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Protokół Nr 183 /2014

Z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

. Jerzy Kolarz
_ Stanisław Klimczak
_ Andrzej Lasak
Zbigniew Surdel

. Wiesław Marzec

OTEIZ

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski ~ Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju t
Grzegorz Lasak - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku -
Zdroju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Krzyżański « Naczelnik Wydziału GKN
Artur Polniak ~ Skarbnik Powiatu
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
Tadeusz Sempioł ~ Kierownik Referatu lPl

Porządek posiedzenia:

1.0twarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyj ecie porządku posiedzenia.
4.Przyj ęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5.Zapoznanie się z ostateczną decyzja odnośnie przejęcia przez Gminę Busko - Zdrój ulic
powiatowych miasta Busko - Zdrój i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych w zamian za
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przejęcie przez Powiat Buski wytypowanych dróg gmimych i zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych. Podjęcie decyzji w w/W sprawie W związku z podtrzymaniem swojego stanowiska
przez Gminę Busko - Zdrój odnośnie przejęcia przez Powiat Buski dodatkowo dwóch odcinków
dróg gminnych i partycypacji W kosztach remontów czterech odcinków dróg proponowanych do
przejęcia przez Powiat Buski, znajdujących się w złym stanie technicznym (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).

6.Zapoznanie się z informacją na temat realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 0O89T Radzanów - Kawczyce - Hołudza ~ Chotel Czerwony odc. przez wieś Chotel Czerwony
od km 5+727 do km 7-+100 długości 1373 mb” (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
7.Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju na
wniosek dotyczący wyznaczenia i zorganizowania przejścia dla pieszych na czas prowadzonych
robót przy przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą powiatową -
ul. Bohaterów Warszawy W m. Busko - Zdrój (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
8.Ponowne rozpatrzenie wniosku Drogowej Pracowni Projektowej inż. Ewa Białek,
ul. Złota 23, 25-015 Kielce W sprawie wyrażenia zgody na poprowadzenie części projektowanego
objazdu dla pojazdów powyzej 3,5t drogami powiatowymi 0073T na trasie Skrzypiów ~ Młodzawy
- Chroberz ~ Biskupice - Koniecmosty, na czas prowadzenia robót drogowych przy przebudowie
drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku przejścia przez Działoszyce i Dziekanowice (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju).
9.Zapoznanie się z kosztorysem prac dotyczących wykonania robót przy drodze powiatowej
Nr 0l20T Pacanów - Gace Słupieckie W m. Zborówek, polegających na zabezpieczeniu skarp rowu
odwadniającego, W celu likwidacji podmywania pobocza przy W/W drodze (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).

10.Zapoznanie się z infonnacją na temat projektów zgłoszonych do programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic
między regionami II” na 2014 rok (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik
Powiatu). _
ll.Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego W sprawie czasowego zaprzestania
działalności Oddziału Dziennego Urologicznego (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
SOZ).
l2.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
w sprawie zwrócenia Powiatowi Buskiemu znajdujących się W nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju działek nr nr 26/16, 26/15 i 26/17 (Dyr. ZOZ W Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

l3.Podjęcie decyzji w sprawie przejęcia przez Gminę Solec ~ Zdrój części działki nr 581/10
położonej W obrębie Zborów, gmina Solec _ Zdrój (Nacz. Wydz. GKN).
14.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wydania opinii do realizacji
celu publicznego (Nacz. Wydz. GKN).

l5.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu najmu pomieszczenia na
sklepik szkolny za okres miesięcy - maj i czerwiec 2014 r. z kwoty 690 zł do kwoty 345 zł za
miesiąc (Dyr. ZSTÍO W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).
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16.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku -
Zdroju W sprawie »Wrażenia zgody na Wynajem miejsc noclegowych W intemacie poniżej
obowiązujących stawek dla uczestników Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi
Bukowina” (Nacz. Wydz. EK).
17.Zapoznanie się z infonnacją Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 4 Wychowawczego
W Broninie na temat realizacji projektu pn. „Nowe umiejętności - Większe możliwości" (Nacz.
Wydz. EK).

18.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia nowego kierunku kształcenia W zawodzie: technik bhp
W Szkole Policealnej (Nacz. Wydz. EK). _

l9.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).
20.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju na rok
szkolny 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).

21.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopemika
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).
22.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki W Busku -
Zdroju na rok szkolny 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).

23.ZatWierdzenie sprawozdania z wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli W roku 2013 (Nacz. Wydz. EK).

24.Rozpatrzenie wniosku Prezesa Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wisła”
W Nowym Korczynie W sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu i uczestnictwa reprezentacji
Klubu na tumiej półfinałowy Mistrzostw Polski kategorii junior młodszy dziewcząt (Nacz. Wydz.
EK, Skarbnik Powiatu). A

25.Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
W Busku - Zdroju W sprawie Wyrażenia zgody na Wynajem miejsc noclegowych poniżej
obowiązujących stawek W intematach: I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 W Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W Busku ~ Zdroju dla
uczestników Finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej W Polsce W kategorii wiekowej dzieci - chłopcy
(Nacz. Wydz. EK).

