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Prĺltokól Nr l50/2017

z posicĺlzcnia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 14 listopaĺla 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. .Teľzy Kolaľz
Ż. Stanisław Klinrozak
3. Kľzysztoí'Ga.|ek
4. Robert GwożdŻ
5. Wiesław Marz'ec

oraz

Krzys'ztof Ttlłak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Andľzcj Smulczyński - Dyľcktoľ Powiatowcgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zđroju
WłoclzinrierzDryia - Kieľownik Inteľnatu I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
I{enľyk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN
Sľawonrir Dalach - Naczelnik Wyclziału SoZ
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik l)owiatu

Pľoponolvany poľządck posiedzenia:

1. otwaľcie posicclzenia'
2. Stwierdzcnic quoľunr.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju

w spľar,vie pľzesunięcia śľodków filransowych z zadallia ,,Pľzebudoyĺ,a dľogi poluiatowe.i
Nľ ()] ]6'l' Pclcanów-Sroczkĺiu,-Oleśnica-Brocly Duże-Gľobla od km 04 000 do km l+000''
na zadanie ,,Pľzeĺludĺlwu dľogi poulictĺ'owej Nr I022T Oleszki-Kosĺki Duże od km 0+000
do km 0 +75I " (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Polviatu).

5. Rozpatľzcnic wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarz.ądu Dľóg w Busku Zdľo.itl
w spľawie pľzesunięcia śroclków finansowych na zadanie pn. ,, Remonĺ ĺürogi powiaĺĺll,llej
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Nr 0] 16T Pacanów-Sroczkĺiu,-oleśnica Brody Duże-Gľobla od km 0'r000 do km l-ŕ000"
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

6, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powieľzeni e realrizacji przez oľganizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty, zadanía z zakresu wspierania ľodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą'.,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej'' w 2018 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego
konkuľsu ofert na wspaľcie ľea|izacji pľzez organizacje pozarządowe i inne upľawnione
podmioty, zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku''' ,,Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgnrinnynr dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych''
w 2018 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz)'

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzyjęcia Powiatowego
pľogramll dzíałan profilaktyczno _ edukacyjnych w zakĺesie pľomowania i wdľożenia
pľawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagroŻonych przemocą
w ľodzinie na lata 2017-2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w internacie (Dyr.
I LO w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

t0. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn.,,Nowoczesna
Szkoła Zawodowa _ Nowoczesny Region'' (Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpaľzenie wniosku Ludowego Uczniowskiego Klubu Spoľtowego 
',Vy'isła'' 

w Nowym
Korczynie w sprawie udostępnienia hali sportowej PMOS (Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury
fizycznej (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

13. Zaakcęptowanie projektu umowy rrajmu pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół
Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju pod potrzeby aľchiwum zakładowego
Staľostwa Powiatowego (Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. GKN).

14. Zapoznanie się z lrarmonogramem sprzedaŻy majątku Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz.
GKN' Skaľbnik Powĺatu)'

l5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie
dokonania zmiany w planie wydatków budzetowych na 20l7 ľok (Skarbnik Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia pľojektu
uchwały w spľawie wieloletniej pľognozy ťrnansowej (Skarbnik Powiatu).

l8. Spľawy rőż,ne.
l 9 . Zamkni ęcie posied zenia'

Ad. t
obradom Zarządu pľzewodniczyŁ Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 15O posiedzeni e ZaľząduPowiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posieclzeniu uczestniczy 5 Członków Z,arządu, co stanowi quoľum pozwalające na



3

poclejmowanie pľawolnocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków ZarlqĺIu oraz
zaproszonych osób stanowiĺ1 zołqczniki nľ I i 2 do niniejszego pľotokołu'

Ad.3
Proponowany pÍzez Przewodniczącego Zaľządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Dyľektoľ Powiatowe go Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wníoskiem w sprawie przesunięcia śľodków ĺinansowych z zadania ,, Przebudowa
drogi powiatowe.j Nr 01]őT Pacanĺ5w-Sľoczkĺiw-oleśnica-Brody Duże-Gľobla od km 0+000
do km ]+000 '' na zadanie,,Przebudou,a dro?i powiatowej Nr 1022T oleszki-Kostki Duże od
km 0+000 do km 0+75] " _ w brzrnieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
f)yrektoľ Powiatowe go Zaľządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w spľawie przesunięcia środków f,tnansowych na zadanie pn. ., Remont
drogi powiatoule'i Nľ 0lIőT Pacanów-Sroczkĺiw-oleśnica Brody Dtlże-Grobla od km 0+000
do km ] +000 " - \Ä/ brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

