
Znakz BR.0022.2 .136.Ż0l7

Pľotokól Nr l3612017

z posiedzenia Zaľządu Powiatu

z ĺlnia 2 sicľpnia 2017 roku

W posieĺlzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Stanisław Klimczak
2. Kľzysztof Gajek
3. Robeľt GwoŻdŹ
4. Wiesław Maľzec

oraz

KrzyszÍof 'fułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu l)róg w Busku - Zclľoju
Andrzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo1u
I-Ielella Bebel - l)yľektoľ f)omu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Stanisław Kozioł - Dyľektot'Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Henľyk KľzyŻaliski _ Naczelnik Wydziału GKN
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Iľelleusz Augustowski - Główny Księgowy w tut. Staľostwie

Pľoponowany poľządck posicdzcnia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzcnia.
5. Zapoznanie się z infoľnlacją Dyrektora Porviatorvego Zarz'ądu Dľóg ił, Busku - Zdroju

doÍycz'ącą szacuľlkowej waľtości zamówienia na świadczenie usług transportowo -

spľzętowych przy zinrowym utrzymaniu dľóg powiatowych w sezonach 201712018,
20l8l20l9,201912020 (Dyr. PZD w Busku - Zdrojl, Skaľbnik Powiatu).

6. Zapoz'nanie się z pisnlenl Gminy Stopnica w sprawie rozwaŻ'enia mozliwości pľzebudowy
w 20l7 ľ. dľogi powiatowe.i nr 00Ż4T Clrmielnik - Stopnica polegającej na budowie pasa
awaľy.jnego w m. Stopnica w kni 25+4l0 clo km 25+640 (Dyľ. |'Zl) w l}usku - Zdroju,
Skarbnik Powiatu).
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7. Zapoznanle się z pismem Firmy DROPROJEKT Sp. z o.o. wykonawcy dokumentacji
pľojektowej na zadanie ,,Budowa obwodnicy w m. Zbludowice'' o wydanie opinii
w opaľciu o ustawę o szczegőlnych zasadach przygotowania i ľealizacji inwestycji

w zakľesie dľóg publicznych dla w/w zadania (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
8. Podjęcie decyzji w sprawie ostatecznych propozycji zadań w zakľesie inwestycji

drogowych do realizacji w 2018 roku z,,Progľamu ľozwoju gminnej i powiatowej

infrastľuktuľy drogowej na lata 20116 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. GKN).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyrażenia zgody na zatrudni enie Ż osób na stanowisku opiekuna (Dyr. PCPR w Busku -

Zdľoju, Dyľ. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. soz).
l0. Zapoznanie się z pľotokołem z kontľoli w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu

Pomocy Społecznej w Gnojnie pľZepľowadzonej w dniu 28.06.2017 ľ. (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju,Dyľ. DPS w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

ll.Zapoznanie się z pľotokołem Z przęprowadzonego konkuľsu pn. ,,Piękna i Bezpieczna

Zagrodĺl - Przyjazna Srodowisku" (Nacz. Wydz. RLo).
12. Poájęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sirľawie upoważnienia dyľektoľa

jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynnoŚci
w zakľesie realizacji projektu pn. ,,Inwestycja w przyszłośi'' w ľamach Regionalnego
Progľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 20|4 ' 2020 (Nacz.'Vłydz,
EK).

l3.Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Z&oju w sprawie uchylenia uchwały nr

7OlŻO1| Zarządu Powiatl.l w Busku - Zdroju zdnia 5 maja Ż0l1 r. w sprawie ustalenia

zasad sporządzania i zatwierdzania aľkuszy oľganizacji jednostek oświatowych
pľowadzonychpľzez Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).

|4. Zatwieľ,dzenie Planu Pracy Pouliatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 20 ] 7/20l 8 (Nacz. Wydz. EK).
l5. Sprawy tőŻne.
t 6. Zamknięcie posied zenla.

Ad. I

obľadom Zarządu pľzewodniczył Wicepľzewodnicz ący Zaruądu Stanisław Klimczak, któľy

powitał zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 136 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności

aktuainie w posiedzeniu uczestnlczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),

co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lísty

obecności Członków ZarzqĺIu oraz zapľoszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do

n in iejsz.ego p roto kołu'

Ad.3
Proponowany pÍzez Wicepľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu

pľzyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad.4
Protokół Nľ 135/2017 z dnia 20 lipca 2017 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
W związku z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na świadczenie usług transportowo
- sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2017/20|8,
2018lŻ019, Ż019/2020, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof
Tułak, zapoznał Członków Zaruądu z informacją dotyczącą szacunkowej wartości
zanrówienia na lata z0l7-20Ż0 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw
i0 głosach _wstľzymał się, zaakceptował szacunkową waľtość zamówienia na |ata 2017-
Ż020, jednocześnie zobowiązując wydział Finansowo _ Budzetowy tut. Starostwa do
pľZygotowania stosownej inicj atywy uchwałodawczej .

