekazania jako dotacja wynosi 150 000 zł (I miejsce - 70 000 zł, II miejsce -
50 000 zł, III miejsce - 30 000 zł). W/W środki będą pochodziły z planu finansowego WFOŚiGW
W Kielcach. Zarząd Powiatu zdecydował, że ze względu na brak wystarczających środków
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W budżecie powiatu nie zostaną zabezpieczone żadne środki finansowe na nagrody W etapie
powiatowym przedmiotowego konkursu. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału
RLO do przesłania pisma z W/W informacją do poszczególnych gmin.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku ~ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem Gminy Busko - Zdrój dotyczącym propozycji przejęcia przez Powiat Buski
wytypowanych dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych, W zamian za
przejęcie przez Gminę Busko - Zdrój dróg powiatowych na terenie gminy Busko - Zdrój
i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy Wniosek
i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko W sprawie deklaracji dofinansowania ze strony W/W
Gminy W wysokości 50 % kosztów remontów czterech odcinków dróg proponowanych do przejęcia
przez Powiat Buski, znajdujących się W złym stanie technicznym tj. drogi nr 314022T Łagiewniki
Zbrodzice, drogi nr 314030T Budzyń - Równiny, drogi nr 314053T Owczary - Bronina, drogi
nr 3l4045T Owczary -- Radzanów. Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu nie mają uwag
w zakresie zmian W nazewnictwie dróg. Zarząd Powiatu zajął również negatywne stanowisko co do
rozszerzenia wykazu dróg gminnych proponowanych do przejęcia przez Powiat Buski 0 drogę
gminną nr 314032T Nowy Szczaworyż - Nowa Wieś - Podlesie i drogę nr 3l40l3T Nowa Wieś -
Ruczynów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg W Busku - Zdroju do wystąpienia do Gminy Busko - Zdrój o jednoznaczne określenie
stanowiska W przedmiotowym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym do Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” - Edycja 2014 r. projekt pn. „Otwórz oczy - STOP przemocy” - edycja II -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z projektem uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie
wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 830/2014 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie
wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2014
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie / sprzedaż /
likwidację środków trwałych tj. trzech zestawów komputerowych - w brzmieniu stanowiacym
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję dotyczącą przekazania, sprzedaży
bądź likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych na skutek wieloletniego użytkowania, tj.
trzech zestawów komputerowych, pozostawi do dyspozycji Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
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Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 17 zestawów komputerowych
nieprzydatnych w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
|w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 831/2014 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 17 zestawów komputerowych nieprzydatnych
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Kierownik Działu Organizacyjne - Prawnego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak ponownie przedstawił wniosek w sprawie przesunięcia środków finansowych
zabezpieczonych pierwotnie w budżecie Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej W wysokości
900 000 zł na realizację projektu „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem w Oddziale
Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”
w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno - epidemiologicznych” finansowanego ze środków Mechanizmu Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 i przeznaczenia
w/w środków na dofinansowanie następujących zadań:

- zakup aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,
- przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Magazyn Leków,
- przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Magazyn Bielizny,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę Oddziału Pediatrycznego,
- zakup zestawów komputerowych wraz z rozbudową serwera,
- przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Poradnie Hepatologiczną,
- przebudowa łazienek ogólnodostępnych w holu głównym ZOZ,
- dofinansowanie projektu pod nazwą: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poprzez modernizację Oddziału lntensywnej
Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć”.

Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.
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W/w wniosek był przedmiotem ostatniego posiedzenia Nr 178/2014 Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia ll marca 2014 roku. Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku -
Zdroju do skorygowania powyższego wniosku tj. wyłączenia z wykazu aparatury medycznej
planowanej do zakupu w 2014 roku sprzętu o wartości 400 zł, z uwagi na to, że nie może on zostać
zakwalifikowany jako wydatek majątkowy, uzupełnienia wniosku o szczegółowy opis zadań,
przeanalizowania planowanych do realizacji zadań pod kątem inwestycji, bowiem wydatki
ponoszone na remonty nie mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki majątkowe, lecz jako
wydatki bieżące.

Na dzisiejszym posiedzeniu Starosta Jerzy Kolarz zwrócił uwagę, że szacunkowy koszt zadania
dotyczącego przebudowy pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na poradnię hepatologiczną został
błędnie wyliczony i zamiast kwoty 194 000 zł powinno być 185 313 zł.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji, przedmiotowy wniosek został przyjęty przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu stanowczo zwrócił uwagę na właściwe podejście
wyższego personelu medycznego do pacjenta. Członkowie Zarządu przekazali swoje uwagi
dotyczące negatywnego zachowania lekarza kontraktowego z oddziału chorób wewnętrznych.