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

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jeruy Kolaľz poinformował Członkőw Zarządu o ukazaniu
się listy rankingowe1 oraz listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie w ľamach pľogľamu
rozwoiu gnrinnej i powiatowej inÍiastľuktuľy dľogowej na lata 2016-2019 _ w brzmieniu
stanowiącym koleino z.ałqcznik nľ 5 i ó do niniejszego protokołu.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
wtaz Z Naczelnikiem Wydziału SoZ Sławomirem Dalachem omówili projekt uchwały
Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofert na
powierzenie rea|ízacjí przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadanía
z zakľesu wspieľania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej'' w 20l8 roku.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
Czlonek Zarzqdu Roberĺ Gwóźdź byĺ nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 830/20|7 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 listopada2017 ľoku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofert na powieľzenie ľealizacji przęz oľganizacje
pozaľządowe i inne uprawnione podmioty, zadanía z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu
pieczy zastępczej pod naz.wą: ',Prowadzenie Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej'
całodobowej' socjalizacyjnei'' w 20l8 roku stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.
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W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju pľzedstawił propozycję
zapľoszenia pľzedstawicieli oľganizacji pozaľządowych i innych podmiotów pľowadzących
działalnośó pożytku publicznego do pľacy w komisji konkursowej opiniującej oferty
na rea|izację zadan publicznych w zakľesie działalności wspieľania rodziny i systemu pieczy
zastępczej w 20l8 roku.

Powyższe zapľoszenie - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu
zostało zaakceptowane pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
Czlonek Zarzqdu Roberĺ Gv,óźdź był nieobecny podczas g,losou,ania'

Ad.7
|)yrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
wraz z Naczelnikiem Wydziału SoZ Sławomirem Dalachem omówili pľojekt uchwały
Zarz.ądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeft na
wspaľcie realizacji pÍzez oľganizacje pozaľządowe i inne uprawnione podmioty, zađan
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie choľych'' w 20l8 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uclrwała Nr 831l20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 listopada2017 ľoku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeľt na wsparcle real'izacji pÍzez organizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą:

''Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
wieku'', ,'Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych'' w 2018 roku stanowi załqcz.ník nľ 9 do niniejszego
protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PCPR w Busku _ Zdroju pľzedstawił propozycję
zapľoszenia przedstawicieli oľganizacji pozarządowych i innych podmiotów pľowadzących
działalność poŻytku publicznego do pracy w komisji konkuľsowei opiniującej ofeľty
narea|izacjęzadań publicznych w zakľesie działalności pomocy społecznej w 2018 ľoku.

Powyższe zaproszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 10 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Z,aľząd Powiatu odłożył podjęcie uchwały w spľawie przy.ięcia PowiaÍoweqo proqľamlt
działań profilaklyczno - edukacyjnych v, zalcresie promowania i wdrożenia prawidłowych
meĺod u,ychĺlwawczych w środov,iskach zagrożonych przemocq w ľodzinie na lata 2017-2020
na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad.9
Kieľownik Inteľnatu I l-iceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju Włodzimierz Dryja
wraz z Naczelnikiem Wydziału EK Renatą Kľzemień zapozĺa|i Członków Zarządu
z wnioskienr w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń
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w internacie I Lo z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia ,,Dobra Mediacia'' -
w bľzmieniu stanowiącyn z.ałqcznik nr I1 do niniejszego pľotokołu.

Ze względu na przystąpienie pľZeZ Powiat Buski do rządowego pľogramu ,,Za życiem",
w którym I Liceum ogólnokształcące w Busku _ Zdroju jest wyznaczone na jednego
z dwóch, obok Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku _ Zdroju, realizatora
powyŻszego pľogramu, zakładającego przygotowanie autonomicznych pomieszczen' Zarząd
Powi atu pozostawi ł powyższy wn i o sek bez rozpoznan i a.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju z realizacji
projektu edukacyjnego pn. ,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region'' _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu'

Inĺbrmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 11

Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członkőw Zarządu z wnioskiem
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ','Wisła'' w Nowym Koľczynie w sprawie
udostępnienia hali spoľtowej PMOS - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 13 do
niniej szego pľotokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału E'K poinformowała Członków Zarządu, iż wniosek Klubu
,,'WiSła'' doty czy nieodpłatne go udo stępni enia pomi eszczeń PMo S.

