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Pľotokól Nr 187/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z ĺJnia 16 sieľpnia 20l8 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Ko\aľz
2, Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert GwóŻdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Aľtuľ Bľaclrowicz _ Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku _ Zdľoju
Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Gruegoľz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Barbara Jasonek - Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Renata Krzemień - Naczelnik Wyĺtziału EK
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Krzysztof Zapiórkowski - Naczelnik Wydziału KT

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenla.
Stwierdzenie quoľum.
Przyjęcie poľządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży PoŻaľnej w Busku _

Zdroju w spľawie dodatkowego wspaľcia finansowego na zakup samochodu (KP PSP
w Busku _ ZłJroju, Nacz. Wyclz. sOZ, Skarbnik Powiatu).

1.

2.
3.
4.
5.
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6. Rozpatľzenie wniosku Gminy Stopnica w sprawie ľealizacji zadania pn. ,, Przebudowa
drogi powiatowe.j Nr 010]T Podlasek- Suchou,ola * Wó.jcza od km 2+445 do km 5+473
długości 3028 m '' (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

7, Zapoznanie się z infoľmacją o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju narastająco za II kwaľtał 2018 r. (Dyr. ZoZ
w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

8. Przyjęcie informacji o przebiegu realizacji planu.finansowego Zespołu opieki Zdrowoĺnej
w Busku _ Zdroiu za I półrocze 20]8 r' (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
na pýanie Członka Zarządu Kľzysztofä Gajka, na którym oddziale jest największa
popľawa w kwestii niwelowania stľaty (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w sprawie ustanowienia
służebności pľzesyłu (Nacz. Wydz. GKN)'

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w spľawie przyjęcia na lata 2018 _

2020 p|anu wykoľzystania zasobu nieľuchomości Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz.
GKN).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie dwóch emeľytowanych nauczycieli na

stanowisku psychologa (Nacz. Wydz. EK).
13. Zapoznaníe się Ze spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno -

Informatycznych w Busku _ Zdľoju z realizacji pľojektu edukacyjnego ,,Nov,oczesna
Szkoła Zawodĺlu,a - Nov,oczesny Region '' (Nacz. Wydz. EK)'

14. Rozpatľzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakľesu kultury
ťlzycznej i tuľystyki (Nacz. Wydz. EK).

15. Pľzyjęcie infoľmacji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľatu ochľony Roślin
i Nasiennictwa o ľea\izacji zada,Íĺ z zakľesu ochľony ľoślin i nasiennictwa na teľenie
Powiatu Buskiego zarok 2017 (Nacz,Wydz. RLO).

16. Spľawy rőŻne.
17 . Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzyl l87 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zatządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu^-(lViceprzeu,odniczqcy Zarzqdll Stąnisław
Klimczak clołqczył ĺlo posiedzenia o godz. 8"'), co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścí Czlonków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq zcłqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Członek Zarządu Robeľt GwőŻdż', w związku ze zgłaszanymi przez siebie wnioskami na

popľzednich posiedzeniach Zarządu Powiatu w spľawie dowozu uczniów z kierunku oleśnicy
pľłezwieś Kwasów, popľosił o udzielenie na dzisiejszym posiedzeniu odpowiedzi.
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Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz poinfbľmował, że Naczelnik Wydziału Komunikacji
i Transportu zostanie popľoszony w punkcie spr(twy różne, do pľzedstawienia informacji
w powyższej spľawie.

Do posiedzenia Zarzqdu Powiatu dołqczył ĺĺ/iceprzewodniczqcy Zarzqdu Stanisłąw Kĺimcząk.

Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 186/2018 z dnia l sierynia 2018 ľoku został pľzyjęty przęz Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdroju Aľtuľ Brachowicz
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem o dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł,
planowanego do realizacji w II półľoczu bieŻącego ľoku, zakupu samochodu ciężaľowego
skľzyniowego specjalnego _ w brzmieniu stanowiącym zalqczník nr 3 do niniejszego
pľotokołu'

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak poinfoľmowaŁ, Że istnieje możliwość dokonania przeniesień,
aby zabezpieczyć, wnioskowaną kwotę, ewentualnie jeżeli Powiat będzie miał problemy
finansowe to w przyszłym ľoku nie zostaną zabezpieczone śľodki dla KP PSP.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmie Rada Powiatu na najbliższej Sesji
podej muj ąc stosowną uchwałę.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Stopnica w spľawie ľealizacji zaclania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0]0]T Podląsek_ Suchov,oltl -'ĺĄ/ójcza od km 2+445 do km 5+473 długości
3028 m" _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.
Zarząd Powiatu zapoznał się ľównież z wnioskiem Gminy Stopnica skierowanym do

