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Pľotokól Nľ l40120l7

z posiedzcnia Zarządu Powiatu

z dnia 12 wľześnia 2017 roku

W posieĺlzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KľzysztoľGajek
4. Robeľt Gwóżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Aneta Chwalik _ Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oľaz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
.Ianusz Malaľa - Z-ca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Monika Nawrot _ Kierownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
Wiesław Waga - Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
KľzysztoťTułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzęmień - Naczelnik Wydziału EK
Uľszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Maľian Szymański _ Kieľownik ReÍ'eľatu Katastru
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posĺedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z. ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

wydania opinii o zasadność ponoszenia dodatkowych kosztów w celu wyegzekwowania
zasądzonej kwoty (Dyľ. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).



Ż

6. Rozpatľzenie wniosku Kieľownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Caitas Diecez-ii Kieleckiej w spľawie dokonania pľzesunięć między pozycjami
prelinrinarza (Kieľ. wTZ w Piasku Wielkim, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku ťlnansowym uzyskanym przez oddziały, poľadnie

Za m-c lipiec 2017 r. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie ľozbudowy ośľodka (Dyr. SoS_w w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdroiu w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 8 stołów (Nacz. Wydz.
EK).

l0. Rozpatrzenle wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz, WyĺJz,
EK).

l l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie
ustalenia liczby wychowanków/uczniów w oddziale (Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie
zatwierdzenia haľmonogramu pracy Przedszkola (Nacz. Wydz. EK).

l3. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoiu w sprawie zatwíerdzenia aneksu nľ
Ż do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017lŻ018 (Nacz. Wydz.
EK).

t4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ
3 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201712018 (Nacz. Wydz.
EK).

l5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ
2 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na

ľok szkolny 2017/20|8 (Nacz. Wydz. EK).
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ

3 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju
na ľok szkolny 2017/Ż018 (Nacz. Wydz. EK).

l7.Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie wyľazenia zgody dla
powiatowej iednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (ZST-I)
(Nacz. Wydz. GKN).

l8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie WraŻenia zgody dla powiatowej

.iednostki organizacyinej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
l9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla

powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (ZSTio)
(Nacz. Wydz. GKN).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

2l. Podjęcię decyzii o wygaśnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

22. Podjęcie uchwały Zarz,ądu Powiatu w Busku _ Zdroju zmieniającej uchwałę w spľawie
upowaznienia kieľowników powiatowych słuzb, inspekcji i straży oľaz iednostek
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organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych
zprowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakľesię właściwym dla kieľowanej
iednostki organizacyjnej (Nacz. Wydz. OR).

23. Petycja mieszkańców miejscowości Wełnin w spľawie podjęcia działan zmierzających do
wybudowania chodnika przy dľodze powiatowej Nľ 0098T (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

24.Rozpatrzenie wniosku Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
w sprawie uzgodnienia propozycji przebudonvy oraz przekazanía pľzebudowywanego
odcinka dľogi powiatowej Nr 0l20T w m. Pacanów na odcinku od ul' Koľnela
Makuszyńskiego do ul. Kaľskiej (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

25. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Nour.y Koľczyn w sprawie zawarcia paľtneľstwa na
zadanlę inwestycyjne w związku z planowaną rea|izacją pľojektu pn.: o'Rewitalizacja
miejscowości grninnej Nowy Koľczyn _ etap II'' współfinansowanego Ze środków RPo
WŚ 2014-2020 (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzygotowania i wspólnej realizacji
projektu paľtnerskiego pn. ,'Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Koľczyn - etap II''
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

27.Roz.patrzenie wniosku Wóita Gminy Solec _ Z&őj w sprawie zawaľcia partneľstwa na
zadanie inwestycyjne w związku z planowaną rea|izacją projektu pn.: ,,Kompleksowa
iwieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec _ Zdrój" współfinansowanego Ze

śľodków RPo WŚ 2Ol4-202O (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu)'
28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzygotowania i wspólnej ľealizacji

projektu partneľskiego pn. ,,Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości
Solec - Zdľőj" (ľ)yľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnĺk Powiatu)'

29, Zapoz.narrie się z pismem Wójta Gminy Pacanów w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na realizację inwestycji drogolvych w 20l8 roku (Dyr. PZD w Busku _
Zdroju, Skarbnik Powiatu).