26.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
W Busku - Zdroju W sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej w I Liceum
Ogólnokształcącym W Busku Zdroju w celu przeprowadzenia Finału Pucharu Związku Piłki
Ręcznej W Polsce W kategorii wiekowej dzieci - chłopcy (Nacz. Wydz. EK).
27.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju W sprawie przekazania samochodu
osobowego marki Mercedes - Benz 310 DKA W drodze darowizny na rzecz gminy Nowy Korczyn
z przenaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej W Sępichowie (Nacz. Wydz. OR).

3



28.Wyrażenie opinii W sprawie uzgodnienia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Swiętokrzyskiego (Nacz. Wydz. OR).
29.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego W 2013 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

30.Zapoznanie się z uchwałą Nr 40/2014 lll Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
W Kielcach z dnia 14 kwietnia 2014 r. W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu
powiatu za 2013 rok (Skarbnik Powiatu).

31.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego tut. Starostwa Powiatowego
W sprawie dokonania przeniesień W planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa
Powiatowego W Busku - Zdroju (Skarbnik Powiatu).

32.Rozpatrzenie wniosku W sprawie wyrażenia zgody na inicjatywę uchwałodawczą do Rady
Powiatu dotyczącą zwiększenia zabezpieczenia środków projektu „Instalacja systemów energii
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej W gminach powiatu buskiego
i pińczowskiego” (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).
33.Zaopiniowanie bilansu jednostki budżetowej i Samorządowego zakładu budżetowego
sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. wraz z zestawieniem zmian W funduszu jednostki oraz
rachunkiem zysków i stratjednostki (Skarbnik Powiatu).

34.ZaopinioWanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzonego na dzień
31.12.2013 r. (Skarbnik Powiatu).
35.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian W budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2014 (Skarbnik Powiatu).
36.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku (Skarbnik Powiatu).
37.Podj ęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku (Skarbnik Powiatu).
38.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku « Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział rezerwy ogólnej (Skarbnik Powiatu).

39.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian planu wydatków
W podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu). '
40.SpraWy różne.
41 .Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył 183 posiedzenie Zarządu Powiatu.
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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 - liszjv obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

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

Ad. 4

Protokół Nr 182/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Na posiedzeniu Nr 179/2014 Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2014 roku Członkowie Zarządu
Powiatu negatywnie zaopiniowali przedstawioną W piśmie znak: RSID.7020.1.1.9.2014 z dnia
10 marca 2014 r. przez Gminę Busko - Zdrój propozycję 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. Zarząd Powiatu 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 3 1 4053T Owczary - Bronina, drogi nr 314045T Owczary - Radzanów.
Zarząd Powiatu zajął również negatywne stanowisko co do rozszerzenia wykazu dróg gminnych
proponowanych do przejęcia przez Powiat Buski o drogę gminną nr 314032T Nowy Szczaworyż -
Nowa Wieś - Podlesie i drogę nr 3 l4013T Nowa Wieś - Ruczynów.

W odpowiedzi na powyższe pismo Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku ¬ Zdroju
Krzysztof Tułak przekazał pismem znak: PZD-S3.4110.1.5.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
ostateczną decyzję odnośnie przejęcia przez Gminę Busko - Zdrój ulic powiatowych miasta Busko -
Zdrój i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych w zamian za przejęcie przez Powiat Buski
wytypowanych dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Pismo W powyższej
sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie pismem znak: RSID.7020.1.1.10.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku Gmina Busko -
Zdrój podtrzymała swoje stanowisko zawarte W piśmie znak: RSID.7020.1.1.9.2014 z dnia
10 marca 2014 roku W sprawie przejęcia przez Powiat Buski dodatkowo dwóch odcinków dróg
gminnych oraz partycypacji W kosztach remontów czterech odcinków dróg proponowanych do
przejęcia przez Powiat Buski, znajdujących się W złym stanie technicznym.

W nawiązaniu do powyższego pisma Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
pismem znak: PZD-S3.4110.1.6.20l4 z dnia 25 kwietnia 2014 roku - w brzmieniu stanowiącym
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załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że W dniu 29 kwietnia 2014 roku
odbyło się kolejne spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko - Zdrój w w/W sprawie. Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przekazał, że dokonano wizytacji
drogi nr 314032T Nowy Szczaworyż ~ Nowa Wieś - Podlesie oraz drogi nr 3l40l3T Nowa Wieś -
Ruczynów i z powyższego wynika, że obie drogi są wąskie (3 m) i mają bardzo dobre nawierzchnie.
Jednocześnie Starosta wyraził pozytywną opinię w zakresie przejęcia drogi Nr 3 l4022T Łagiewniki
~ Zbrodzice, drogi Nr 314053T Owczary - Bronina oraz drogi Nr 3l4045T Owczary - Radzanów
pod warunkiem, że Gmina Busko - Zdrój dofinansuje koszt remontów w/W dróg. Przewodniczący
Zarządu wyraził natomiast negatywne stanowisko co do przejęcia przez Powiat Buski drogi Nr
3 l4029T Budzyń - Bilczów oraz drogi Nr 314030T Budzyń - Równiny. Dyrektor PZD w Busku -
Zdroju uzasadnił powyższe, że Powiat Buski przekazuje Gminie Busko - Zdrój z drogami
powiatowymi miej skimi środki W vvyskości ok. 40 tys. zł z tytulu zajęcia pasa drogowego.

