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Pľotokĺíl Nr l4812017

z posieĺlzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 7 listopaĺla 2017 ľoku

W posieclzeniu Zarząclu udział wzięli:

l. Jeľzy Ko|aľz
Ż. Stanisław Klinrczak
3. KľzysztoÍ'Gajek
4. Robert Gwőż.dż
5. Wiesław Marz'ec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowe go 7'arządu Dróg w Busku _ Zdroju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Senlpioł - Kieľownik Refeľatu IP
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwierclzenie quoľunr.
3. Pľzy.jęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzy.|ęcic pľotokołtr z ostatniego posiedzcnia.
5. Rozpatrzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju w spľawie

wyľażcnia opinii dla zadania ,,Przebudov,cl i rozbudowa skrzyżou,ania ulic Langiewicza,
Polnei i Kochanou,skiego u, Bu,;ku - Zdroju" (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoiu).

6, Rozpatľzerrie wniosku Lideľa XVII edycji pľojektu 
',Szlachetna 

Paczka'' w spľawie
trdostępnienia hali spoľtowej PMOS (Nacz. Wydz. EK).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojtl w sprawie drugiej aktualizac.ji
stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 201 7 (Nacz. Wydz. EK).

8. 7'apon^lanle się z notatką słlrzbową w spľawie wniesiolrych odwołali od clecyz'ji Staľosty
Buskiego na btrclowę buclynków mieszkalnych.jednoľodzinnych.
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9. Rozpatľzenie wniosku Referatu IP w sprawie wyrazenia zgody na zabezpieczenie
śľodkow na rea|izację zadania pn': ',Dostosowanie wewnętľznych ciągów
komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych ppoŻ. wraz
z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku Specjalnego oŚrodka Szkolno
- Wychowawczego w Busku _ Zdľojtr przy ul. Rehabilitacyjnej 1'' (Kieľownik Ref. IP,
Skarbnik Powiatu).

l0. Analiza danych przedłożonych do projektu budzetu Powiatu na 2018 ľok (Skarbnik
Powiatu).

ll. Sprawy rőŻne.
12. Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. I

obradom Zarządll pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 148 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.Ż
Pľzewodniczący Zaľządu.Ieľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi qllorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iísty obecności Członków Zar7,qdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Proponowany pÍZeZ Pľzewodniczącego Zarządll porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l47l20|7 z dnia Ż6 pażdziernika 2017 roku został pľzyjęty ptzez Członków
Zaruądu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i l głosie _
wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdľoj w spľawie wyľażenia opinii
dla zadania ,, Przebudowa i rozbudowa sh"zyŻowania ulic Langiewicza, Polnej
i Kochanoulskiego u, Busku - Zdro1u'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

opierając się na rekomendacji DyrektoraPZD Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _
za' 0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się wyraził pozýywną opinię dla powyższego
zadanía.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował Członków Zarządu
o odmówieniu pľomesy na dwa zadania: ľemont drogi powiatowej Nľ 0096T Stopnica -
Gorysławice oraz ľemont dľogi powiatowej Nr 0080T Sielec pÍZęZ wieś, w uzasadnieniu
podając kľótki czas konieczny do przeprowadzenia postępowania przetaľgowego oÍaz
niesprzyjające warunki atmosfeľyczne. .Tednocześnie Powiat Buski będzie wnioskował
o umieszczenie powyższych zadan napozycji 1 i 2 listy zađan na 20l8 ľok.



3

Następnie, Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek Wó.ita Gminy Pacanów zadeklaľował
zabezpieczenie śľodków finansowyclr w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018
w wysokości |0 oÁ wartości zadania pn.: ,,Przebudowa ľowtl w miejscowości Zborówek o nr
ewid' gľuntu 4l112" pľzy współudziale śľodków budzetu państwa na usuwanie skutków klęsk
zywiołowych.