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska
i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwrócili się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, w celu zwiększenia budżetu
ZSTiO o koszty związane z egzaminowaniem tegorocznych maturzystów podczas ustnych
egzaminów maturalnych z języka polskiego i języków obcych - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć w/w wniosek do
ponownego rozpatrzenia w m-cu wrześniu br. po rozpoznaniu kwestii związanej z naborem uczniów
do poszczególnych jednostek oświatowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 14

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka
i Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrócili się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
dotyczącym zainstalowania oświetlenia oraz remontu nawierzchni kortu tenisowego przy Zespole
Szkół Techniczno -Informatycznych w Busku - Zdroju.
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Pismem znak: EK.4323.l.19.2013.20l4 z dnia 12 lutego 2014 roku Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się
do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w sprawie zainstalowania oświetlenia oraz
odnowienia i pomalowania kortu tenisowego przy ZST-I W Busku - Zdroju. W w/w piśmie
zaproponowano, aby ze strony Powiatu zostały sfinansowane koszty pomalowania linii na boisku,
natomiast Gmina Busko - Zdrój w zamian za to podjęłaby działania, których efektem byłoby
przyłączenie iluminacji w/w kortu do oświetlenia ulicznego.
W odpowiedzi na powyższe Bumristrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój poinfonnował pismem znak:
RSID 702l.7.8.20l4 z dnia 25 lutego 2014 roku, że Gmina Busko - Zdrój nie może ponosić
wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy oświetlenia terenów, których nie jest właścicielem
i nie jest możliwe podłączenie oświetlenia obiektów sportowych do oświetlenia ulicznego
i ponoszenie kosztów z tym związanych. Ponadto, w przedmiotowym piśmie zaproponowano, że
oświetlenie w/w kortu tenisowego może być współfinansowane przez Gminę tylko poprzez
udzielenie dotacji celowej Powiatowi Buskiemu.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno _ Infonnatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka
podkreślił, że nalezy wyjaśnić czy w/w dotacja celowa dotyczyłaby oświetlenia czy też całego kortu.
Ponadto, dodał, że dobrym rozwiązaniem w w/w przypadku byłby automat wrzutowy. Negatywnie
wypowiedział się natomiast co do tego, aby koszty związane z utrzymaniem kortu tj.
z oświetleniem pokrywała szkoła. Jednocześnie zaznaczył, że przy nawiązaniu współpracy z Gminą
Busko - Zdrój w powyższym zakresie należy zwrócić uwagę kto będzie korzystał i w jakim
natężeniu z tego kortu. Na boisku odbywają się bowiem zajęcia szkolne i w pierwszej kolejności
należy zabezpieczyć interes szkoły.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZST-I w Busku - Zdroju Sylwestra Pałka oraz Naczelnika
Wydziału EK Renatę Krzemień do wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa, tj. jakie nakłady muszą
zostać poniesione, aby w/w kort był ogólnodostępny i spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Jednocześnie Starosta Jerzy Kolarz zobowiązał się do rozeznania, czy przedmiotowa dotacja celowa
od Gminy Busko - Zdrój dotyczyłaby oświetlenia, czy też całego kortu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Dokumentacja w przedmiotowym zakresie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka zwrócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium
motywacyjnego za pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014, które wynosi 200 zł dla ucznia -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem stypendia w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju przyznano 26 uczniom.
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Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił autopoprawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą autopoprawkę nalezy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 19 marca
2014 roku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił autopoprawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, powyższą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 19 marca
2014 roku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 18
W sprawach różnych:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku
- Zdroju na wniosek zgłoszony na posiedzeniu Nr 176/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku
przez Członka Zarządu Wiesława Marca w sprawie wykonania robót odwodnieniowych przy
drodze powiatowej Nr 0089T Radzanów - Kawczyce - Hołudza - Chotel Czerwony W m.
Kawczyce - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr I 7 do niniejszego protokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku
- Zdroju na wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbytego wspólnie w dniu
25 lutego 2014 roku, w sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg
powiatowych - w brzmieniu stanowiacym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

3. Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Zarządowi Powiatu rejestr wniosków
o dotację na renowację zabytków złożonych w 2014 roku - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zostały złożone 3 wnioski w powyższym zakresie. Wszystkie
wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Srodki zabezpieczone w budżecie
Powiatu na powyższy cel stanowią kwotę w wysokości 20 000 zł.

Po wnikliwej analizie, ze względu na to, że Parafia w Szańcu dotychczas nie otrzymała dotacji
z budżetu Powiatu Buskiego, Zarząd Powiatu postanowił w/w Parafii przyznać dotację w wysokości
10 000 zł na realizację zadania polegającego na wymianie 2 drzwi zewnętrznych i wstawieniu
1 drzwi wewnętrznych. Decyzją Członków Zarządu Powiatu Parafii w Nowym Korczynie na
realizację zadania polegającego na konserwacji 9 obrazów z przedstawieniami z historii zakonu
Jezuitów została przekazana dotacja W wysokości 5 000 zł. Parafii w Szczaworyżu na realizację
zadania ~ roboty malarskie ścian i sufitu we wnętrzu kościoła przyznana została dotacja również
w wysokości 5 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 19

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 15:30 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała:
Martyna LIS
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