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Protokół Nľ 153/2017
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 7 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięIi:

t. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Anđľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku

Zdľoju
Wies1aw Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie

GrzegoľzLasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henryk Kľzyżański - Naczęlnik Wydziału GKN

Proponowany poľządck posiedzenia:

Otwarcie posiedzenra.
Stwieľdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Specjalistycznego Biuľa Inwestycyjno - Inżynierskiego PRoSTA -

PRS.IEKT w Kielcach w sprawie wydaniaopinii nacele zezwolenianarealizację inwestycji
dľogowej dotyczącej ľozbudowy ul. ogrodowej w Busku ' Zdroju wraz z budową
niezbędnej infľastľuktuľy technicznej (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

1.

Ż.

3.
4.
5.



6.

7.

8.

9.

Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z rea\izacji pľojektu ,,Dobľy Zawód - Lepsze Życie" za okľes od

0l.08.20l7 ľ. do 30.09.2017 r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
Zapoznanie się z infoľmacją o przyznaniu dla Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busktl - Zdľoju wyľóŻnienia w konkuľsie ,'Swiętokĺzyscy Burzyciele Rarier''
(Dyľ.PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie o rozvłażenie mozliwości sprzedaŻy działki numer 50 o powieľzchni 0,4603 ha

położonej w Bľoninie (Dyr.SoS-w w Bľoninie, Nacz. Wydz. GKN).
Ponowne rozpaÍľzenie wniosku Dyľektoľa oddziału Fundacji Gospodarczej św. Brata

Albeľta w Kielcach o wyľażenie zgody na uŻyczenie powierzchni gruntowej

Z przeznaczeniem na miejsca postojowe oľaz drogę wewnętrzną (Dyľ. ZoZ w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).
10. Podjęcie uchwały Zarząďu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie WraŻenia zgody

Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierŻawienie części nieruchomoŚci

i mienia ruchomego na okres kolejnych trzech lat (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz.
Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

11.Podięcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody Zespołowi opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju na wydzierżawienie części nieľuchomości i mienia

ruchonrego na okľes kolejnych tľzech lat (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

d|a powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem

(Nacz. Wydz. GKN).
13. Podjęcie inicjatywy uchwałod awczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

(Nacz. Wydz. GKN).
l5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wraŻeniazgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieruchonrości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
l6. Rđzpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _

Zdróju w sprawie przyznaniadodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).
17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju o dokonanie przeniesień śľodków finansowych (Skarbnik Powiatu).
l8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie

przy znania dodatkowych śľodków fi nansowych (Skarbnik Powiatu).
l9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ Zdroju w sprawie

przy znania dod atkowych środków fi nansowych (Skarbnik Pow iatu).
20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku _ Zdroju w sprawie przyznania dodatkowych śľodków finansowych (Skaľbnik
Powiatu).

2l. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w spľawie przyznaniadodatkowych środków finansowych (Skarbnik Powiatu).

2ł,Rozpatrzęnie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju w spľawie zabezpieczenia
dodatkowych środków flnansowych (Skaľbnik Powiatu).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju o dokonanie zmian między
paľagrafami w planie wydatków na2017 ľ. (Skarbnik Powiatu).
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24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju o dokonanie zmian między
rozdziałami w planie wydatków na 2017 ľ. (Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju o dokonanie zmian między działami
w planie wydatków naŻ0l7 r. (Skarbnik Powiatu).

26. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Poradni Psychologi czno _ Pedagogicznej w Busku _

Zdľoju w spľawie zwiększenia budżetu na2017 ľok (Skarbnik Powiatu).
Ż7.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

o zwiększenie limitów dochodów i wydatków budzetowych w 20l7 ľoku (Skaľbnik
Powiatu).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zwiększenie limitu śľodków do planu finansowego na ľok 2017
(Skarbnik Powiatu).

Z9.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

30. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

31. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XXY /235l2OI7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ7 stycznia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż017-Ż030 (Skarbnik
Powiatu).

32,Pruyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI l 246 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia3 marca 20l7 ľoku w sprawie
okľeślenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 20l7 roku narealizację zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Buskim (Skarbnik Powĺatu).

33. Zapoznanie się z projektami ľegulaminów rankingów pľowadzonych przez Związek
Powiatów Polskich na rok 2018.

34. Spľawy róŻne.
35. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaru, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzyŁ |53 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodni czący Zarząđu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 Radnych spóŹniło się), co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lisý obecności Członków
Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 ĺlo niniejszego pľotokołu,
Członek ZaruąduKrzysziof Gajek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 8l0. Członek
Zarządu Robert GwoŹdż uczestniczył w posiedz eniu Zarządu od godz. 920 .

