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Protokół Nr 151/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22 listopada 2017 roku

posiedzeni u ZarząĺJu udzial wzięli :

l. Jerzy KoIaru
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert GwőżdŻ
5. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Züoju
Stanisław Kozioł - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
.Iolanta Mľugała - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie Przyjaciół
DzieciwBusku-Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Barbaľa Jasonek - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Marta Roteľ - Inspektor w Wydziale SoZ



Ż

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
Ż. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 149/20l ] z dnia l0 listopada}}|7

roku oľaz 150lŻ0l7 z dnia 14 listopada 201 7 ľoku.
5. Rozpatrzenie wniosku Uzdrowiska Solec - Zdrőj M. Cz. Sztuk sp. j. w spľawie wyrażenia

zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego w pasach dľogowych dróg powiatowych
Nr 0091 T, 0097T, 0l 0l T, 01 03T, 01 04T (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Ponowne rczpaftzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w internacie
(Dyr. I LO w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wraŻeniazgody na spľzedaż zdemontowanych kotłów c.o. (Dyr. I Lo w Busku
- Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

8. Ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie
kultury t1zycznej (Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroiu w spľawie zaÍwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki (Nacz. Wydz.
EK).

l1. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdtoju w sprawie
wyrażenia zgođy na ogłoszenie konkuľsu na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista
ds. rejestracji (Dyr. PUP w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

12. Zatwierdzenie pľeliminarza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towarzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na20|8 ľok (Pľezes Zarządu oddziału
Powiatowego TPD w Busku _ Zdroju, Kieľ. wTZ prry TPD w Busku - Zdroju,
Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Zatwierdzenie pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatőw Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na2018 rok (Dyľ. DPS w Gnojnie, Kieľ. wTZ
prry DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
wyľaŻenia zgody na zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych dla 2 osób
na stanowisku opiekuna lub opiekuna i pracownika socjalnego, atakŻe wyľażenia zgody
na wprowadzenie zmiany do ľegulaminu lokali aktywizujących (Dyľ. PCPR w Busku -

Zdľoju, Dyr. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).
15. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyięcia Powiatowego

pľogramu działan pľofilaktyczno - edukacyjnych w zakresie pľomowania i wdľożenia
prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach zagľożonych przemocą w ľodzinie
na lata Ż017 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju z realizacji pro.iektu ,,Nowy Start - Nowe Życie" za okres
od 01.07.2017 r. do 30'09'20l7 ľ. (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

l7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia drugiego
pľzetaľgu ustnego nieogľaniczonego na sprzedaz nieľuchomości stanowiących własność
Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
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18. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika ds. dokumentac.|i pľojektowej i wykonawstwa sieci
szerokopasmowe.i Polski Wschodniej - wo.i. świętokľzyskie o uzgodnienie lokalizacji szaťy
dostępowe.j wraz z tľasą przyłącza światłowodowego (Nacz. Wydz. GKN).

l9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budzetowych na 20l'7 ľok
(Skarbnik Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołr-r Szkół Ponadgimnazjalnych Nr i w Busku -

Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięó śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2017 rok (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na20l7
rok (Skaľbnik Powiatu).

2Ż. RozpaÍľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w budŻecie na 2017 rok
(Skarbnik Powiatu).

23. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy PoŻaľnej w Busku -

Zdro1u o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2017 ľok (Skarbnik
Powiatu).

Ż4.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych
pomi ędzy r ozdzi ał ami k l asyÍi kacj i budŻetowej (S ka ľbn ik P ow iatu).

25. Rozpatrzeniewniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w spľawie wyraŻeniazgody na
dokonanie pľzeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego (Skaľbnik
Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2017 (Skaľbnik Powiatu).

27. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadań zzakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządll Powiatu w Busku - Zdľoiu w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

3l. Spľawy róŻne (Nacz. Wydz. oR).
32. Zamkni ęci e po si e dzęnia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Pruewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 15l posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lisĘ obecności Członków Zaľzqdu oľaz
zoproszonych osób stanowiq załqcznikí nr ] i 2 do niníejszego protokołu.