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Lideľa
XVII edycji pľojektu ,.Szlachetnej Paczki'' w spľawie wyraŻenia zgody na nieoclpłatne
udostępnienie hali sportowej PMOS w dniaclr 9 - 10 gľudnia bľ. na zorganizowanie w części
lrali magazynu' gdzie będą tymczasowo gľomadzone paczki od darczyncow oraz na
zakonczęnie akcji zoľganizowanie uľoczystej gali _ załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowanitl pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie dľugiej aktualizacji stawek dotacji dla sz.kół niepublicznych na
ľok 2017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 823/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 7 listopada 2017 roku
wspľawie drugiej aktualizacji stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 20l7 stanowi
załqcznik nľ 5 do ninie.jszego protokołu.

Ad.8
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznaŁ Członków Zarządu z treścią notatki
słuzbowej jaka została sporządzona w sprawie wycofania wniesionych odwołań Zaĺządu
Powiatu Buskiego od decyzji Starosty Buskiego o pozwolenie na budowę budynków
mieszkalnych jednoľodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Infoľnracja w powyzszynl zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.9
Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w spľawie
wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.: ,,Dostosowanie
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno
budowlanych ppoŻ. wraz z wykonaniem oddyrniania klatek schodowych w budynku
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Busku - Zdľoju pľzy ul. Rehabilitacyjnej
1'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu IP poinformował, że konieczność wykonania zadania wynika z decyzji
.iaka została wydana pÍZez Komendę Powiatową Państwowej Stľaży Pożaľnej w zakľesie
dostosowania wewnętľznych ciągów kornunikacyjnych do obowiązujących pľzepisów
techniczno _ budowlanych ppoż..



Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak poinfoľlllor,val. Żc na powyzszc zadalrie w budzccic Powiattr
na20l7 ľok zostały zabczpicczonc śľodki finansowe w wysokości 120 000 złjako na zaclanie
jeclnoľocznc. Nalezy pľzekwaliÍikować omawiane zadanie na inwestycję wieloletnią
i zwiększyć zabezpieczcnic środków na 2018 ľok.

Po pľzeanalizowaniLl' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopilliował powyzszy wl-liosek
w głosowaniu 1lľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i l głosie -wstľzynlał się.

Ad. l0
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił inÍbľrrrac.ię w zakľesie cloclroclów, wydatków,
nadwyŻceldeficycie w latach 201l-Ż0l8 _ załĺpcznik nľ 8 do niniejszcgo pľotokołu oľaz
oplanowanych doclrodach budżetu Powiatu Buskiego na 2018 ľok - załqczłtik nr 9 do
ninie.iszego protokołu i planowatlyclr wydatkach budzetu Powiatu Buskiego na 2078 rok -
zalqcz,nik nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak poin1bľnrował Członków Zarządu o zadaniach
inwestycy.jnyclr ľocznycli w 20l8 ľ' - wcľs.ja 2 - załqcznik nr 11 clo niniejszego pľotokołu
otaz o zadaniach ľemontowych w 2018 ľ. - weľsja 2 _ załqcznik nr 12 do nirriejszego
pľotokołu'

Kontynuując, Skarbnik Powiatu zapoznał i szczegőłowo omówił załoŻenía do pľojektu
buclzetu Powiatu Buskiego naŻ018 rok w ľozbicitl naposzczególne jednostki oľganizacyjne -
z.ulqcatik nr l3 do ninieiszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu udziclał wyjaśnieli i odpowiedzi na pytania Członków Zaruądu
w powyższym zakresie' Podczas analizy Członkowie Zarządu zgłasza|i pľopozycje zmian do
przedłożonych mateľiałów budżetowych oraz zobowiązďri Skaľbnika Powiatu do ich
wpľowadzenia.

l)alsze pľocedowanie nad pľojektem budżetu Powiatu Buskiego na 2018 ľok nastąpi na

ko l c.| liynr posieclzcrli u Zarządu.

Ad. 1l

W .spl'clv,ach ľĺ'lżnych nie zgloszonĺl żadnych u,nioskóv,'

Acl. 12
Po zľealizowaniu pĺlľządku obľad Pľzcwodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obccnym zaudzlał i o goclzinie 10a0 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu'
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