Ad.3
Proponowany ptzez Przewodniczącego Zaľządu porządek obľad Członkowie Zarząđu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.4
Protokół Nľ 15212017 zdnia29 listopadaŻ0l7 ľoku został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Specjalistycznego Biuľa Inwestycyjno - Inżynierskiego
PROSTA _ PROJEKT w Kielcach w sprawie wydania opinii na cele zezwolenia na rea|izację
inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. ogľodowej w Busku - Z&ojuwrazZ budową
niezbędnej infrastľuktuľy technicznej - w brzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 3 đo niniejszego
protokołu.

o godz. 8l0 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek.

opieľając się na ľekomendacji Dyľektoľa PZD, Zarząd Powiatu wľaził pozytywną opinię
dl a powyzs zego zadania.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pĺzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem zrea|izacji pľojektu,,Dobľy Zawőd'
Lepsze Życie" za okres od 0l '08.20l7 r. do 30.09.2017 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Infbľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez CzJonków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.7
Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z informacją o przyznaniu dla,Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Züoju wyróżnienia w konkuľsie ,,Swiętokrzyscy
Ruľzyciele Barieľ'' w kategoľii 

',Łatwy 
dostęp'' - załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
W związku z planem rozbudowy Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
ipotrzebą posiadania środków natzw. wkład własny, Dyľektoľ SOS-W w Bľoninie Wiesław
Waga zwľócił się do Zaĺządu Powiatu o rozwaŻęnie możliwości spľzedaŻy ďziałki numeľ 50

o powierzchni 0'4603 ha położonej w Broninie - załqczník nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmac.ia Naczelnika Wydziału GKN w przedmiotowej spľawie stanowi zalqcznÍk nr 7

do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu stwieľdził, ze Dyľektoľ SOS-W w Bľoninie powinien
złoŻyć, wniosek o wygaśnięcie trwałego zaľządu. Naczelnik Wydziału GKN został
zobowiązanY, Po podjęciu przezZarząd Powiatu decyzji o wygaśnięciu tľwałego zarządu, do
złoŻenla wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj o ustalenie warunków
zabudowy na przedmiotowej działce.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiattl w głosowaniu pľzy
4 głosaclr -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Na posiedzeniu Nľ 147lŻ017 w dniu 26 paŹdzieľnika 2017 ľoku Zarząd Powiatu analizował
wniosek Dyrektoľa oddziału Fundacji Gospodarczej św' Bľata Alberta w Kielcach o wyľażenie
zgody nauŻyczenie powierzchni gruntowej zprzenlaczeniem na miejsca postojowe oraz đrogę
wewnętľzną - dojazd do dľogi głównej (ul. Witosa). Podczas w/w posiedzenia Zarząd
zobowiązał Dyrektora ZoZ w Busku - Zdroju do dopľecyzowania jaka wielkośi powierzchni
zostanie przeznaczona na miejsca postojowe oľaz dľogę wewnętľzną oruZ przekazania
informacji w powyŻszym zakresie wraz ze stosownym załącznikiem gľaficznym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak
poinfoľmował, Że powierzchnia gľuntowa z przeznaczeniem jej na miejsca postojowe wynosi
78 m2, natomiast powieľzchnia gľuntowa z przeznaczeniem na dľogę wewnętľzną - dojazd do

drogi głównej (ul. Witosa) wynosi 350 m2. Ww informacjawrazzzałączn|kiem gľaficznym
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dyrektoľ ZOZ zapewnił ľównież, Że po

zakonczeniu ulnowy' w/w Fundacji nie będzie pľzysługiwało roszczenie zwľotu poniesionych
nakładów z tytułu wykonania przedmiotowych prac.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosaclr -pľzeciw
i 0 głosaclr _wstľzymał się, wyľaził zgodę na uŻyczenie Fundacji Gospodaľczej św. Bľata
Albeľta w Kielcach oddział w Busku - Zdroju powierzchni gruntowej zprzeznaczeniem na

mieisca postojowe oľaz dľogę wewnętľzną - dojazd do dľogi głównej (ul. Witosa).