30. Zapoznanle się z kosztoľysem inwestoľskim na zadanie pn. ''Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0103T Stopnica _ Solec _ Zdrőj _ Zielonki _ Błotnowola od km 11+5]7
do km 14+427 dł. 2850 m'' (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu).

3l. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałođawczej w sprawie wyľażenia zgody na
ľealizację pľzęz Powiat Buski w 2018 ľ. projektu pn. ',Pľzebudowa drogi powiatowej Nr
0l03T Stopnica - Solec _ Zdtőj _ Zielonki _ Ludwinów _ Błotnowola od km ll+577 do
km 14+4Ż7 dł' 2850 m'', Nľ 0103T Stopnica - Solec _ Zdrój _ Zielonki _ Ludwinów -
Błotnowola od km 14+427 do km 16+8Ż7 długoŚci 2400 m" oľaz upowaŻnienia Zaruądu
Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach
pľogľamu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
dľogowej na lata 2016-2019'' (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powĺatu).

32,Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień
w wydatkaclr budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

33. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XXYl235lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 stycznia Ż0l7 roku
w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż0l7 - 2030
(Skarbnik Powiatu).

34. Sprawy rőŻne.
35. Zamknięcie posie dzenia.



Ad. I

obradom Z'arządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie l2J()otworzył l40 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodnicz,ący Zarządu Jerzy Kolarz oświaclczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posieĺlzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi qlloľum pozwalające na
pode.jmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zűpľoszonyclt osób stonołuiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego proÍokołu'

Ad.3
Proponowany pÍzez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ l3912017
Powiatu bez uwag w
wstrzymał się'

z dnia 3l sierpnia 20l7 ľoku został przyjęty przez Członków Zaľządu
głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach *pľzeciw i 0 głosach _

Ad.5
Z.astępca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie .Tanusz Malaľa zaponlał
Członkĺiw Zaľządu z wnioskiem w sprawie wydania opinii o zasadność ponoszenia
dodatkowych kosztów komoľniczych w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty
w brzlnieniu stanowiącym załqcznik nľ J do niniejszego pľotokołu.

Ze względu na wcześniej podjęte działania wniosek w powyższym zakľesie stał się
bezpľzedmiotowy'

Ad.6
Kierownik Waľsztatów Tcľapii Zajęciowej W
Kieleckie.j Monika Nawľot zapoznała Członków
pľzesunięi między pozycjami pľeliminaľza -. w
ni nie.j szego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Piasku Wielkim przy Caľitas Diecezji
Zarządu z wnioskiem w Spľawie dokonania
brzmieniu stanowiącyln załqcznÍk nr 4 do

w Busku - Zdroju w w/w spľawie stanowi

Po przeanalizowaniu, Zatząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z inÍbľmacją o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku finansowym uzyskanyln przez
ocldziały, poradnie za nl-c lipiec 2017 r. - w bľzmieniu stanowiącynr załqcaúk nr 6 do
niniej szego pľotokołu.

Pľzewodnicz'ący Laruądu Powiatu .Ierzy Kolarz zasugerował zmniejszenie w ľoku kolejnym
Zakładowego Funcluszu Świadczeń Socjalnych.
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Podczas analizy ľachunktl zyskĺiw i stľat w wariancie poľciwnawczyln, Dyľektor ZoZ
Grzegorz Lasak zapewnił, Żebędzie ręalizował zadania w taki sposób, aby Powiat nie musiał
pokrywać stľaty Szpitala na koniec ľoku'

Tnfoľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadorności.