Po analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe stanowisko w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju przedstawił odpwiedż na wniosek Członka
Zarządu Powiatu Andrzeja Lasaka Z posiedzenia Nr 181/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
przekazania informacji na temat realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 0089T Radzanów - Kawczyce - Hołudza - Chotel Czerwony odc. przez wieś Chotel Czerwony
od km 5+727 do km 7+lO0 długości 1373 mb”.

Po analizie, powyższa informacja - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 7

W nawiązaniu do dyspozycji z posiedzenia Nr 181/2014 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca
2014 roku W sprawie wyznaczenia i zorganizowania przejścia dla pieszych na czas prowadzonych
robót przy przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą powiatowa -
ul. Bohaterów Warszawy w m. Busko - Zdrój, na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że w powyższej sprawie zwrócił
się do Wykonawcy w/w robót.
Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku ~ Zdroju w przedmiotowej sprawie wraz
z załączonym pismem PZD w Busku - Zdroju do Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Sp. z o.o. stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął informację w powyższym zakresie do wiadomości.
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Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak ponownie przedstawił
wniosek znak: DPP-DZ-TOR/111/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku Drogowej Pracowni
Projektowej inż. Ewa Białek, ul. Złota 23, 25 - 015 Kielce W sprawie wyrażenia zgody na
poprowadzenie części projektowanego objazdu dla pojazdów powyżej 3,5t drogami powiatowymi
0073T na trasie Skrzypiów ~ Młodzawy - Chroberz ~ Biskupice - Koniecmosty, na czas
prowadzenia robót drogowych przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku przejścia
przez Działoszyce i Dziekanowice - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

W/W wniosek był przedmiotem obrad posiedzenia Nr 155/2013 z dnia 16 października 2013 roku.
Wówczas Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poprowadzenie części projektowanego objazdu drogami
powiatowymi, jeżeli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Kielcach zobowiąże się poprzez
podpisanie stosownego porozumienia do wykonania, po zakończeniu prac związanych
z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 768, odbudowy odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 1300 mb
leżącego na terenie Powiatu Buskiego oraz zapewni środki finansowe na zimowe utrzymanie W/W
dróg powiatowych. i
Dnia 10 marca 2014 roku zwrócono się po raz kolejny do Powiatowego Zarządu Dróg W Busku -
Zdroju Z powyższym wnioskiem. Dyrektor wyjaśnił wówczas, że nie ma innej możliwości
poprowadzenia objazdu, gdyż wymianie ulega kanalizacja burzowa i sanitama, należy wykonać
umocnienie skarpy rzeki, przebudować linie energetyczne itd. W związku z tym ponownie przesłano
prośbę o wyrażenie zgody na objazd drogą Nr 0073T, a pismem z dnia 26 marca 2014 roku
określono przybliżony termin trwania robót, tj. od 10 kwietnia 2014 roku do 10 lipca 2014 roku.
Dyrektor PZD W Busku - Zdroju dodał, ze o zgodę w powyższym zakresie występował
Wnioskodawca również do Powiatu Pińczowskiego i taką zgodę otrzymał.

Na posiedzeniu Nr 181/2014 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2014 roku Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg W Busku - Zdroju zaproponował, aby podtrzymać dotychczasowe stanowisko
z wyjątkiem zapewnienia środków finansowych na zimowe utrzymanie przedmiotowych dróg
powiatowych ze względu na to, że zima już minęła. Wówczas Zarząd Powiatu postanowił, że wyrazi
zgodę w powyższym zakresie pod warunkiem udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej
o wartości ok. 500 tys. zł stanowiącej koszt odbudowy odcinka drogi powiatowej 0 dł. 1300 mb.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju wyjaśnił, że
Wnioskodawca nie ma innej możliwości przekierowania ruchu, jak w/W drogą powiatową. Dyrektor
przekazał, że zaproponowano sporządzić inwentaryzację odcinka drogi powiatowej, polegającą na
opisie szczegółówego stanu nawierzchni, wykonaniu zdjęć, wykonaniu pomiarów poprzecznych
równości jezdni itd. Następnie inwenatryzacja zostałaby wykonana po zakończeniu inwestycji.
Jednocześnie Dyrektor dodał, że w przypadku zaakceptowania przez Zarząd Powiatu takiego
stanowiska zawarta zostanie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach umowa,
w oparciu o którą w przypadku pogorszenia się parametrów drogi, sfinansowana zostanie odbudowa
jej nawierzchni.
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Członek Zarządu Powiatu Andrzej Lasak zasygnalizował, że prawdopodobnie w/W droga zostanie
zaplanowana do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok
2015. W związku z powyższym w w/w umowie należałoby ująć kwestię ewentualnego
współfinansowania przedmiotowej drogi przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dyrektor PZD W Busku - Zdroju zadeklarował, że projekt przedmiotowej umowy zostanie
przedstawiony Członkom Zarządu Powiatu. "

