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Pľotokól Nr l7512018
z posiedze nia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 16 maja 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu uĺlzial wzięli:

l. Jeľzy Kolaľz
2. Stanisław Kliniczak
3. Kľzyszto1'Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzęc

oraz

Jolanta Czyrny - Dyľektoľ Poľadľli Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zclľoju
Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdĺoju
Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Andrzej Snrulczytiski - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zclľoju
Helena Bebel - Dyľektor Donru Polrrocy Społecznej w Zboľowie
Grzegoĺz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku - Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski - Główlry Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Waldenlaľ Wójcik - p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdrojv
Daľiusz Jurecki - Kieľownik Centľum Aktywizac.ji Zawodowej w Powiatowynr lJľzędzie
PľacywBusku-Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału IJK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbaľa.Iasonek - Kieľownik Ref-eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Mateusz olszewski _ Infoľmatyk w tut. Starostwie Powiatowym
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Pľoponowany poľządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr l73120l 8 z dnia l0 maja 20l 8 ľoku

oraz 17412018 z dnia 1 I maja 2018 roku.
5. Uľoczyste wľęczenie aktów powierzenia stanowiska dyľektoľa 4 powiatowych jednostek

oświatowych (I Lo w Busku - Zdľoju, Sos-w dla Niepelnospľawnych Ruchowo
w Busku _ Zdroju, ZSS w Busku - Zdľoju, PP-P w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. BK).

6, Podjęcie decyzjl w spľawie ustalenia minimalnej liczebności oddziałów klas pieľwszych
podczas elektľonicznej ľekrutacji na ľok szkolny 20l8l20l9 (Nacz. Wydz. EK).

7, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Szkoły Podstawowej nr2 w Busku - Zdroju w sprawie
udostępnienia hali sportowej PMOS w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Euľopejskiego Centľum Bajki w Pacanowie w spľawie
zmiany ptzeznaczenia środków przyznanych na dofinansowanie nagród dla lauľęatów
XII ogólnopolskiego Konkuľsu Fotograficznego (Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ustalenia haľmonogramu
likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku -

Zdroju w sprawie wytaŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

1l, Zapoznanie się z pismem Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym
o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pľacy w łącznej kwocie 34l,4 tys. zł
narealizacjęprzez Powiatowy Urząd Pľacy w Busku - Zdrojupľogramów narzeczpľomocji
zatľudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (Dyľ. PUP w Busku
- Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
wyľażenia zgody na złomowanie samochodu Foľd Tľansit - rok pľodukcji 1997
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowĺe, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz.
soz).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
wyľażenia zgody na ptzekazanie Gminie Solec - Zdrőj ogľodzenia znajdującego się na
działce Nr 581/13 w Zborowie, która jest już własnością Gminy (Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju' Dyľ. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SoZ).

14.Zapoznanie się z dokumentacją i ľapońem zbadania spľawozdania Ílnansowego Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2017 (Dyr.ZoZw Busku -Zdroju, Skaľbnik
Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuw sprawie powołania i ustalenia zasad
działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złożonych ofeľt na realizację zadan
publicznych w ľamach dľugiego konkuľsu ofert w 20l8 ľ. (Nacz. Wydz. soz).

16. Rozpatrzenię wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A' oddział Skarżysko
Kamienna o uzgodnienie projektowanej budowy sieci kablowej nN oraz wydanie pisemnej
zgody na wejście w teľen działki nľ 50 w obrębie Bľonina, Gmina Busko - Zdrőj w związku
z przebudową sieci elektľoeneľgetycznej w miejscowości Bronina (Nacz. Wydz. GKN).

t7. Zapoznanie się z opeľatem szacunkowym okľeślającym wartość rynkową prawa własności
działek położonych w Busku - Zdroju, obręb l0 (przy warsztatach szkolnych
- ul. Kusocińskiego) (Nacz. Wydz. GKN).



18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku - podział rezęrwy ogólnej (Skarbnik
Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powĺatu).