Nawiązując do sprawozdania Zespołu opieki Zdľowotnej za 2016 ľok, gdzie Powiat nie
pokrywał straty, Przewodniczący Zaľządu Powiatu lerzy Ko|aru zobowiązał Naczelnika
Wydziału SoZ Sławomiľa Dalacha do pľzygotowania, na podstawie obowiązujących
przepisów, wniosku w spľawie przyznania Dyrektoľowi ZoZ nagľody zarck ubiegły.

Ad.8
Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga
zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie ľozbudowy ośľodka - w brzmieniu
stanowiącym załqcz,nik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poinformował o bľaku możliwości sfinansowania
powyższej inwestycji w ľamach budżetu Powiatu, ale jeŻelri pojawi się możIiwość
finansowania ze środków zewnętrznych wniosek będzie procedowany'

Przewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz zobowlązał Naczelnika Wydział EK oraz Kierownika
IP do pozyskania informacji na temat możliwości sfinansowania ze śľodków zewnętľznych
ľozbudowy ośľodka.

Członęk Zarządu Robeľt Gwőżdż zwrócił uwagę na brak jasności' co do dalszego
funkcjonowania struktur szkół specjalnych w związku zprowadzoną ľeformą szkolnictwa.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,0 głosach _przeciw
i0 głosach -wstľzymał się, postanowił przełożyć, powyzszy wniosek do ľealizacii w teľminie
późniejszynl.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdľoju w sprawie wyľażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie 8 stołów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wełczu _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy I Szkoły Policealnej
Szkolno Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 9 do ninieiszego pľotokołu.

w spľawle oľganlzacJl
w Specjalnym ośľodku
w Busku Zdroju

Po analizie,Zarz.ąd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5
głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochrony danych osobowych.
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Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła
oľganizac.ii nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Technikum w
Szkolno Wychowawczym dla Niepełrrospľawnych Ruchowo w
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

wniosek w sprawie
Specjalnym ośrodku
Busku Zdroju

w głosowaniu przy 5

Rozpatľzenie przedrniotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w sprawie ustalenia |iczby
wychowanków/uczniów w oddziale, zgodnie z obowiązującymi pľzepisami prawa
oświatowego - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I ] do niniejszego protokołu.

Przychylając się do propozycji Dyľektora ZSS w Busku _ Zdroju, Zarząd Powiatu pozýywnie
zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0
głosach -wstľZyn1ał się' ustalając liczbę wychowanków/ucznićlw w oddziale do 16 osób'

Ad. t2
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku Zdroju w spľawie zatwierdzenia
lraľmonogramu pľacy Przedszkola Specjalnego' zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ]2 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13, Ad. 14, Ad. 15, Ad. 16
'W związku ze zmianą pľzepisów odnośnie teľminu zatwíerdzania aneksów do arkuszy
oľgarlizacyjnych jednostek oświatowych, Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień
powołu.iąc się na stosowne podstawy pľawne' wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w spľawie upoważnienia Staľosty Buskiego do podejmowania czynności w powyższym
zakľesie'

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przekazywania raz na
kwaľtał, Członkom Zaruądu inÍbľmacji o dokonanych zmianach w arkuszach
oľganizacyjnych.

Ad. l7
Kieľownik Referatu Katastru Marian Szymański pľZedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchonrości w najem'
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Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 79312017 Zatządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 12 września 2017 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nľ 13 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Zarząd Powiatu z'obowlązał Dyrektoľów jednostek oświatowych' aby wnioski
dotyczące najmu powieľzchni uzytkowej budynków szkolnych, których wynajem Íozpoczyna
się od dnia l wľześnia, składali najpóŹniej w miesiącu sierpniu.

Ad. 18

Kieľownik Refeľatu Katastľu Maľian Szymański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem _ w brzmieniu stanowiącym
zalqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowani u j ednogłośnie.