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem Buľmistrza Miasta i Gminy Stopnica w spľawie rozwaŻenia możliwości
pľzebudowy w 2017 ľ. dľogi powiatowej nľ 0024T Chmielnik - Stopnica polegającej na
budowie pasa awaryjnego w m. Stopnica w km Ż5+410 do km Ż5+640 _ w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 4 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Robert Gwożdż zasygna|izował, powołując się na wypowiedź Skarbnika
Powiatu, aby waŻyć, zadanía, gdyz istnieje duże niebezpieczeństwo zakłóceń Íinansowych
w budżecie Powiatu. Członek Zarządu wskazał również uwagę na inne zađania, któľe także
czekają na realizacj ę. Z uwagi na liczne zobowiązania Powiatu, Członek Zarządu Robeľt
GwőŻdŻ, zwľócił się o przedłoŻenie, dla wszystkich Członkőw Zarządu, przez Skarbnika
Powiatu na 15 wľześnia br. pełnego pľzeglądu budzetu Powiatu, aby móc przyjąć, pewną
hi eraľch i ę wykonywania zadań.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach _wstrzymał się, zobowiązał Dyrektoľa PZD w Busku _ Zdroju, aby w ciągu
dwóch tygodni pľzedstawił kalkulację kosztów powyŻszego zadania, co pozwoli na ostateczne
podjęcie decyzii.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem Firmy DROPROJEKT Sp. z o.o. wykonawcy dokumentacji pľojektowej na
zadanie ,,Budowa obwodnicy w m' Zbludowice'' o wydanie opinii, w opaľciu o ustawę
o szczególnych zasadach przygotowania i ľealizacji inwestycji w zakresie dľóg publicznych
dla w/w zadania_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i l głosie _wstľzymał Się, wyraził pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej
wykonywanej dla zadania ,, Budowa obwodnicy w m. Zbludowice".
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Ad.8
W związku z|icznymi przeszkodami w wykonaniu w 2017 roku dokumentacji pľojektowej do
wniosków w ľamach ,, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy drogowej na
lata 20]6-20]9" zvłiązanych z nieuľegulowanym pasem drogowym na zgłoszonych do
ľealizacjl odcinkach dróg powiatowych, Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _
Zdľoju Kľzysztof Tułak, przedstawił Członkom Zarządu ,,Propozycje zadań inwestycjí dľóg
powÍatowych do realÍzacji w 2018 ľoku z Programu rozwo.ju gminnej i powiatowej
infra,ĺtruktury drogou,e.i na latą 2016-2019'' wraz z uwagami dotyczącymi nieuregulowanych
pasów dľogowych oľaz pismami samorządów gminnych dotyczącymi zmiany lokalizacji
inwestycji w ramach w/w programu na 20l8 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6
do niniejszego pľotokołu.

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju
Krzysztof Tułak zwrócił się do ZarząduPowiatu z pľośbą o podjęcie decyzji w pľzedmiotowej
spľawie w związku z koniecznością terminowego złoŻenia wniosku.

obecny na posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski zwrócił
uwagę na pilną koniecznośó podjęcia w przyszłości działan w kwestii dotyczącej
uregulowania stanów prawnych pasów drogowych dróg powiatowych.

Członkowie Zarządu Powiatu dokonali wnikliwej analizy ,,Pľopozycji zadań inwestycjí dróg
powiatowych do ľealizacji w 2018 roku z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastrukĺury drogowej na lata 20]6-2019 ", zatwieľdzając ją w weľsji stanowiącej załqcznÍk
nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Powyższa propozycja zostałaprzyjętaprzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniuprzy 4
głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu z ,,Pľopoxycjq zadań inwestycji dróg powiatowych do
realizacji w 2018 roku z Programu rozwoiu gminne.j i powiaĺowei infrastruktury dľogowei na
la ĺ a 2 0 ] 6 - 2 0 l 9 " zostanie zapoznana Rada Powiatu.

Ad.9
w związku Z nowym rozporządzeniem o domach pomocy społecznej zmieniającym
obowiązujący wskaŹnik zatľudnienia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena
Bebel zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie zatrudnienia dwóch osób na

stanowisku opiekuna _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

opinia Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju w spľawie
zatrudnienia dwóch osób na stanowisku opiekuna w DPS w Zboľowie _ stanowi załqcznik nr
9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się wyľaził zgodę na zatrudnienie w DPS w Zborowie dwóch osób za
pośľednictwem Powiatowego Uľzędu Pľacy w ramach pľac interwencyjnych, a koszty
zatľudnienia mają zostaó pokľyte z budżetu DPS-u.