22. Spľawy róŻnę.
23, Zamknięci e posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 175 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zaľządu Robert GwőżdŹ
uczestniczył w posiedzeniu Zaruądu od godz. 830), co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt osób stnnowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przęZ Przewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nr 17312018 z dnia l0 maja 2018 roku oľaz
Nr l74i20l8 z dnia l1 maja 20l8 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
W związku zart.4 ust' 1 pkt l ustawy zdnia 5 czeľwca l998 roku o samoľządzie powiatowym
oraz stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 20l8 ľoku i 24 kwietnia 20l8
ľoku Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz w imieniu pozostałych Członkow Zarządu oÍaz
w obecności Naczelnika Wydziału EK wľęczył akty powierzenia stanowiska dyľektoľa:

Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju Pani Justynie Kwiatkowskiej na okľes
od dnia l wľześnia 2018 ľoku do dnia 3l sierpnia 2023 ľoku - załqczník nr 3 do
niniej szego pľotokołu,
Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju Pani Jolancie Czyrny na okres
od dnia l wľześnia 2018 ľoku do dnia 31 sierynia 2023 ľoku - załqcznik nr 4 do
niniej szego protokołu,
I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju Panu
Tomaszowi Galant na okľes od dnia l września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku
- załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu,
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Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju Panu Waldemaľowi Wójcikowi na okľes od dnia 1 lipca 2018 ľoku do
dnia 31 sierpnia 2023 ľoku - załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje.

Ad.6
\N związku ze zbliŻającym się terminem naboľu kandydatów do klas pieľwszych szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 20l8l20l9, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień
zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w spľawie ustalenia - na potrzeby
elektronicznej ľekľutacji (na dzień symulacji) - minimalnej liczby uczniów w oddziałach klas
pieľwszych szkół ogólnodostępnych. Pismo Naczelnika Wydziału EK w powyŻszej spľawie
stanowi załqczník nr 7 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu ustalił minimalną liczbę uczniów w przypadku liceum
ogólnokształcącego na poziomie 24 osób, technikum - 20 osób, szkoły branżowej pierwszego
stopnia _ 20 osób'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Zarząd Powiatu upoważnił Staľostę Jerzego Kolaľza oľaz Wicestarostę Stanisława
Klimczaka, aby w indywidualnych pľzypadkach w dniu symulacji podejmowali decyzje
w oparciu o analizę konkľetnego oddziału co do obniŻenia minimalnej liczby uczniów'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Szkoły Podstawowej Nľ 2 w Busku - Zdľoju o udostępnięnie hali spoľtowej PMOS w Busku -
Zdroju w dniu 22,06,2018 ľ. w godz.800 - 1000 w celu zorganizowania zakończenia roku
szkolnego i rozdania świadectw uczniom - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do
niniej szego pľotokołu.

Ze względu na trwające prace w obiekcie oľaz wokół obiektu, jak ľównieŻ brak odbioru
technicznego powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że po zakonczęniu pľac na hali sportowej PMOS
w Busku - Zdroju naIeŻy rozpocząi, procedurę związaną z dopuszczeniem tego obiektu
do użýkowania. Do ľealizacji powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika
Referatu IP.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w sprawie zmiany prueznaczenia śľodków
przyznanych na dof'lnansowanie nagľód dla laureatów XII ogólnopolskiego Konkursu
Fotograficznego ,, ĺľ'szysĺkie Dzieci Świąĺą" - w brzmięniu stanowiącym zalqcznik nr 9 d,o
niniej szego protokołu.



Dyrektoľ ECB w Pacanowie zwľaca się z wnioskiem o dokonanie korekty Uchu,ały
Nľ XXXVI/373/20]8 Rady Powiatu w Busku -,Zdľoju z dnia l3 kwieĺnia 20t8 r, w sprawie
udzielenią pomocy.finansowej ĺľojewództwu Swiętolłzyskiemu na realizację zadań z zakresu
kultury polegającej na zmianie dotychczasowego zapisu: .2) 2.000 zł (słownie.' dwa tysiqce
złoých) z przeznaczeniem na nagrodę Starosý Buskiego dla uczestnika pochodzqcego z terenu
Powiątu Buskiego . biorqcego udział w XII ogóĺnopolskim Konkursie Fotograficznym
,,ĺ|lszystkie Dzieci Świata" na następujący zapis: ,,z) z.ooo zł (słownie: dwą ĺysiqźe-złoĺy'ch)
Z przeznctczeniem na nagrodę Starosty Buskiego v) XII ogólnopolskim Konkursie
Fotograĺicznym,, Wszysĺkie Dzieci Świata''.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy zgodnie
z którym przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na nagľodę Starosty Buskiego dla
uczestnika pochodzącego Z terenu Powiatu Buskiego biorącego udział w XII ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym ,,Wszystkie Dzieci Świata''. W przypadku gdy w w/w Konkuľsie
nie będą brali udziału uczestnicy z terenu Powiatu Buskiego to śľodki ťtnansowe mogą zostać
przeznaczone na nagľodę dla innych uczestników.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie ustalenia harmonogľamu likwidacji ĺnternatu Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nľ 96li20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia haľmonogľamu likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr I0 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _ Zdroju o wyrażenie zgody
na nieodpłatne udostępnienie dla Komendy Hufca ZHP Busko - Zdroj sali gimnastycznej
w terminie 25-26.05 '201 8 r. w godzinach l500 - l000 w celu pľzepľowadzenia Zabawy Zuchowej
,,Biały Bal'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu.