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poprowadzenie części projektowanego
objazdu dla pojazdów powyżej 3,5t drogami powiatowymi 0073T na trasie Skrzypiów - Młodzawy
- Chroberz - Biskupice - Koniecmosty, na czas prowadzenia robót drogowych przy przebudowie
drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku przejścia przez Działoszyce i Dziekanowice, na W/w
warunkach w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku ~ Zdroju Krzysztof Tułak w nawiązaniu do wniosku
Członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Surdela z posiedzenia Nr 177/2014 z dnia 5 marca 2014 roku
przedstawił kosztorys prac dotyczących wykonania robót przy drodze powiatowej
Nr 0120T Pacanów - Gace Słupieckie w m. Zborówek, polegających na zabezpieczeniu skarp rowu
odwadniającego, W celu likwidacji podmywania pobocza przy w/w drodze. Pisma w powyższej
sprawie z dnia 31 marca 2014 roku oraz z dnia 9 kwietnia 2014 roku stanowią załączniki nr nr 8 i 9
do niniejszego protokołu.

Zgodnie z w/w załącznikami rów przebiegający wzdłuż drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów -
Gace Słupieckie W m. Zborówek jest ciekiem wodnym o dużej zlewni szerokości 8,0 - 9,0 m, który
zbiera wody z przyległych miejscowości począwszy od miejscowości Srocżków. Na odcinku od
skrzyżowania, w obrębie działki nr ewid. 420 W m. Zborówek rów biegnie po prawej stronie drogi
powiatowej Nr 0120T. W czasie nadmiernych opadów deszczu duży przepływ wody rowem
powoduje niszczenie korpusu drogowego. Powodem w/W stanu rzeczy jest m.in. zarośnięta
krzakami i drzewami prawa skarpa rowu. Korzenie rosnących drzew powodują, że nurt
przepływającej wody kieruje się W stronę pobocza, powodując jego niszczenie. Aby zapobiec
niszczeniu korpusu drogowego na wskazanym odcinku drogi należy dokonać prac związanych
z zabezpieczeniem skarp i dna rowu oraz przebudować oś cieku (wyrównać przebieg). Dno
i przeciwskarpy rowu należy umocnić przy użyciu płyt drogowych, betonowych o wymiarach
300 cm x 115 cm. Koszt jednej płyty używanej wynosi 350 zł brutto. Oprócz kosztu płyty należy
uwzględnić koszt robocizny i koszt robót towarzyszących (karczowanie pni, przesunięcie osi cieku)
- ok. 100 zł. Łącznie koszt wykonania robót na odcinku o długości 1 mb wynosi 450 zł.

Zgodnie z przedstawioną informacją, biorąc pod uwagę, że przedmiotowe prace należy wykonać na
odcinku ok. 475 mb orientacyjny całkowity koszt niezbędnych prac do wykonania wynosi
213 750 zł.

Ponadto, szerokość pobocza na niektórych odcinkach została zawężona poprzez podmycie wodą
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i wynosi 0,8 m. Na tych odcinkach należy, jak najszybciej wykonać zabezpieczenie skarp rowu, aby
uniknąć dalszych uszkodzeń pobocza i nawierzcłmi jezdni.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak poinformował, że należy po drugiej stronie (od strony pól) usunąć drzewa i spróbować nurt
tego strumienia (cieku) przesunąć W prawą stronę jadąc kilometrażem drogi. Jednocześnie Dyrektor
dodał, że jest to rozwiązanie jedynie doraźne i w dłuższej perspektywie niewystarczające.

Starosta Jerzy Kolarz stanowczo stwierdził, że Powiatu nie stać na to, aby zrealizować to zadanie
zgodnie z przedłożonym kosztorysem. Nie jest to bowiem inwestycja lecz wydatek bieżący i w tym
zakresie brak jest środków finansowych. Zatem, na chwilę obecną należy wyrównać nurt na odcinku
W m. Zborówek do Kanału Strumień, podczyścić, udrożnić drugą rurę przepustu pod drogą W m.
Zborówek, wyciąć drzewa, które rosną W osi tej rury itd.

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zaproponował, że ze względu na to, że Gmina Pacanów jest
właścicielem rowu, porozmawia z Wójtem, aby zgłosić W/w zadanie przy najbliższej okazji
do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotację do odbudowy jako szkodę. Wówczas Gmina
otrzymałaby 80 % dofinansowania i wspólnie z Powiatem Buskim mogłaby sfinansować pozostałe
20 % kosztów.