Ad. 10
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zwľócił się do

Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przezZespőł
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrojubudynku pľosektorium o powieľzchni zabudowy 7l7 m2

wtaz Z placem manewľowym o powieľzchni 679 m2 zlokalizowanych na działce o numeľZe

26122, połozonej w Busku _ Zdroju - obręb 12 oraz mienia ruchomego tj. wyposaŻenia
pľosektoľium z przęZnaczeniem pod działalność prosektoľium na dalszy okres 3 lat
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczęlnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku
- Zdroju na wydzieľżawienie części nieruchomości i mienia ruchomego na okres kolejnych
tľzech lat.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prze7' Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 85112017 Zarząđu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 7 gľudnia 2017 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na

wydzierŻawienie części nieruchomości i mienia ľuchomego na okres kolejnych trzech lat

stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l1
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi opieki Zdrowotnej
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w Busku - Zdľoju na wydzierżawienie części nieľuchomości i mienia ľuchomego na okres
kolejnych trzec|"l lat - w bľzmierriu stanowiącym załqcznik nr l I do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pĺzekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad naib|iższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku -

Zdroju o wyľazeni e zgody nazawarcie zPIJ,,Vending'' w Kielcach umowy najmu powierzchni

uzytkowej w celu zainstalowania dwóch automatów do sprzedaży napojów i pľzekąsek na czas

od 0l.0l.2018 r. do 3l.lŻ.2O2O r., znajdującej się w głównym holu budynku Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

t]chwała Nľ 852i2017 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 7 gľudnia 2017 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem _ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr I4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyż'szy pľojekt uchwały został przyjęly pÍZeZ Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zavądu,powyŻsząinicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14

Naczelnik Wyclziału GKN l{enryk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju o wyľażenie zgody
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na Zawaľcie z Powiatowym Inspektoľatem Nadzoru Budowlanego w Busku ' Zdroju umowy
najnru na dalszy okľes tj' od dnia 1 stycznia 2018 ľ. do 3l gľudnia 20l8 ľ. lokali użytkowych
(5 pokoi), znajdujących się na parterze w budynku Internatu I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 853/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 7 grudnia 2017 ľoku
w spľawie wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Ad. t5
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski zapoznał Zaľząd Powiatu z projektem

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wytaŻenia zgody dla powiatowej jednostki

oľganizacyinej na oddanie części nieľuchomoŚci w najem - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najb|izszej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski przekazał

Członkom Zarządu Powiatu informację odnośnie negocjowanej wysokości odszkodowania
za działki nr 57l35, 57l4O, 57l48, 57l51 o łącznej powieľzchni 0,Ż498 ha położone w Busku -

Zdroju obr.l0, pľzejęte pod drogę na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko -

Zdroj z dnia 14'06.2017 ľ. Naczelnik Wydziału GKN przekazał, że Gmina pľoponuje kwo^tę

odszkodowania w wysokości 262290 zł za całą nieruchomość (105 zł Za l-').
W proponowanej kwocie odszkodowania jest uwzglę<lniona pľzewidywana kwota opłaty

adiacenckiej, pobieľana na rzec7' Gminy Busko - Zdrőj z týułu wzrostu waľtości
nieruclromości, w wyniku jej podziału.
Pismo Rurmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdľői w przedmiotowej sprawie stanowi załqcznik
nr 18 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsza propozycja został.a zaakceptowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

o godz. 920 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Roberl Gwóźdź.
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Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľojłl z dnia 01'12.2017 r. Znak:

ZýT-I 075.69'604.2017 o przyznanie dodatkowych środków nazabezpieczenie wynagľodzeń
dla pľacowników pedagogicznych oľaz administracji iobsługi w 20l7 roku - w brzmieniu
stanowiącym z,ałqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. l7
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 28J|.2017 r. Znak:

ZST-I 075.66.596.20|7 w spľawie wraŻenia zgody na dokonanie przeniesień śľodków
finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budŻetowej - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 20 do ninieiszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaĺząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju z dnia 23.lI.2017 r. Znak:
PZD.sŻ.3ll}.Ż7 '2O|7 w sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu Powiatu

na fundusz płac $ 4010 w wysokości 96 000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 21 do

niniej szego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdľoju zdnia27.1l.Ż0l7 ľ.Znak: FK-BS-071-43/17
w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych w łącznej wysokości 59 884 zł
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia23.1l.2017 r.