o godz' 830 do posiedzenia Zarzqdu dolqczył Członek Zaľzqdu Roberĺ Gv,óźdź.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11

Kieľownik CentľumAktywizacji Zawodowej w Powiatowym UrzędziePľacy w Busku - Zdľoju
Dariusz Juľecki zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki
Społecznej infoľmującym o ptzyznaníu dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy w łącznej
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kwocie 341,4 tys. zł na ľealizacj ę przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdľoju pľogramów
na rzecz pľomocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej,
w tym:

l80,0 tys. zł - na progľam aktywizacji zawodowej osób długotľwale bezrobotnych,
138,0 tys. zł - na pľogram aktywizacji zawodowej bezľobotnych w wieku 45 \at
i powyżej'
23,4 tys. zł - na pľogram staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modemizacji
Rolnictwa - załqczník nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Inťormacja w powyższym zakľesie została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zwróciła się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na złomowanie samochodu Ford Tľansit 2,5D VIN
WF0LXXGGVLVU13046 - ľok produkcji 1997 rok - Nľ ľej. TBU 04GK - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I3 do niniejszego protokołu.

opinia Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca
przedmiotowego wniosku stanowi załqczník nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zwľóciła się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na przekazanie Gminie Solec - Zdrőj ogrodzenia
znajdującego się na działce Nľ 58l/13 w Zboľowie, któľa jest już własnością Gminy
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l5 do niniejszego pľotokołu. ogľodzenie znajduje się
w ewidencji śľodków tľwałych Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Nr inw. 1ll0ll05l12179
o wartości księgowej l 543,5] zł - w 100% zamoľtyzowane.

opinia Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju doÍycząca
pľzednriotowego wniosku stanowi zołqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Gľzegorz Lasak oraz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali
Zarząd Powiatu z dokumentacją i ľapoftem z badania sprawozdania finansowego Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojuza20l7 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7
do niniej szego protokołu.

Zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta zbadane spľawozdanie ťtnansowe:
przedstawiaľzetelny i jasny obtazsytuacji majątkowej i finansowej ZoZw Busku -Zdroju
na dzień 3l.l2.20I7 r. oľaz jego wyniku finansowego za ľok obrotowy od 0l.0l .2017 r. do
3l,122017 r., zgodnie z mającymi Zastosowanie pľzepisami ustawy o ľachunkowości
i przyjętymi zasadami (polityką) ľachunkowoŚci,
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Zostało spoľZądzone na podstawie prawidłowo pľowadzoriych ksiąg rachunkowych,
jest zgodne co do formy i treści z obowíązującymi jednostkę przepisami pľawa
i statutem ZOZ.

Nie zgłaszając zasÍrzeŻeń do prawidłowości zbadanego Spľawozdania finansowego Biegły
Rewident infoľmuje o następujących faktach:
1. Nierozliczone stľaty netto łącznie ze stľatą netto za 2017 r. wynoszą na 3l .l2.20l7 r.

21 7l5 025,48 zł.
2. Fundusz własny ogółem jest ujemny i wynosi na 3l. l2,20l7 ľ. minus 6 523 069,45 zł.
3. Badana jednostka posiada ograniczoną płynnośó finansową częgo skutkiem są

niezapłacone do dnia badania zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę
Ż77 756,56 zł widniejącę w bilansie na 3 |.l2.20l7 r.

W 20l7 roku Zespół opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju osiągnął stľatę netto w kwocie
2 988 455 ,Ż5 zł. Wysokość poniesionej straty j est niższa od kosztów amoĘzacji w 20 l 7 ľoku,
któľe wynoszą3 297 324,31 zł.'W związkuzpowyŻszym nie zachodzipotrzeba pokľycia stľaty
ZoZw Busku _Zdtojuzarok2017 przez Powiat jako podmiot tworzący.