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

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił informację na temat projektów zgłoszonych do programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między
regionami II” na 2014 rok.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju omówił wykaz projektów zgłoszonych do „Programu
wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r. ~ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10
do niniejszego protokołu. Jednocześnie nadmienił, że Gmina Stopnica złożyła wniosek na budowę
podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów przy budynku Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stopnicy W ramach obszaru B W/w programu. W/w wniosek zostanie
jednak odrzucony z przyczyn formalnych, gdyż według procedur programu Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej posiadający osobowość prawną powinien wystąpić do Realizatora programu
z wnioskiem we własnym imieniu, nie zaś za pośrednictwem Urzędu Gminy.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że ma wątpliwości co do wystąpienia w obszarze D
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju W zakresie zakupu autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół
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Dzieci W Busku - Zdroju. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
przekazał, że możliwe, iż zaległość TPD wobec PFRON będzie przeszkodą dla realizacji W/W
projektu. Starosta dodał, że Powiat otrzymał pismo o zwrot zaległości wraz z odsetkami.
Zobowiązanie W stosunku do PFRON będzie oznaczało brak możliwości dofinansowania. Jeżeli ten
koszt stanie się niewymagalny i W/W zaległość zostanie umorzona wówczas wniosek TPD mógłby
zostać procedowany. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu stanowczo podkreślił, że Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci W Busku - Zdroju nie może liczyć na to, że otrzyma środki od Powiatu Buskiego.

Starosta Jerzy Kolarz zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zgłoszenia W/w
wystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Busku - Zdroju ma bowiem zaległość wobec PFRON oraz nie pokazało we wniosku
środków stanowiących udział własny. Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju dodał, że brak jest
gwarancji finansowych W powyższym zakresie.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zgłoszenie do „Programu
wyrównywania różnic między regionami II” wniosku W obszarze D Domu Pomocy Społecznej
W Zborowie pn.: „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim”, wniosku
w obszarze G Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju pn. ,,BuskON - aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych W powiecie buskim”, wystąpienia W obszarze B Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej W Nowym Korczynie pn. ,,Obudowane urządzenie do transportu osób
niepełnosprawnych na I-ą kondygnację budynku Ośrodka Zdrowia”.

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

Ad. 11

Zarząd Powiatu zapoznał się z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego W sprawie czasowego
zaprzestania działalności Oddziału Dziennego Urologicznego W okresie od dnia 7 kwietnia
2014 roku do dnia 30 września 2014 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr II do
niniejdszego protokołu.

Kierownik Działu Organizacyjno ~ Prawnego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak poinformował, że Poradnia Urologiczna funkcjonuje lepiej, natomiast Oddział
Dzienny Urologiczny obecnie nie funkcjonuje. Podkreślił, że podstawowe zabezpieczenie pacjentów
W Poradni Urologicznej jest bardzo ważne. Pacjenci przyjmowani są od godzin rannych do
południowych oraz popołudniami do godziny 19-tej. Dodał również, że nadal Wykonywane są proste
zabiegi kruszenia kamieni.

Po analizie, informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 12

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju zwrócił się z wnioskiem znak:
ZOZ/DO/28/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku W zakresie zwrotu Powiatowi Buskiemu
znajdujących się W nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju:
zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka
Nr 26/16 o powierzchni 0,2232 ha Wraz ze znajdującymi się na jej terenie budynkiem hotelowym B
Nr 67Ai murowanym garażem oraz nieruchomości gruntowej - drogi dojazdowej zlokalizowanej na
działkach Nr 26/15 o powierzchni 0,0077 ha i Nr 26/ 1 7 o powierzchni 0,0334 ha.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Wydział GKN tut. Starostwa Powiatowego przygotował
informację, że W trakcie prowadzonych wcześniej rozmów z przedstawicielami ZOZ ustalono, iż ten
budynek hotelowca zostanie przekazany na rzecz Powiatu po całkowitym wysiedleniu lokatorów
i dokonaniu zmiany instalacji W ten sposób, aby zasilanie i rozliczanie hotelowca A odbywało się
bezpośrednio Z dostawcami mediów, a nie było rozliczane poprzez licznik z hotelowca B, tj. aby
hotelowiec A i B miały własne rozliczanie mediów. Ustalono, że przebudowa zasilania W media jest
W trakcie realizacji, natomiast lokatorzy W budynku hotelowca B nadal mieszkają. Wobec
powyższego przejęcie W/W hotelowca na tą chwilę nie jest możliwe.

Przedmiotowy wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju wraz informacją
Wydziału GKN W powyższym zakresie stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak wyjaśnił, że przedłużone zostały umowy do końca m-ca czerwca wszystkim
lokatorom, którzy wyrazili wolę opuszczenia tych lokali W późniejszym terminie.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przekazał, że Powiat Buski może przejąć obiekt, ale
bez lokatorów. Wówczas można wszcząć procedury dotyczące wyceny obiektu. Zatem, W momencie
otrzymania informacji od Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju na temat opuszczenia hotelowca przez
lokatorów Powiat podejmie stosowne kroki co do realnego przejęcia tej nieruchomości.