'W związku z pozytywną deklaracją Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku _ Zdľoju stanowiącą z.ałqcz.nÍk nr 14 do ninieiszego protokołu, Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się
pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaľządu z wykazem
wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy fizycznej
w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 'l5 do niniejszego pľotokołu.

Po wstępnej anal.izie, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się pľzełoŻył ľozpatzenie powyższych wniosków na kolejne
posiedzenie Zarządu'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra zapoznała Członków Zaĺządu z pľojektem umowy
najmu pomieszczeń w inteľnacie Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _
Zdroju pod potrzeby aľchiwum zakładowego Starostwa Powiatowego _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR oľaz Naczelnika Wydziału GKN
w konsultacji z Radcą Pľawnym tut. Starostwa, do pľzygotowania stosownych dokumentów,
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któľe usankcjonują i pľzedstawią stan prawny w zakľesie najmu pomieszczeń inteľnatu ZST-I
w Busku _ Zdro.ju pod potrzeby aľchiwum zakładowego.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu
z hannonogľamem oraz wykazem nieruchomości Powiatu Buskiego, któľe mogą być
pľzeznaczone do sprzedaŻy - w bľzmieniu stanowiącym zalqczłtik nľ ]7 do niniejszego
protokołu.

Infoľmacja w powyzszym zakresie została pľzyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ponadto, Przewodniczący Zaľządu Jeruy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z listem
intencyjnym Pľezesa Zarządu Uzdrowiska Busko _ Zdrőj S.A. w spľawie rozważenia
pľopozycji zamiany budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia
w Busku _ Zdroju na budynek inteľnatu mieszczący się pľzy ul. l-go Maja 9 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego protokołu.

W oclniesieniu do powyŻszego listu, Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański omówił
pľoced ury oraz przybl i zył teľm i n y związane z pl anowan ą zamianą budynków.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

o godz. 9 30 Przewodniczący Zaľzqdu,Ierzy Kolarz ogłosil przerwę w obradach'

o godz' I0 00 obrady Zarzqĺlu Powiatu zosĺały wznowione'

Pľzy'stqpiono do realizacji l5 punktu porzqdku obrad.

Ad. t5
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dn. 09.ll.2017 r' Znak: ZSS:3I1r.9'2017 w spľawie
dokonania zmíany w planie wydatków budzetowych na 2017 rok_ w bľzmieniu stanowiącyrn
załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przyjęcia pľojektu uchwały budzetowej na 2018 rok. Skarbnik Powiatu
omówił znriany wpľowadzone do pľojektu uchwały budzetowej od czasu ostatniego
posiedzeniaZarządu, które odbyło się w dniu 10 listopadaŻ}l7 r.

Po analizie, uchwała w sprawie przyjęcia pľojektu uchwały budzetowej na2018 ľok została
pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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tjchwała Nľ 832/2017 Zal'ządu Powiatu w Busktl - Zdľoitr z dnia 14 listopacla Ż017 ľoktr

w spľawie przyjęcia pľo.iektu uchwały budżetowej na 20l8 ľok stanowi z,ałqcz.nik nr 20 do
ni niej szego protokołu.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie pľzyjęcia pľojekttl uchwały w spľawie wieloletniej pľognozy ťrrransowej.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uchwała Nr 833/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 listopada2017 ľoku
w spľawie pľzyjęcia pľojektu uchwały w sprawie wieloletlliej pľognozy finansowej stanowi

załqczník nľ 21 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18

Vľ sprawach różnyclt:

1. W związku z planowanym powołaniem do Życiaz, dniem l stycznia 2018 roku nowej

iednostki oľganizacyinei PGW Wody Polskie, Członek Zarządu Kĺzysztof Gajek
zgłosił wniosek' aby z początkiem nowego ľoku ponownie wystąpić do 7,wiązkĺl
Powiatów Polskich o monit w spľawie podjętych działan w zakľesie wykupu działek
ocl osób fizycznycl'l pod poszcrzenie wału przeciwpowodziowego w nr. Błotnowola
grĺ. Nowy Koľczyn.

Ad. 19
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie l0a0 zamknął posiedzenie Zarządtl Powiatu'

Protokól sporządziła:
Ęioleta Waga
, J.i'.^
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