Po przeanalizowaniu, powyŻsza dokumentacja i rapoľt z badania sprawozdania ťtnansowego
ZoZ w Busku - Zdroju za2017 ľok zostały przyjęte pÍzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania i ustalenia zasad działania Komisji Konkursowej
w celu opiniowania złożonych ofeľt na realizację zadań publicznych w ľamach dľugiego
konkuľsu ofert w 20l8 r.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nĺ 962120|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2018 ľoku
w sprawie powołania i ustalenia zasad działania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
złoŻonych ofęľt na realizację zadan publicznych w ľamach drugiego konkursu oÍ-ert w 20l8 r.
stanowi zalqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

Ad. t6
Kieľownik Reťeratu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. oddział
Skarżysko - Kamienna o uzgodnienie pľojektowanej budowy sieci kablowej nN oraz wydanie
pisemnej zgody na wejście w teľen działki nľ 50 w obľębie Bronina, gmina Busko - Zdrőj
w związku z pľzebudową sieci elektľoeneľgetycznej w miejscowości Bľonina - załqczník nr 19
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyraził zgodę na wejście w teľen działki nľ 50 w obľębie
Bronina, gmina Busko - Zdrőj celem pľzebudowy sieci elektľoeneľgetycznej pod waľunkiem
wykonania przęz PGE Dystľybucja S.A. oddział Skaľżysko - Kamienna inwentaryzacji,
wyceny a następnie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'



Ad. 17
Kieľownik ReÍbľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonęk
poinformowała, Że tzeczoznawca majątkowy przedłoŻył opeľat szacunkowy okľeślający
wartość ľynkową prawa własności niŻej wymienionych działek położonych w Busku - Zdroju,
obľęb l0 (pľzy waľsztatach szkolnych - ul. Kusocińskiego):

l ) numer 57l43 o powieľzchni 0,l208 ha - waľtość l30 l40,00 zł (za 1 m2 - lO7 ,73 zł),
2) numer 57l44 o powierzchni 0,1202ha - wartość |34 79O,OO zł (za lm2 - l l2,l4 zł)'
3) numer 57l45 o powierzchniO,|472 ha - war1ość |49 480,00 zł (za lm2 - l0l ,55 zł),
4) numeľ 57146 o powierzchni 0,l200 ha _ wartośó l2l 860,00 zł (za lm2 - l OI,55 zł),
5) numer 57l47 o powieľzchni 0,l200 ha - wartość l34 570,00 zł (za l m2 - l 12,74 zł),
6) nr nr 57134 i 57139 o łącznej powierzchni 0,1274 ha _ wartośó ll5 870,00 zł

(za lm? - 90,95 zł).

Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara .Iasonek
zwrociła się do Zarządu Powiatu o okľeŚlenię cen nieruchomości do pľzetaľgu. Jednocześnie
nadmieniła, Że przy okľeŚlaniu ceny nieľuchomości do przetargu organ posiłkuje się wartością
rynkową nieľuchonrości okľeśloną pruez ÍZeczoznavłcę majątkowego w opeľacie, która nie
może być, niższa od tej war1ości alę można ptzyjąć, cenę wyższą'

Informacja Kieľownika Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w powyższym zakľesie
stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu ustalił kwotę 15O zł za l m2 jako cenę w/w działek
w przetargu. Jednocześnie Zaruąd Powiatu zobowiązał Kieľownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami do pľzygotowania na następne posiedzenie Zarządu pľojektu uchwały
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
pÍzęznaczonych do sprzedaŻy .

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek Zaruądu Wiesław Maruec nie był
obecny na sali obrad podczas głosowania.

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie
zamiany nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, na nieruchomość będącą
własnością spółki pod fiľmą ,,Uzdrowisko Busko - Zdrőj" Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku
- Zdľoju z obowiązkiem dokonania dopłaty, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Refeľatu
Gospodarki Nieľuchomościami do pľzygotowania na następne posiedzenie Zarządu projektu
uchwały w sprawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości
przeznaczonych do zamíany'

DecyzjąZaruądu Powiatu, Referat IP został zobowiązany do zlecenia opľacowania ekspertyzy
budynku przy I Lo w zakľesie możliwości nadbudowy tego obiektu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku -

podział rezerwy ogólnej.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zarządu Robeľt Gwőźdż nie był obecny na sali obľad podczas głosowania.

Uchwała Nr 963/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2018 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzętu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - podział
rezerwy ogólnej stanowi załqcznik nr 2] do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdtoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robeľt Gwőżdż nie był obecny na sali obľad podczas głosowania'

Uchwała Nr 964lŻ018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 16 maja 2018 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi
załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się. Członek
Zaľządu Robert Gwóżdt nie był obecny na sali obľad podczas głosowania'

Uchwała Nľ 965/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2018 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqczník nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, poryŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robeľt GwőżdŹ nie był obecny na sali obľad podczas głosowania'

Uchwała Nr 966i20l 8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 maja 2018 ľoku w spľawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

^d.22ĺľ sprawach róznych nie zgłoszono żadnych v,niosków'
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