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Pľotokól Nr 182/2018

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnĺa 27 czerwca 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Kľzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Adrian Lasak _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4, Przyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ l7912018 z dnia 12 czerwca20lr8

ľoku,Nľ 180/20l8z14 czerwca20l8 roku orazl8l/2018 zdnia l5 czerwca20l8 ľoku.
5. Zapoznaníe się z informacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju

wsprawie projektu pozakonkursowego pn. ,,Poprawa dostępu do usług medycznych
poprzez ulworzenie i wyposażenie SOR wraz z budowq lqdowiska dla helikopteľów
w Zespole Opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju" (Dyľ. ZoZw Busku _Zdroju, Nacz.
Wydz. SOZ).
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6, Zapoznanie się z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitaľnego w sprawie jakości wody pÍZeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobľanej
z wodociągu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju
w spľawie zwiększenia inwestycyjnych środków budżetowych zaplanowanych na
rea|izację zadania pn.: ,, Budowa przyłqcza gazu niskiego ciśnienia, wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w budynku administracyjno - gaľaŻowym oraz modernizacja
kotłowni u, budynku administracyjnym Pou,iątowego Zarzqdu Dróg u, Busku - Zdroju''
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

8. Zapoznanie się z notatką ze spotkania w związku z pľzebudową dľogi powiatowej Nľ
0860T Kaľgów _ Tuczępy _ Dobľów _ Grzybów w miejscowości Wieľzbica (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju).

9. Rozpatrzenie wniosku Sołtysa wsi Szaniec w sprawie przekazania materiałów
pochodzących z rozbióľki chodnika ptzy drodze powiatowej Nr 0060T Młyny _ Szaniec _
Nonry Folwark na potrzeby miejscowości Szaniec (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

10. Rozpatrzęnie wniosku Wójta Gminy Solec _ Zdrőj w spľawie wykonania w roku
bieżącym w miejscowości Kików na wysokości dwóch działek obrzeŻa z kostki
betonowej (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

lI. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju w sprawie wniosku Członka Zarządu Roberta GwoŻdzia zgłoszonego
na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).

|2. Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku
_ Zdroju w spľawie uszeľegowania katalogu spľaw wykonywanych w stosunku do
placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).

13. Zapoznanie się z informacją pokontľolną dotyczącą projektu ,,Nowy Stąrt - Nowe Życie"
realizowanego pÍzez Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju (Dyľ.
PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatrzenie wniosku Świętokľzyskiego Klubu AMAZONKI pÍzy Świętokrzyskim
Centrum onkologii w Kielcach _ Filia w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na
przeniesienie pľaw i obowiązków wynikających Z umowy na wspaľcie ľealizacji zadania
publicznego o nazwię: ,,Rehabilitacia psycho./izyczna środowiska Amazonek'' (Nacz.
Wydz. SOZ).

l5. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektoľa Placówki
w spľawie wyrażenia zgody na zdjęcie
kseľokopiaľki (Nacz. Wydz. oR).

opiekuńczo _ Wyclrowawczej w Winiarach
z ewidencji i przekazanie do utylizacji

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyrazenia zgody na uruchomienie nowych kieľunków
kształcenia (Nacz. Wydz. EK).

L7. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju na temat zamiaľu zawaľcia umowy najmu pokoi
mieszkalnych w internacie (Nacz. Wydz. EK).

ĺ8. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _
Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali spoľtowej
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju (Nacz. Wydz.
BK).
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19, Zapoznanie się z informacją na temat zmian w aľkuszach organizacji szkół i placówek
oświatowych na rok szkolny 201712018 pľowadzonych przez Powiat, zatwierdzonych
w okresie od l kwietnia do 22 czerwca bľ. (Nacz. Wydz. EK).

20, Zapoznanie się z informacją na temat arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat zatwierdzonych na ľok szkolny 201812019 (Nacz. Wydz.
EK).

21. Rozpatľzenie uproszczonej ofeľty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i turystyki (Nacz. Wydz. EK).

22. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na uŻyczeníe majątku ľuchomego
Uzdrowisku Busko _ Zdrőj S.A. (Nacz. Wydz. EK).