Przewodni czącego Rady Powiatu w powyższej sprawie w bľzmięnirr stanowiącym
załqcznÍk nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ PZD zaznaczył, Że aby powyższe zadaníe mogło być ľealizowane muszą być,

spełnione dwa waľunki. Po pieľwsze zabezpieczone śľodki muszą wystaľczyć na realizację
zadania oľaz dľugi waľunek, zgodnie z prawem budowlanym, czy zostanie utľzymana
decyzja, że mimo nie wykonywania poszerzen zadanie to będzie nadal tľaktowane jako
pľzebudowa'

Podczas anďrizy powyższego wniosku Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podkreśIił, ze
jezeli w pľzypadku zwiększonych kosztów, gdy zabezpieczone środki nie wystarczą na

rea|izację zadania, to zostanie skierowany wniosek do Gminy o ich pokľycie. W pľzypadku
nie pokrycia ich z budżetu Gminy zadanię nie będzie realizowane.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie realizacji
zadań,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podla,sek - Suchowola - ĺ4lĺ5jcza od km
2+445 do km 5+473 długości 3028 m'' bez poszeľzeń oÍaz,,Pľzebudowa drogi powiatowej
Nr 0] ]2T Nowa lľieś _ Sroczków - Beszowa od km 2+200 do km 31 55I długości ]35] m"
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto, Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ ZdrojuKrzysztof Tułak powołując
się na ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu z dn. l2 |ipca 2018 ľ. zwrocił się z wnioskiem
o podjęcie decyzjí odnośnie realizacjizadan:

- pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy _ Pieczonogi od km
8+200 do km 8+505, dł. 305 m, gdzie naz:wa zadan\a oraz długość pozostająbez
zmian, natomiast zmienia się zakľes robót;
pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0099T Zborőw _ Włosnowice _ Świniaľy -
Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 długości l84 m, gdzie równięŻ nazwa oraz
długość zadanía pozostają bez zmian, a skorygowany zostanie rzeczo.vqv zakres robót.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski
w głosowaniu ptzy 5 głosach _Zä, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się,
z zastrzęŻeniem, gdy zabezpieczone Śľodki nie wystaľczą na ľealizację zadania, to zostanie
skieľowany wniosek do Gminy o ich pokrycie, a w pľzypadku nie pokrycia ich z budżetu
Gminy zadaníe nie będzie ľealizowane'

Dyľektor PZD został zobowĺązany do złoŻenia wniosku do Skaľbnika Powiatu w spľawie
realizacji zadania w Gminie Gnojno.

Ponadto, ze względu na wybľzuszenia spowodowane ľosnącymi koľzeniami pod drogą na
odcinku Piasek Mały _ Zuków przez |as, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa PZD do
ustawienia znaku ogľaniczającego pľędkośó do 30 km/h.

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegoru Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z inÍbrmacją o przychodach' kosztach oľaz wyniku finansowym Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju naľastająco za II kwartał 2018 r. _ w bľzmieniu stanowiącym
załqczłtik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ ZoZ omawiając powyŻszą informację zwrócił szczegőlną uwagę na pľoblenr
pľzepływów finansowych, gdzie śľodki w tzw. staľym rozumieniu z nadwykonań, a dziś
z dodatkowych punktów wypracowanych ptzez Szpital, przyznawane Są Z kilkumiesięcznym
opóźrrieniem.
Ponadto, Dyľektor odniósł się do ľosnących kosztów diagnostycznych.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwľócił uwagę na niebezpieczeństwo związane
zzapowiadanymi podwyżkami eneľgii i innymi kosztami dodatkowymi, poza funduszem
płac, na któľe Dyrektoľ w przyszłości nie będzie miał wpływu, a któľe będą ľosły i na które
na|eŻy uvłaŻać,.

Dyľektoľ ZoZ poinfoľmował, Że są już wydawane oświadczenia odnośnie podwyżek
ministerialnych' gdzie lekarz podpisuje oświadczeníe, Że to jest jego macierzysty zakład
pracy' że nie będzie pľacował u konkuľencji' a kwota wynagrodzenia to 6 750,00 zł. Ponadto,
Dyrektoľ dodał, że nie ma Żadnego sygnału z NFZ, Że będzie to ľekompensowane' ile
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pieniędzy będzie na to przekazane, jedynie wiadomo,
z wyľównaniem od m-ca lipca'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przekazał, Że w jego
decyzję o podwyżkach, a níe zabezpieczył na nie śľodków
kierować spľawę do sądu.

Żę naleŻy wypłacić śľodki

odczuciu jeŻe|i Rząd podjął
finansowych na|eŻy od ľazu

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.8
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Z&oju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją o pľzebiegu realizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju za I półľocze Ż0l8 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, povlyŻsza infbľmacja została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą informację na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cęlem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie wlączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegoru Lasak zapoznał Zaľząd
Powiatu z odpowiedzią na pytanie Członka Zarządu Kľzysztofa Gajka z posiedzenia Zaľządu
Powiatu nľ 185/20l8 z dn. 25 lipca 20l8 r', na któľym zoddziałów jest największa popľawa
w kwestii niwęlowania stľaty _ w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatr.t

do wiadomości.