Znak: PMOS.3200.05.20l7 o zwiększenie planu finansowego na 20l7 rok o kwotę 20 000 zł -
w brzmieniu stanowiącym załqcz,nik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiern Dyľektora
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia30.ll.2017 r.
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Znak: PMOS.3200.06'2017 o zwiększenie planu finansowego na 20l7 rok o kwotę l 554 zł -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowanill przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum

ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 24.11.2017 r. Znak: |Lo-321.6|,20l7
o-zabezpieczenie_brakujących w budżecie środków finansowych w 2017 roku w łącznej

wysokości 43 855 zł - w brzmieniu stanowiącym xałqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniupĺzy 5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.22Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora

Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
-^Zdľoju z dnia 24.ll.ŻOl7 r. Znak: Sosw.3Ol 1.59.Ż017 o zabezpieczenie w planie

finansďwym na2Ol7 r. śľodków w wysokości 40 000 zł na wypłatę odpraw emerýalnych dla

trzech pľácowników administľacji i obsługi, odchodzących na emeľytuľę z dniem 28 gľudnia

2Ol7 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw

i 0 głosach _wstľzymał się, postanowił zabezpieczyÓ dla ýw jednostki środki ťtnansowe

w kwocie l9 000 zł.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora

Specjalnego oŚrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- 

_Zđroju -z 
dnia O4.lz.2O17 r. Znak: SOSW.3011.6l.Ż0117 o dokonanie zmian między

pu.ug'áfu11i w planie wydatków na ŻOl7 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27

do niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyľektoľa

Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku

-'Z&oju-z dnia O4.1Ż.2O17 r. Znak: SOSW.30||.62.2017 o dokonanie zmian między

rozdziałami w p|anie wydatków na 2Ot7 ľ' - \ň/ brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28

do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Atuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektora

Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
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- Zdroju z dnia04.|2.2017 r. Znak: SoSW.3Ol 1.63.2017 o dokonanie zmian między działami
w planie wydatków na 2017 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym zalqczník nr 29 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąđ

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Poľadni

Psychologiczno-PedagogicznejwBusku -Zdrojuzdnia30.ll.20l7t.Znak:PPP.034.18.2017
o zwiększenie budżetu jednostki na2017 ľok o kwotę 412lŻ zł - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

^d.2'7Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dnia 05.1Ż.2017 r. Znak: PoW 30.3.2017

o zwiększenie limitów dochodów i wydatków budzetowych w 2017 roku - w brzmieniu

stanowiącym z.ałqcznik nr 31do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Teclmicznyclr i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 0lJ220|] r. Znak:

ZSTio'30lO'1375.ŻO17 o zwiększenie limitu śľodków do plarru finansowego na ľok 20l7
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowaĺy przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Infoľmacja w zakresie zwiększenia l zmniejszenia limitu wydatków w poszczególnych
jednostkach budzetowych Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi załqcznik nr 33

do niniejszego pľotokołtr. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak poinformował, Że podjęte przez

Zarz'ąd Po*iatu decyzje o zwiększeniu limitu wydatków w poszczególnych jednostkach

budzetowych Powiatu Buskiego w 20l7 r. pozwolą na zabezpieczenie funduszu nagľód -

śľednia wysokość nagľody będzie wynosiła 1 000 zł brutto na l etat.

o godz. l000 posie clzenie Zaľzqdu opuścił Członek Zarzqdu Krzyszĺof Gajek.

4d.29
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku - w brzmieniu

stanowiącym załqcutik nľ 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęÍa przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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D ecyzją Członków Zatządu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy przekazaé Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.30
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku

- w brznrieniu stanowiącym zalqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.3l
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXVi23 5l20l7 Rady Powiatu w Busku _

Zdľoju z dniaŻ7 stycznia20l7 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2Ol7 - 2O3O _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyĄą Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najb|iższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie nniany uchwały Nr XXVI l 246 l 20l7 Rady Powiatu w Busku -

Zdroju z dnia 3 maľca 2017 roku w sprawie okľeślenia zadan oraz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według
algoľytmu w 2017 roku narealizacjęzadaŕĺzzakresllľehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 37 do

niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻsz'ą autopoprawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celenr włączenia do porządku obľad najbliższei Sesji Rady Powiatu'
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Powyższe stanowisko zostało przy.ięte pr7ez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za, O głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

4d.33
Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz zapoznał pozostałych Członków Zarządu Powiatu
z pľojektami regulaminów rankingów pľowadzonyclr pÍzezZwiązek Powiatów Polskich na ľok
2018 - w brzmieniu stanowiącyn łałqclnik nr J8 clo niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższyrrr zakľesie została przyjęta przez Członków Zavądu Powiatu
do wiadonlości.

Ad.34
ĺľ ,sprau,ach rĺiżnych nie zglo.s'zono Żadnych wnio'skĺiw.

4d.35
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodni czący Zaĺządu Jeľzy Kolaľz podziękował obeonym
zaudział i o godzinie l0l0 zamknął posiedzenieZaruądu Powiatu'
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