23. Rozpatruenie wniosku w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięi między
pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
wPiasku Wielkim pľowadzonego przez Caľitas Diecezji Kieleckiej na 2018 rok
(Skaľbnik Powĺatu).

24,Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie zabezpíeczenia śľodków
na wypłatę odpraw emeľytalnych i nagľody jubileuszowej (Skarbnik Powiatu)'

25. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -
Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie przesunięć środków ťlnansowych
w planach wydatków budzetowych na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

28.Przyjęcie skonsolidowanego bilansu jednostki samoľządu teľytorialnego spoľządzonego
na dzień 3l.l2.20l7 ľok (Skarbnik Powiatu).

29. Spľawy rőŻne.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Wiceprzęwodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który
powitał zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył l82 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył ' iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Przewodniczqcy Zaľzqdu ,Ierzy
Koląľz dołqczył do posiedzenia o godz. 8ĺ0 i przejqł prowadzenie obrad), co stanowi quoľum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków
Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez Wiceprzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu
przyjęIi bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się'
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Ad.4
Protokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nrl79/20l8 z dnia 12 czętwca 2018 ľoku, Nľ
18012018 z |4 czerwca 2018 roku oraz Nľ l8ll20l8 z dnia 15 czeľwca 2018 roku zostały
pľzyjęte pĺzez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z informacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Funduszy
Euľopejskich i e-Zdľowia w spľawie dofinansowania w ramach naboľu pozakonkursowego Ze
środków IX osi Prioľytetowej Progľamu operacyjnego Infľastruktuľa i Środowisko 2014-
2020 projektu pn. ,, Poprawa dosĺępu do usług medycznych poprzez utwoľzenie i wyposażenie
SoR wraz z budowq lqdowiska dla helikopterów w Zespole opieki Zdrowoĺnej v, Busku _
Zdroju" _ \try' bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz dołqczył do posiedzenia Zarzqdu Powiatu i przeiqł
prowadzenie ĺsbrąd,

Ad.6
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Gtzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z decyzją Swiętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitarnego
w spľawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobľanej z wodociągu
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 4 do
niniej szego pľotokołu.

Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju poinformował Zarząd Powiatu
o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości otaz
o pozytywnej decyzji w powyższej spľawie Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektoľa Sanitaľnego.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ponadto, Dyľektoľ ZoZ omówił bieŻącą sytuację na oddziale Ginekologiczno
Położniczym.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w spľawie zwiększenia inwestycyjnych śľodków budzetowych
zaplanowanych na rea|izację zadania pn.: ,,Budowa przyłqcza gazu niskiego ciśnienia,
wykonanie instalacji centralnego ogrzev)ania w budynku ądministracyjno - garażowym oraz
modernizacja kotłov,ni w budynku administracyjnym Powiatowego Zarzqdu Dľóg w Busku -
Zdroju '' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z notatką ze spotkaniaw związku z przebudową dľogi powiatowej Nr 08ó0T Kargów
_ Tuczępy _ Dobľów _ Grzybów w miejscowości Wierzbica _ w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ PZD poinťormował, Że ze względu na szeľoki i kosztowny zakľes robót podany
przęZ przedstawicieli PKP, PZD wystąpi ze stanowiskiem, Że rezygnuje z wykonania
pľzebudowy, a jedynie wykona remont polegający na sfrezowaniu i położeniu nowej
nawieľzchni na tym samym poziomie'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte do wiadom ości przez Zaľząd Powiatu.

Ad.9
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Sołtysa wsi Szaniec w sprawie przekazania materiałów pocho dzących
z ľozbióľki chodnika pľzy drodze powiatowej Nľ 0060T Młyny _ Szaniec _ Nouvy Folwark na
potľzeby miejscowości Szaniec - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu'