Ad. l0
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruclronrościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiattl w Busku _ Zdľoju w sprawie ustanowienia
służebności pľzesyłu.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l03712018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 sieľpnia 20l8 ľoktl
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.
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Ad. lt
Kieľownik Refęratu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
pľzedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przyjęcia na lata
20l8 - 2020 planu wykoľzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego.

Po analizie, povlyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr l038/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 16 sieľpnia 20l8 ľoku
w sprawie przyjęcia na lata 20l8 - 2020 planu wykoľzystania zasobu nieruchomości Powiatu
Buskiego stanowi załqczník nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad.lŻ
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju w spľawie wraŻenia zgody na

zatľudnienie dwóch emeľytowanych nauczycieli na stanowisku psychologa _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 1I do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zgłosił wniosek o zatrudnieniu
dwóch emeľytowanych nauczycieli na stanowisku psychologa w wymiarze |/z etatu na czas
okľeślony do 3l sieľpnia 2019 ľoku, a na bľakujące godziny zobowiązał Dyľektora Poľadni
Psychologi lzno - Pedagogicznej do poszukiwania psychologów popľzez Powiatowy Urząd
Pracy.

PowyŻszy wniosek Przewodniczącego Zarządu Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ponadto, Członek Zarządu Robert Gwożdż zgłosił wniosek o zobowiązanie Dyľektoľa PP-P
do przedstawiania co kwar1ał inÍbľmacji w zakresie naboru psychologa'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem
kwaľtalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju
zrea|izacji pľojektu edukacyjnego ,,Noll,ocze'ýna Szkoła Zclu,odou,a - Nov,oczesny Region" _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14
Naczelnik Wydziałtl EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia oferty z zakresu kultury t\zycznej i tuľystyki na realizację
zadania publicznego w ľamach tzw. ,,małych gľantów''.

oddział Wojewódzkiego Związku oSP RP Woj' Świętokľzyskiego złoŻył ofeľtę z zakresu
kultury fizycznej i tuľystyki na ĺealizację zadania publicznego pn. ,, Wojewódzkie Zawody
Sporĺov,o - Pożarnicze ()cholniczych SĺľaŻy Pożarnych i Kobiecych Dľużyn Pożarniczych" -
w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie l 500'00 zł.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povĺyŻszą ofeńę oraz postanowił
zabezpieczyi dla oddziału Wojewódzkiego Związku oSP RP Wo.i. Świętokľzyskiego Śľodki
Ílnansowe w kwocie l 500'00 zł z przeznaczeniem na ľea|izację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t5
Naczelnik Wydziału I{Lo Anclľzej Lasak zapoznał Zaruąd Powiatu z infbrmacją
Swiętokľzyskiego WojewÓdzkicgo Inspektoľatu ochľony l{oŚlin i Nasiennictwa w Kielcach
o ľealizacji zadan z zakľesu ochľony ľoślin inasiennictwa na teľenie Powiatu Buskiego zaľok
2017 - w bľzmienitl Stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza infornracja została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyz.ią CzłonkÓw Zaľządu, powyŻs'zą inĺoľnlac.ię należy ptzekazać Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczegĺilne Korrrisje Rady Powiatu.
a rrastępllie włąĺ:zenia do poľządku obľad na.iblizsze.i Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Członków Zaruądv Powiatu w głosowanitl pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 16

W sprawuch różnych:

1. Zaľząd Powiatu zapoznał się z oclpowicclzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Drog
w Btlsku _ Zdroju na pytanie Członka Zaĺządv Robeľta Gwożdzia w sprawie odcinka
dľogi ptlwiatowej Nľ 0l0lT Pocllasek - Suclrowĺrla - Wójcza od miejscowości
Maľiarrrpol do miejscowoŚci Wójeczka pľZeZ las oraz z odpowiedzią na pytanie
Członka Zaľządu Kľzysztofä Gajka w spľawie chemicznego usllwania chwastów pasa
drogowcgo clľogi powiatowc.j Nr 0127'f ostľowcc - Kawęczyn - Brzostków -
w brzmieniu stanowiącyn zołĺyczltik nr /5 do riinicjszcgo protokołu.

2. odnośnie zgłasz'anych wniosków p1'7'ez Członka Zarządtl Robeľta GwoŹclzia
w zakľesie pľZewozLl oscib z lrrie.iscowtlści Kwas(lw. 7-,aľząd Powiatu powľóci do
pľzednriotowej sprawy po szczegołowynr ľozeznaniu pľ'ze7. Członka Z.aľządĺl potľzeb
przewozowych mieszkańców. w kontekście przekazanych przez Naczelnika Wydziału
KT inÍbľmacji'

Ad. l7
Po zľęalizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 9a5 zanrknął posiedzen ie Zaľządu Powiatu'

Protok(1l spĺlrządz[ła:
Wiolcta Waga U *11"