Decyzją Członk,ów Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazai Przewodniczącemu Rady
celenr włączenia do porządku obrad najblizszej Sesii Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyięte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad. 19
Kieľownik Referatu Katastru Marian Szymański przedstawił projekt uchwały Zaruądu
Powiatu w Busku Zdľoiu w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 794lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 wľześnia Ż0|7 roku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr 15 do ninieiszego protokołu.

Ad.20
Kieľownik Refeľatu Katastľu Marian Szymański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem _ w bľzmieniu stanowiącym
załĺpcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

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

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyższąinicjatywę naleŻy przekazaćPrzewodniczącemu Rady
celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.



8

Poryższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządĺl Powiatu w głosowaniu
.jeclnogłośnie.

Ad.2r
Zgodnie z haľmonogramem likwidacyjnym Kieľownik Referatu Katastru Maľian Szymański
pľzedstawił projekt decyzji o wygaśnięciu trwałego zatządu ustanowionego na Ízecz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju na nieľuchomości
położonej w Busku _ Zdľoju, w obrębie 09, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nľ
3l5 i3l6 o łącznej powieľzchIri 0,1597 ha' zabudowanej budynkiem internatu, stanowiącej
własność Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ l7 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw
i l głosie -wstrzymał się, podjął decyzję o wygaśnięciu tľwałego zaľządu ustanowionego na
rzeczZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im. Mikoła.ja Kopeľnika w Busku _ Zdroju na
nieľuchomości położonej w Busku - Zdľoitr, zabuclowanej budynkiem internatu.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarząđu Jerzy Ko|arz poinformował pozostałych Członków
Zar"ządu, Że na dzień dzisiejszy w internacie I Liceum ogólnokształcącego i inteľnacie
Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych, po przyjęciu wszystkich wniosków z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l, łącznie pozostaje ponad 60 wolnych miejsc.

^d.2ŻNaczelnik Wydziału oR lJľszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektenr uchwały
Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju zmieniającym uchwałę w sprawie upoważnienia
kierownikćlw powiato'''vych służb' inspekcji i straży oraz jednostek oľganizacyjnych Powiatu
Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z ptowadzeniem bieżącej działalności
Powiatu w zakresie właściwym dla kieľowanej jednostki organizacyjnej.

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

Uchwała Nľ 79512017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji
i stľazy oraz jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli
związanych Z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla
kierowanej jednostki oľganizacyinej stanowl załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

4d.23
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa oraz Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku
- Zdľoju Krzysztof Tułak zapozna|i Członków Zarządu z petycją nrieszkańców miejscowości
Wełnin w sprawie podjęcia działan zmierzających do wybudowania chodnika przy drodze
powiatowej Nľ 0098T - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższą petycję w głosowaniu
ptzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i l głosie -wstrzymał się, uzasadniając, Że
infiastľuktuľa, któľa została wykonana na pľzedmiotowym odcinku drogi powiatowej
zapewnia bezpieczenstwo w ľuchu'
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Ad.24
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
7,aruądu z wnioskiem Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
w sprawie uzgodnienia kolejnej propozycji przebudowy oraz pľzekazania przebudowywanego
odcinka drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów _ Gace Słupieckie, w miejscowości Pacanów
na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. Karskiej _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Zaľządu wspólnie z Dyľektorem PZD zgłosili dodatkowe uwagi do
przebudowywanego odcinka drogi powiatowej :

ľuch na omawianym odcinku drogi pozostaje zachowany;
od strony ulicy Szkolnej przedłuŻenie wygľodzenia celem skanalizowania ľuchu
i pľzekierowanie go bezpośľednio na przejście dla pieszych;
ustawienie znaku drogowego zakazującego poľuszania się na powyższym odcinku
drogi ciągników ľolniczych.