Po ptzeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _Z3, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się,
zzastrzeŻęniem o uniemożliwieniu odspľzedaŻy, a jedynie wykoľzystaniu mateľiałów na cele
drogowe.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Solec _ Zdrőj w sprawie wykonania w ľoku bieżącym
w miejscowości Kików na wysokości dwóch działek obrzęŻa z kostki betonowej
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Następnie, Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak
przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia opinii
dotyczącej zaliczęnia dľóg wewnętľznych do kategoľii dľóg gminnych na teľenie Gminy
Busko _ Zdrój.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana pÍzęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 1000/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía27 czerwca 2018 ľoku
w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej za\iczenia dróg wewnętľznych do kategoľii dľóg
gminnych na teľenię Gminy Busko _ Zdrőj stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ponadto, Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju odniósł się do zgłoszonych
pytań: Członka Zarządu Wiesława Maľca w spľawie koszenia oraz uzlłpełrrienia poboczy;
Członka Zarządu Roberta Gwożdzia w spľawie odcinka drogi od miejscowości Maľiampol do
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miejscowości Wójeczka prZęZ las; Członka Zarządu Krzysztofa Gajka w sprawie
nawíeľzchni odcinka drogi Zabłocie _ Kawęczyn otaz potľzeby wykonania opľysku.

Ad. il
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z odpowiedzią na wniosek Członka Zarządu Roberta Gwożdzia
zgłoszonego na posiedzeniu w dniu 29 maja 20l8 roku w sprawie mieszkańca miejscowości
Rataje Słupskie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. t2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu w spľawie uszeregowania katalogu spraw wykonywanych
w stosunku do placówek opiekuńczo _ wychowawczych przez Powiatowe Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju oraz zgodnie z cofniętym upoważnieniem Dyľektoľowi PCPR
dotyczącym bieŻącego nadzoľu nad Placówką opiekunczo - Wychowawczą w Pacanowie
i Winiaľach _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I I do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z informacją pokontrolną dotyczącą projektu ,,Nowy Start _ Nowe
Zycie " _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ponadto, Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju omówił
problerny pojawiające się pľzy ľealizacji projektu ,, Rodziną 'tľspólna Troska".

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 14
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Świętokrzyskiego Klubu AMAZONKI przy Świętokľzyskim Centľum onkologii w Kielcach
_ Filia w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na przeniesienie pľaw i obowiązków
wynikających z umowy na wspaľcie ľealizacji zađania publicznego o nazwie ,,Rehabilitacja
psychofizyczna środowiska Amazonek" narzecz nowo powstałego stowaľzyszenia Amazonki
Busko _ Zdľőj _ w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu.
Po konsultacji z Radcą Prawnym, któľy stwierdził, Że gdy Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na
powyższe nie ma przeszkód foľmalno _ pľawnych na przenięsienie praw i obowiązkiw
wynikających z umowy.

Po pľzeanalizowaniu' Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
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Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dn. ll.06.2018 ľ. Znak:
Pow.8l20.ll4,20l8 w spľawie wyľażenia zgody na zdjęcie z ewidencji i pľzekazanie do
utylizacji kseľokopiaľki _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

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

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia
zgody na uruchomienie nowych kieľunków kształcenia: w Tęchnikum kieľunku technik
logistyk otaz w Branżowej Szkole I Stopnia kięľunku magazynier logistyk - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZaruąd Powiatu z infoľmacją Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju na temat zamiatu
zawarcia umowy najmu pokoi mieszkalnych w inteľnacie _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _Zdtojuzdn.15.06.2018 r'
Znak: PoK.076l ,Ż,Ż0l8 w spľawie wyľazenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali
spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdroiu _
w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.
Naczelnik Wydziału EK poinformowała Zarząd Powiatu o pozytywnym stanowisku
Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku Zdroju
w spľawie udostępnienia hali.

Po przeana|izowaniu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją na temat
zmian w aľkuszach organizacji szkół i placówek oŚwiatowych na ľok szkolny 20|7120|8
prowadzonych przez Powiat, zatwierdzonych w okresie od l kwietnia do 22 czerwca bľ. _
w brzmieniu stanowiącym załqczník nr /8 do niniejszego protokołu'

Infoľmacja w powyższym zaktesie została przyjęta przez Członków Zarządĺl Powiatu do
wiadomości.



4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z inÍbľmacją na temat
arkuszy oľganizacji szkół i placówek oświatowych pľowadzonych pÍzez Powiat
zatwierdzonych na ľok szkolny 201812019 _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 19 d'o
niniej szego pľotokołu.

Podczas omawiania infoľmacji Członek Zaľządu Robert Gwőżdż ponownie poľuszył kwestię
braku możliwości dojazdu młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego
z miejscowości Klępie, Kwasów, Sľoczków, oleśnica.

Informacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia uproszczonej oťerty realizacji zadania publicznego Związku
ochotniczych StraŻy Pożaľnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd oddziału Powiatowego
w Busku _ Zdľoju na realizację zadania publicznego z zakľesu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki,
organizacja impľez spoľtowych w trybie pozakonkursowym zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontaľiacie pn.,,Powiatowe Zawody Sportowo - Pożąrnicze'' _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczqcy Zarzqdu,Ierzy Kolaľz poprosił o wyłqczenie Go z głosowania,

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla ilw
Stowaľzyszenia w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał
się.

A.d.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia
zgody na uŻyczenie majątku ruchomego dla Uzdrowiska Busko _ Zdrőj S.A. _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz wyraził wątpliwość, Że jeŻell Uzdľowisko Busko _
Zdrój S.A. jest spółką prawa handlowego i działa w celu osiągnięcia zysku, więc czy
uŻyczenie nie powinno być odpłatne?

obecny na posiedzeniu Skaľbnik Powiatu Artur Polniak poinfoľmował, Żę nie ma
pľzeciwskazan formalno - pľawnych, aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe
uŻyczenie.

Po ptzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosęk
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zasygnalízował o pľzepľowadzonej rozmowie
z jedną z publiczrryclr uczelni wyŻszych, któľa jest zainteľesowana uľuchomieniem
państwowej wyŻszej szkoły zawodowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju.



4d.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem w Sprawie wyraŻenia
zgody na dokonanie przesunięó między pozycjami preliminarza kosztőw funkcjonowania
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego ptzez Caľitas Diecezji
Kieleckiej na2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowanirr pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
_ Zdľoju w sprawie zabezpieczenia śľodków na wypłatę odpľaw emeľytalnych i nagľody
jubileuszowej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został odłożony do ponownego rozpatrzenia
w miesiącu wľześniu, po wynikach naboľu na ľok szkolny 201812019 oraz po dokonaniu
półrocznej analizy budżetu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku Zdľoju z dn. 2|.06.20|8 r. Znak:
ZsP.0722.29.20l8 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków
finansowych w planach wydatków budżetowych na 2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniuprzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr l00l/20l8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía27 czerwca 2018 ľoku
wsprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu.

^d.27Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powíatu Buskiego w 20l8 ľoku.

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



Uchwała Nr 1002i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 27 czerwca 2018 roku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi
załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu ze skonsolidowanym bilansem
jednostki samorządu terytorialnego spoľządzonego na dzień 3l.l2.2017 rok _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 27 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu przyjął powyŻszy bilans w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił I0 minutowq pľzerwę w obradach Zarzqdu
Powiątu, ą po wznowieniu obrad przystqpiono do realizacii punktu 29 Sprawy różne'

Á.d.29

łľ sprawach różnyclt:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Uchwała Nľ 1003/2018 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia27 czerwcaŻ0|8
ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 20l8 stanowi załqcznik
nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

2, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu
Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nr l004/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 czeľwcaŻ018
roku w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8
roku stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu'

3. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu
administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l8
ľoku.



1.L

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zaľządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uchwała Nľ 1005/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca Ż018
roku w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zaktesu administľacji ľządowej
oľaz innych zadan zleconych odľębnymi ustawanri w 2018 ľoku stanowi załqcznik nr
30 do niniejszego protokołu'

4, Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, povlyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Uchwała Nľ 1006/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía27 czerwca2018
roku w spľawie zmlan planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych
stanowi załqcznik nr 3] do niniejszego pľotokołu.

5. Członek Zaľządu Kľzysztof Gajek zgłosił wniosek o wystąpienie do Ministľa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozdzielenie w roku bieżącym przy szacowaniu szkód
suszowych pľodukcji zwierzęce1od pľodukcji ľolnej (bydła od łąk).

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaru zobowiązał Naczelnika Wydziału RLo do
pľzygotowania stosownego pisma.

Ad.30
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie l 0 

l 0 zamknął posiedze nie Zaľządu Powi atu.

Protokół sporządziła:
Wioleta Wapa l ,\.," .,\