Ad.3
Pľoponowany przcz PľzcwodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyięli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Protokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nr 149/2017 z dnia 10 listopada2017 roku oľaz
Nr l50/20t7 zdnia l4 listopadaŻ0l7 roku zostaĘ pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Acl.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Uzdrowiska Solec - Zdrőj M. Cz. Sztuk sp. j. w sprawie
wyraŻenia zgody na lokalizację kabla elektroeneľgetycznego w pasach dľogowych ďw dróg
powiatowych:

Nr 0091T Dobľowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrőj,
Nr 0097T Solec - Zdĺoj - Zagorzany - ostrowce,
Nr 0l01T Podlasek - Suchowola - 'Wőjcza,

Nľ 0l03T Stopnica - Solec - Zdrőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola'
Nľ 0104T Stopnica - Borek' na odcinku Solec - Zdĺőj - Stopnica - załqcznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Analizującw/wwniosekZarząd Powiatu zobowiązał DyľektoľaPZDw Busku-Zdľojudo:
pľzygotowania wniosku do Radcy Prawnego o sporządzenie opinii czy przepisy pľawne
dopuszczają mozliwośc umieszczania w pasie dľogowym urządzeń, które nie są związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potľzebami ruchu drogowego,
przeana|izowania pľzedłożonej dokumentacji, parametrów przedmiotowych dľóg
i pľzedstawienia pľopozycji odnośnie miejsca (w poboczu lub przeciwskarpie ľowu)
i warunków umieszczenia w/w kabla tak aby jego pľzebieg nie utrudniał Powiatowi
pľowadzenia ľobót inwestycyjnych w pľzyszłości.

Zarząd Powiatu powróci do pľocedowania powyższego wniosku na jednym z kolejnych
posiedzeri.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZeZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ I l-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Tomasz Galant oraz Naczelnik
Wydziału EK Renata Kľzemień zapozna|i Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie
wyraŻeniazgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się w internacie I Lo
Z pÍZeznaczeniem na siedzibę Stowaľzyszenia ,,Dobra Mediacja'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Dyrektoľ I Lo w Busku - Zđroju poinformował, Że w inteľnacie I Lo istnieje możliwość
wygospodaľowania ponrieszczeń niezbędnych dla reaIizacji ľządowego pľogramu ,,ZaŻyciem"
oraz dla w/w Stowarzyszenia.

Zaľząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do spľawdzenia czy działalnośó
statutowa pľowadzon a przęZ w/w S towarzy szenie ma charakteľ n iezaľobkon'y.
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Członek Zaruądu Robeľt GwőżdŹ zwrócił uwagę' Że do wniosków przedstawianych
na posiedzeniu Zarządu powinna być dołączona pisemna opinia Naczelnika Wydziału.

Zarząd Powiatu powľóci do pľocedowania powyższego wniosku na kolejnym posiedzeniu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęteprzęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Tomasz Galant zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyraŻenia zgody na sprzedaŻ złomu
tj. zdemontowanych z kotłowni szkoły kotłów c.o. _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr 5
do niniejszego protokołu' .Iednocześnie Dyrektor I Lo w Busku - Zdroju poinformował,
że uzyskane ze sprzędaŻy śľodki chciałby przekazaĆ, na Radę Rodziców w celu pokľycia
kosztów związanych z organizacją obchodów 1O0-lecia Szkoły.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
.Tednocześnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy KolaľZ Zaznaczył, że uzyskane ze sprzedaŻy
środki muSZą byó odprowadzone do budzetu Powiatu, a następnie za zgodą Zarząđu i Rady
Powiatu mogą być przeznaczonę na potrzeby I Lo'