Pomocy Społecznej w Gnojnie
kontľoli pľzepľowadzonej w

Ad. l0
Dyľektor Domu
z protokołem z

Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zarządu
Warsztatach Terapii Zajęciowej pľzy Domu



Ponlocy Społecznej w Gnojnie pľzepľowadzonej w dniu 28.06.2017 r. _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr ]0 do niniejszego pľotokołu.

Członek Zaľządu Robert Gwőżdż zgłosił wniosek o wcześniejsze przekazywanie
dokumentów Źródłowych z tego typu działań.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. ll
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zapoznał Członków Zarządu z protokołem
zprzęprowadzonego konkursu pn. ,,Pięĺłla i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Sľodowisku" _

w brzmieniu stanowiącym znłqcznik nr I1 do niniejszego pľotokołu.

InÍbrmacja w powyzszym zakresie została pľzyjęta przez Członków Zarządll Powiatu do
wiadomości.

Ponadto, Zarządu Powiatu zdecydował, aby wręczenie nagród w w/w konkuľsie odbyło się na

teľenie Gminy zwy cięzcy podczas uroczystości dożynkowych'

Ad. l2
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej prowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie rcalrizacji pľojektu pn.

,,Inulestyc'ĺa w pľzyszłość" w ramach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego 20|4 _ z0Ż0.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 75912017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej ptzez Powiat Buski do

podejmowanla czynności w zakresie real^izacji projektu pn. ,,Inwesĺycją yl prz|Szłość''
w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego Ż0l4 _
2020 stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Ad. l3
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie uchylenia uchwały nr 70lŻ0|1 Zaruądu Powiatu w Busku _

Zdroju z dnia 5 maja 20l l r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania i zatwierdzania aľkuszy
oľganizacji jednostek oświatowych pľowadzonych przęz Powiat Buski.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 760/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 sierpnia 2017 ľoku
w sprawie uchylenia uchwały tt 70l20Il Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 maja

2O|l r. w spľawie ustalenia zasad sporządzaniai zatwierdzania aľkuszy oľganizacji jednostek

oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski stanowi załqczník nr 13 do niniejszego
pľotokołu.
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Ad. l4
Naczelnik Wydziału I]K Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z Planem Pľacy
Pou,icl|owego o'środka Dorcldzl'v,a i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju na rĺlk
szkolny 201 7/20l8 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 clo niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu ostateczne zaÍwieľdzenie powyzszego Planu przełoŻył na kolejne posiedzenie
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. t5

W sprawach ľóż.nych:

l. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu
Dľóg Wojewódzkich w Kielcach doÍyczącą interpelac.ji Raclnego Racly Powiatu Piotľa
Wąsowicza,zgłoszonąw dniu 30 czeľwca 2017 r., w sprawie zwiększonego hałasu na

ul. Bĺlhateľów Waľszawy w Busku- Zdľojrr pľzy zapadających się studzienkach
kanalizacyjnych w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr ]5 do niniejszego
pľotokołu.

2. CzłorikowieZarządu Powiatu zapoznal.i się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządtl
Męlioľacji i lJrządzen Wodnych w Kielcach dotyczącą wniosku Członka Zarządu
Roberta Gwożdzía w spľawie pľzyspieszenia prac związanych zvĺykaszaniem wałów
oraz oczyszczenia międzywala z połamanych konarów i powalonych drzew w m.

Kółko Zabieckie, gm' Pacanów _ w bľzmieniu stanowiącym zilłqcznik nľ ]6 do
rriniej szego pľotokołu'

3. Członkowi e Zarządu Powiatu zapozna|i się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego
Zarz.ądu Dľóg w Busku - Zdroju dotyczącą interpelacji Radnego Rady Powiatu
.Iaľosława.Iaworskiego, zgłoszoną w dniu 30 czeľwca 2017 r., w sprawie ustawienia
znaku ,,roweľzyści" przy drodze powiatowej Nľ 0096T Stopnica - Goľysławice -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu.

4. W dalszej części posiedzenia Członkowie Zaruądu poruszyli Spľawy dotyczące
obecnego funkc.ionowania Szpitala, w tyln Szczególnie oddziału GruŹlicy i Choľób
Płuc. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Dyľektoľ ZoStanię poproSzony o udzielęnie
infoľnlacji w powyŻszym zakresie.

Ad. 16
Po zľealizowaniu poľządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak
podziękował ĺ'lbecnynl z'a vdział i o godzinie 955 zanrknął posiedzenie Zaľządu Powiatu.

rr.l.r.,\( Y
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