W dalszej części posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Lasak poinformował, że ponownie
pojawiła się skarga na funkcjonowanie Izby Przyjęć i lekarza kontraktowego dyżurującego na Izbie
Przyjęć.

Starosta Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha do wydania
zalecenia Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku 4 Zdroju o podjęcie natychmiastowych
działań W zakresie zwolnienia W/W lekarza ż pracy.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska
W sprawie przejęcia przez Gminę Solec - Zdrój części działki nr 581/10 położonej W obrębie
Zborów, gmina Solec - Zdrój. Zgodnie z przedłożoną informacją Wydziału GKN tut. Starostwa
Powiatowego przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Buskiego, oddana jest W trwały
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zarząd Domowi Pomocy Społecznej W Zborowie i stanowi teren parku. Przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przewidują, że nieruchomości mogą być
przedmiotem obrotu a W szczególnosci między innymi przedmiotem sprzedaży, zamiany a także
darowizny pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. O formie obrotu decyduje Zarząd
Powiatu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Solec - Zdrój, należałoby
dokonać podziału działki nr 581/ 10 i wygasić trwały zarząd do części przewidzianej do przekazania.

Informacja Wydziału GKN wraz z wnioskiem Wójta Gminy Solec - Zdrój W przedmiotowej sprawie
stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Starosta Jerzy Kolarz poinformował, ze podział parku nie jest
wskazany. Podkreślił stanowczo, że nie chciałby wyzbywać się majątku Powiatu. Ponadto, dodał, że
na podział parku zgodę musi wyrazić konserwator zabytków. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że
na dzień dzisiejszy można zwrócić się do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków o opinię co do
możliwości podziału parku oraz do Gminy Solec - Zdrój z propozycją W zakresie udostępnienia
Wnioskowanej części mieszkańcom W zamian za koncepcję i udzielenie stosownej pomocy
finansowej Powiatowi na zagospodarowanie tej części parku.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zwrócił uwagę, że można udostępnić tą część parku
mieszkańcom Gminy Solec - Zdrój bez jej wydzielania. Przypomniał. że jest to róvvnież teren
rekreacyjny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Starosta Jerzy Kolarz zaznaczył, że można oddać tą część nieruchomości Gminie Solec - Zdrój
nawet W dzierżawę, lecz nie przekazywać jej na własność. Jednocześnie zwrócił się do Naczelnika
Wydziału GKN, aby sprawdzić czy W/W park znajduje się W Miej scowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

Reasumując, po szczegółowym przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek
Wójta Gminy Solec - Zdrój W przedmiotowym zakresie W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie Wydania opinii do realizacji celu publicznego.

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

Uchwała Nr 852/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
vvydania opinii do realizacji celu publicznego stanowi załącznik 14 do niniejszego protokołu.
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Ad. 15

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska
na pisemną prośbę Najemcy zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na obniżenie
czynszu najmu pomieszczenia o powierzclmi 11 m2 na sklepik szkolny na okres miesiąca maja
i czerwca 2014 roku z kwoty 690 zł do kwoty 345 zł/miesiąc (31,36 zł za 1 mz).

Czynsz W wysokości 690 zł za miesiąc (62,72 zł za 1 m2) został ustalony z Najemcą W przetargu
ustnym nieograniczonym. Zgodnie z Uchwałą Nr 280/2009 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
z dnia 8 kwietnia 2009 roku W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu
i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego, minimalna stawka czynszu na
tym terenie wynosi 15 zł za 1 m2.
Wniosek Dyrektora ZSTiO W Busku ~ Zdroju Wraz z informacją Wydziału GKN tut. Starostwa
Powiatowego W przedmiotowym zakresie stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że W związku z tym, że czynsz został ustalony W wyniku
przetargu ustnego nieograniczonego brak jest możliwości prawnych, aby obniżyć W/W czynsz.

Biorąc pod uwagę, że dotychczasowy Najemca złożył Wniosek dnia 24 marca 2014 roku
i obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy, z dniem dzisiejszym można rozwiązać
przedmiotową umowę, a następnie ogłosić kolejny przetarg.

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

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na wynajem miejsc
noclegowych W intemacie W dniach 23-25 maja br. poniżej obowiązujących stawek dla uczestników
Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina” - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z uchwałą Nr 280/2009 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 roku
W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Buskiego, minimalna stawka czynszu najmu dla pokoju gościnnego
W strefie centralnej miasta wynosi 30 zł za dobę. Dyrektor ZST-I W Busku - Zdroju zaproponował
stawkę 40 zł za 2 noclegi. Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że W oparciu o W/W uchwałę Zarząd
Powiatu ma możliwość udzielenia bonifikaty i obniżenia o 10 zł minimalnej stawki najmu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Tecłrrriczno
-Informatycznych W Busku - Zdroju W przedmiotowym zakresie W głosowaniu jednogłośnie.
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Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z infonnacją Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na temat realizacji projektu pn.
„Nowe umiejętności - Większe możliwości” - w brzmieniu stanowiacym załacznik nr 17 do
niniejszego protokołu. _