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie przedłoŻyła wykaz wniosków
o ptzyznanie Nagľody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Zaruąd Powiatu upowaznił Przewodniczącego i Wicepľzewodniczącego Zarządu wÍaz
z Naczelnikiem Wydziału EK do ustalenia wysokości pľzedmiotowych nagľód.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwieľdzenia
kwoty stypendium motywacyjnego Za drugie półrocze ľoku szkolnego 201612017
_ w brzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że Zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdľoju wynosi 236 zł dla ucznia. Stypendia
ptzyznano 28 uczniom.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
za drugie półľocze roku szkolnego 20l612017 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęteprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 10

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku - Z&oju w sprawie
wyraŻenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki w internacie dla Polskiego Czeľwonego
KrzyŻa - oddział Rejonowy w Busku - Zdroju w dniu 24.Ll.2017 r. w celu zorganizowania
spotkania Honorowych Dawców Krwi - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. lt
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyraŻeníe zgody na ogłoszenie konkuľsu na wolne stanowisko
urzędnicze - Specjali.sĺa ds' rejesĺľacii, w związku z przejściem na emeryturę z dniem
27.12.2017 r. pľacownicy zatrudnionej na tym stanowisku - załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Dyrektoľ PUP w Busku - Z&oju poinformował, Że utrzymanie w/w stanowiska pľacy jest
niezbędne dla funkcj onowania Urzędu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.12Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciőł Dzieci w Busku -

Zdroju Jolanta Mrugała zapoznała Członków Zarządu Powiatu z preliminaÍzem kosztów
1unkcjonowania Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciőł Dzieci w Busku
- Zdroju na2018 ľok _ w brzmieniu stanowiącym załqcz.ník nr 9 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdtoju, Skarbnik Powiatu oraz Inspektoľ w Wydziale SoZ nie
wnieśli zastrzeŻen do w/w pľeliminaľza.

Po analizie, powyŻszy preliminaru został przyjęty ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz nadmienił, Żew związku z wdľażaniem refoľmy oświaty
oraz planami likwidacji jednego z gimnazjőw na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrőj, pojawi
się możliwość pľzeniesienia siedziby'wTZ do obiektu po zlikwidowanej szkole.

Ad. t3
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kieľownik Warsztatőw
Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski zapoznal^i
Członków Zaľządu Powiatu z preliminarzem kosztów funkcjonowania Warsztatów Teľapii
Zajęclowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na2018 rok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oľaz Inspektor w Wydziale SoZ nie
wnieśli zastrzeŻen do ilw preliminaľza.
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Po analizie, powyŻszy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zvłrociła się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na:

zotganizowanie stażu lub pľac interwencyjnych dla 2 osób na stanowisku opiekuna lub
opiekuna i pľacownika socjalnego,
wpľowadzenie zmiany do ľegulaminu lokali aktywizujących - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr II do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora DPS w Zboľowie do przygotowania
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu oľganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowie.

Ad. 15
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
oľaz Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzedstawili projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działan profilaktyczno -

edukacyjnych w zakľesie pľomowania i wdľożenia prawidłowych metod wychowawczych
w środowiskach zagľożonych pľzemocą w rodzinie na lata Ż017 - 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 834/2017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego pľogramu działan pľofilaktyczno - edukacyjnych w zakľesie
promowania i wdroŻenia pľawidłowych metod wychowawczych w śľodowiskach zagrożonych
pľZemocą w rodzinie na lata 2017 - 2020 stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l6
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji pľojektu ,,Nowy Start -