Zarz,ąd Powiatu przyjął powyŻsze ustalenia w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Nolvy Koľczyn w spľawie zawarcia paľtneľstwa na
zadanie inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: ,,Rewitalizacja
miejscowości gminnej Nou,ry Korczyn - etap II'' współfinansowanego Ze śľodków RPo wS
na lata 2014-Ż020 _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.26Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd
uchwałodawczej w spľawie pľzygotowania i wspólnej
,,Rewitalizacja miejscowości gminnej Nonny Korczyn _
załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Powiatu z pľojektem inicjatywy
ľealizacii pľojektu partneľskiego pn.
etap II'' _ w bľzmieniu stanowiącym

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członkiw Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazaé
celem włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

przez Członków Zarządu

Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu w głosowaniuPowyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu
.iednogłośnie.

Ld.27
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Solec _ Zđrőj w spľawie zawarcia paľtneľstwa na zadanie
inwestycyjne w związku z planowaną realizacją projektu pn.: ,,Kompleksowa
i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec _ Zdľőj" współfrnansowanego ze środków
RPo wS 2014-20Ż0 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
trchwałoclawczej w sprawie pľzygotowania i wspólnej rea|lzacji pľojektu partnerskiego pn.

,.Kompleksowa i wieloaspektowa ľewitalizacja mieiscowości Solec - Zdrőj" - w brzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pruez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie'

Decyzją Członków Zaľządl, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

^d.29Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wrrioskiem Wójta Gminy
Pacanów w sprawie zabezpieczenia śľodków Íinansowych na realizację inwestycji dľogowych
w 20l8 roku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował Członków Zaľządu, Że zgodnie
z pismem Wójta, Gmina Pacanów nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansolvych
w budżecie na ľok 20l8 iprosi o przesunięcierea|izacji zgłoszonych inwestycji narok 2019.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął powyższy wniosek w głosowaniu przy 5

głosaclr -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

W związku zpowyŻszym,Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu dwóch odcinków dľóg
z teľenu Gminy Pacanów zgłoszonych do ľealizacji w ramach programu wieloletniego pn.

,,Pľogľam ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata 2016-Ż019"
w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.30
Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z kosztorysem inwestoľskim na
zadanie pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0l03T Stopnica - Solec _ Zdrój _ Zielonki _
Błotnowola od km 1|+577 do km 14+427 dł. 2850 m'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 26 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się zaakceptował powyŻszy kosztorys inwestoľski'

Ad.3t
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody na rea|izację pÍzez Powiat Buski w 20l 8 ľ.
pľojektu pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec _ Zdrőj - Zielonki _
Ludwinów_ Błotnowola od km l1+577 dokm 14+427 Clł.2850 m'', Nľ 0l03T Stopnica_
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Solec - Zdroj - Zielonki - Ludwinów _ Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości
2400 m" oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku
o dofinansowanie pľojektu w ramach programu wieloletniego pn. o,Progľamu ľozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktury dľogowej na lata 2016-2019" w brzmieniu
stanowiącym z.ałqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, polvyŻsza autopopľawka zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyrją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady celem włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy pĺzekazai Przewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23 5l20l7 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia Ż7 sÍycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata Ż0l7 - Ż030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy pľzekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.34

W sprawach rĺiżnych:

l. Naczelnik Wydziału oR lJrszula Kustľa pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie potwieľdzenia pľawa do dokonania czynności
cywi l nopľawnych pľzez k i eľowni ków .i cdnostck oľgani zacy.i nych powi atu lrusk i e go.

Po analizie. powyższa ttchwała została pozytywnie zaopiniowana pt7,ez Członków
Zaľządu w głosowaniu .i cdnogłośnie.

Uclrwała Nľ 79612017 7'arz,ądu Powiatu w Busku - Zclľoju z. drńa l2 wľześnia2017
ľoku w spľawie potwierclzenia prawa do clokonania czynności cywi1nopľawnych przez
kieľownikciw.iednostek oľganizacyjnych powiatu buskiego stanowi z.ałqcznÍk nr 30 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.35
Po zľcalizowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zav'ądtl Jerzy Kolarz podziękował
ĺlbecnynr z'audz.ial i o goc1zinie l430 zalllknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

|)rtrloLÓl sptlľządził'a:
Wiĺllcta Witgil , \1*