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do Wiadomości.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju W sprawie
zatwierdzenia nowego kierunku kształcenia W zawodzie: technik bhp W Szkole Policealnej -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOS-W W Busku - Zdroju Wojewódzka Rada Zatrudnienia
W Kielcach oraz Powiatowa Rada Zatrudnienia W Busku - Zdroju pozytywnie zaopiniowały
wniosek W sprawie utworzenia W Szkole Policealnej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo
kierunku kształcenia W zawodzie technik bhp.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zaznaczył, że należy zwrócić uwagę Dyrektorowi SOS-W
W Busku - Zdroju, że do przedmiotowego wniosku powinna zostać załaczona - zamiast opinii
Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju, uchwała Powiatowej Rady Zatrudnienia W Busku -
Zdroju W powyższym zakresie.

Po przeanalizowaniu, przedmiotowy Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014.

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

Uchwała Nr 853/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.
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Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014.

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

Uchwała Nr 854/2014 Zarządu Powiatu W Busku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
W Busku _ Zdroju na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014.

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

Uchwała Nr 855/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014.

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

Uchwała Nr 856/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki W Busku ~ Zdroju na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
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Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła sprawozdanie z wykorzystania środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli W roku 2013 - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Wniosek Prezesa Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Wisła” W Nowym Korczynie W sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu
i uczestnictwa reprezentacji Klubu na turniej półfinałowy Mistrzostw Polski kategorii junior
młodszy dziewcząt- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji. Zarząd Powiatu ze względu na brak możliwości
prawnych udzielenia dofinansowania negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek w głosowaniu
jednogłośnie. Naczelnik Wydziału EK dodała, ze Wnioskodawca mógł złożyć ofertę do otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych bądź ubiegać się o dofinansowanie ofert
o małe granty. Jednocześnie wyjaśniła, że środki zabezpieczone W ramach dotacji W zakresie
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych W 2014 roku zostały już
rozdysponowane.

Ad. 25 _

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wnioski Dyrektora Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na wynajem
miejsc noclegowych poniżej obowiązujących stawek, z uwzględnieniem stawki za osobodzień
W kwocie 35 zł brutto (15 zł - wyżywienie, 20 zł - zakwaterowanie), W intematach: I Liceum
Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 W Busku - Zdroju,
Zespołu Szkół Tecłmiczno - Informatycznych W Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju dla uczestników Finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej
W Polsce W kategorii wiekowej dzieci ~ chłopcy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, ze zgodnie z uchwałą Nr 280/2009 Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 roku W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu
najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego, minimalna stawka
czynszu najmu dla pokoju gościnnego W strefie centralnej miasta wynosi 30 zł za dobę. Natomiast
Dyrektor PMOS W Busku - Zdroju W złożonych przez siebie wnioskach zwrócił się o wyrażenie
zgody na zakwaterowanie uczestników na 3 noclegi z uwzględnieniem stawki W wysokości
20 zł/nocleg.
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Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski Dyrektora Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju W przedmiotowym zakresie W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 26

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju W sprawie nieodpłatnego udostępnienia
hali sportowej W I Liceum Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju W dniach 7-10 maja br. W celu
przeprowadzenia Finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej W Polsce W kategorii wiekowej dzieci -
chłopcy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK dodała, że Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju
wyraził zgodę W powyższym zakresie.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 27

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~
Zdroju w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Mercedes - Benz 310 DKA W drodze
darowizny na rzecz gminy Nowy Korczyn z przenaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
W Sępichowie.

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

Uchwała Nr 857/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
przekazania samochodu osobowego marki Mercedes - Benz 310 DKA W drodze darowizny na rzecz
gminy Nowy Korczyn z przenaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępichowie stanowi
załącznik nr 2 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 28

Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii
W sprawie uzgodnienia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Świętokrzyskiego. Naczelnik Wydziału OR wyjaśniła, że Dyrektor Powiatowego Zarządu. Dróg
W Busku ~ Zdroju, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami wyrazili pozytywne opinie w powyższym zakresie.
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Wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wraz z W/W opiniami W przedmiotowym
zakresie stanowią załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

W dalszej części dyskusji Naczelnik Wydziału OR przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie Wyrażenia opinii nt. Projektu zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Swiętokrzyskiego.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 858/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
wyrażenia opinii nt. Projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Swiętokrzyskiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 29

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego W 2013 roku - w brzmieniu stanowiącym załacznik
nr 30 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu do zapoznania się Uchwałę
Nr 40/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia
14 kwietnia 2014 r. W sprawie opinii 0 sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
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Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego tut.
Starostwa Powiatowego W sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku ~ Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 32

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł omówił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na inicjatywę
uchwałodawczą do Rady Powiatu dotycząca zwiększenia zabezpieczenia środków projektu
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w gminach
powiatu buskiego i pińczowskiego” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.