Nowe Życie" za okres od 0l.07.2017 r. do 30.09.201 7 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I3 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 17
Kieľownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia
drugiego pľzetargu ustnego nieogľaniczonego na spľzedaŹ nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nr 835/2017 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roktl
w spľawie ogłoszenia drugiego pľzetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaŻnieruchomości
stanowiących własność Powiatu Buskiego stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa .Iasonek
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem pełnomocnika ds. dokumentacii
pľojektowej i wykonawstwa sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej - woj. świętokrzyskie
o uzgodnienie lokalizacji szafy dostępowej wľazZtľasą pľzyłącza światłowodowego w związku
z rea|izacią zadania budowa sieci w ľamach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - Ż020 - załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
poinformowała, Że szafę zaprojektowano na działce nr 8912, położonej w Busku - Zdroju przy
ulicy Mickiewicza2l, stanowiącej własność Powiatu Buskiego, w tľwałym zaruądzie I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (internat) a tľasa przyłącza biegnie pľzez w/w działkę
oľaz działkę nr 89/1 stanowiącą własnośi Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Powiatowego
ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację szafy dostępowej wraz
z infľastľuktuľą towatzyszącą na w/w działkach pod waľunkiem poniesienia przez
Wnioskodawcę opłaty za posadowienie przedmiotowego urządzenia oľaz pokrycia kosztów
wykonania operatu szacunkowego.

PoryŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju z dnia 09.l l.201 7 r' Znak: ZSS:323.8'2017 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na Ż017 ľok
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoiu z dnia |7'll.2017 r. Znak:
ZsP.0722.48.2017 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków Í'rnansowych
w planach wydatków budzetowych na 2077 rok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17
do niniej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 13.l1.2017 r. Znak:

Zarząd
się.
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SOSW-3Ol 1-121017 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowylrr
rlaŻ077 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 'l8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd
Powiatowego Międzyszkolnego oŚľodka Sportowego w
Znak: PMOS.3200.04.Ż017 w spľawie wyrażenia zgody
20|7 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do

Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Busku - Zdroju z dnia 14.11.2017 r.

na dokonanie zmian w btldżecie na
niniej szego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia l0.ll.20l7 r. Znak:
PF.0760.7.20l7 o pľzekwalifrkowanie wydatków w planie budzetu na 2017 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.Ż4
Skarbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznyclr w Busku - Zdĺoju z dnía |0.l1.20l7 ľ' Znak:
ZST-I 075.58.576.2017 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków
ftnansowych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.2s
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo -

Budzetowego tut. Starostwa Powiatowego z dnia 20.l|'2017 r. Znak: FN.302l .l50.Ż0l7
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków
Staľostwa Powiatowego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



l0

Uchwała Nľ 836/20l7 7,arządu Powiatu w Busku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego
do niniejszego pľotokołu.

_ Zdroju z dnia 22 listopada 2017 ľoku
na rok 2017 stanowi załqcznik nr 23

^d.27Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdtoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 837/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 22 listopada2017 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załĺpcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 838/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2017 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi
załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

A.d.29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarząđu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian wplanie finansowym zadań zzalłesu administracji rządowej oraz
innyclr zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 roku'

Po analizie, pov,ryŻsz'a uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 839/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administracji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l7 roku stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

4d.30
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 840/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 listopada 2017 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 27 do niniejszego pľotokołu'



Ad.3ĺ

|l/ spľawach różnyclt:

I. Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pismem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Irrfoľnratycznych w Busku - Zdroju dotyczącym
sfinalizowania umowy naimu pomieszczeń pod potľzeby aľclriwum zakładowego
dla tut. Starostwa Powiatowego - załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu. Dyľektoľ
ZST-I w Busku - Zdľoju proponuje wprowadzenie popľawek do złożonego projektu
umowy. Dokonując ponownej analizy Uchwały Nľ 280/2009 Zarządu Powiatu w Busku -

Zdľojtr z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu
z tytułu najmu i dzieľŻawy nieľuchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego,
Dyľektoľ ZST_I w Busku - Zdroju proponuje czynsz w wysokoŚci 3,50 zł brutto zamŻ,
gdyz wskazane pod wynajem pomieszczenie usytuowane jest w piwnicy budynku.
W związku z powyŻszym minimalna stawka moze zostai obniżona o 50%o. ogólny koszt
najnru wyniesie 269,50 zł bľutto.

Zarząd Powiatu zaakceptował stanowisko zawarte w w/w piśmie'

Ad.32
Po zrea|izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu.Teľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l020 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

l)rotokól sporząclziła
I]aľbara Norvocicń
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