W oparciu o wykaz cen ogółem Kontrakt nr 1 ~ Instalacja kolektorów słonecznych w ramach
projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego í pińczowskiego” oraz zestawienie kosztów
Powiatu Buskiego na realizację W/w projektu, Kierownik Referatu IPI zwrócił się do Zarządu
Powiatu o wyrażenie zgody na zwiększenie środków projektu o 308 405 zł. Wyjaśnił, że
zabezpieczenie w/W środków jest konieczne w celu zawarcia umowy z Wykonawcą robót.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze srodków Szwajcarsko ~ Polskiego Programu
Współpracy w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych.

Kierownik Referatu IPI wyjaśnił, że po podpisaniu 3 umów pozostała Powiatowi do podpisania
umowa z Wykonawcą instalacji solamych w systemie zaprojektuj i Wybuduj, wykonanie systemu
monitorującego, szkolenia i działania promocyjne. Szacowane koszty brutto na podstawie Studium
Wykonalności projektu i rozstrzygniętych przetargów Lidera Projektu na dzień 17.06.2013 r.
w powyższym zakresie to 1 570 120,56 zł, natomiast koszty brutto na podstawie rozstrzygniętych
przetargów Lidera Projektu na dzień 28.04.2014 r. to 1 883 652,75 zł.

Kierownik Referatu IPI zwrócił uwagę, że ze względu na termin związania z ofertą przedmiotowa
umowa powinna zostać podpisana w m-cu maju br.

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek
w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad. 33

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu do zaopiniowania bilans
jednostki budżetowej i Samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. oraz
rachunkiem zysków i stratjednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. -
w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki nr nr 34, 35 i 36 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, bilansjednostki budżetowej i Samorządowego zakładu budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2013 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień
31.12.2013 r. oraz rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na
dzień 31.12.2013 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu bilans jednostki budżetowej i Samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszujednostki
sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. oraz rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. należy przekazać Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez
Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu
czerwcu br.

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

Ad. 34

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Zarządowi Powiatu do zaopiniowania bilans
z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 3 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na
dzień 31.12.2013 r. należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez Komisje Stałe Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu czerwcu br.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 35

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2014.

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

Uchwała Nr 859/2014 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Ad. 36

Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
w sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.

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

Uchwała Nr 860/2014 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku stanowi załącznik nr 39 do
niniejszego protokołu.

Ad. 37

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.

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

Uchwała Nr 861/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku stanowi załącznik nr 40 do
niniejszego protokołu.

Ad. 38

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział
rezerwy ogólnej.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 862/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział rezerwy ogólnej
stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Ad. 39

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nr 863/2014 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 30 kwietnia 2014 roku W sprawie
zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 42 do
niniejszego protokołu.

Ad. 40

W sparawch różnych:

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem W sprawie zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu
W wysokości 76 089 zł W związku z nieuznaniem kosztów związanych z wykonaniem
zjazdów, placu postojowego i barier sprężystych zabezpieczających przepusty przy drogach
powiatowych. Z uwagi na to, że W/W koszty zostały uznane jako niekwalifikowalne należy
za wykonanie powyższych robót zapłacić środkami własnymi. Przedmiotowy wniosek
Dyrektora PZD W Busku - Zdroju wraz z zestawieniem kosztów remontów dróg
powiatowych z powodzi W 2014 roku stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem brakujące środki stanowią kwote 20 826,25 zł. Wartość
niekwalifikowalnych robót: na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów -
Kawczyce - Hołudza ~ Chotel Czerwony odc. przez wieś Chotel Czerwony od km 5+727 do km
7+100 długości 1373 mb” wynosi 19 646,05 zł, W tym 8 tys. zł to środki od Gminy Wiślica, na
zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz od krn 4+523 do
km 5+430 długości 907 mb” wynosi 4 723,20 zł, na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 0032T Jarząbki ~ Solec Stary od km 5+760 do km 6+880 długości 1120 mb” wynosi
38 892,60 zł.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.
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2. Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu do zaakceptowania
propozycje przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie W 2014 roku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Do przedmiotowego wniosku załączona została opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju, które wyraziło zgodę na dokonanie przesunięć finansowych między pozycjami
preliminarza kosztów funkcjonowania WTZ W 2014 roku.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek w głosowaniu
jednogłośnie.

3. Na poprzednim posiedzeniu Nr 182/2014 Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2014 roku
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek W sprawie nieodpłatnego przekazania
zestawu komputerowego nieprzydatnego do pracy W Starostwie Powiatowym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zwróciła się do Członka
Zarządu Powiatu Zbigniewa Surdela z zapytaniem dotyczącym sytuacji materialnej
Wnioskodawcy.

Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Surdel potwierdził, że Wnioskodawca ma trudną
sytuację materialną.

4. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Posła na Sejm RP .Iarosława
Rusieckiego na wystąpienie Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie trudnej
sytuacji producentów trzody chlewnej spowodowanej embargiem na eksport żywca
wieprzowego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad. 41

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udzial i o godzinie 10:40 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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