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Pľotokól Nľ 193/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 27 września 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Piotr Sokołowski - Z-ca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Tomasz Łukawski _ Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Agnieszka Milewska - Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym
i obsługi Pľogľamów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,Wypłaty Świadczeń oľaz
Pomocy Instýucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbaľa Jasonek - Kieľownik Referatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł _ Kierownik Referatu IP



Ż

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zajęcíe stanowiska w spľawie ľealizacji zadania pn.: ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej

Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 dł. 305 m''
(Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego oŚľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie wyľażenia zgody na przekazanie samochodu maľki RENAULT typ
MASTER (Dyľ. sos-w w Bľoninie, Nacz. Wydz. oR).

7, Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľaŻenia zgody na zatrudnięnie 2 osób do działu teľapeutyczno - opiekuńczego na
stanowisko opiekunki i pokojówki (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Gnojnie,
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
dokonania przesunięć między pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania
Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
w 2018 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Kieľ. WTZ przy
DPS w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyjaciół
Dzieci w Busku - Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięć między pozycjami pľeliminaľza
kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł
Dzieci w Busku - Zdľoju w 2018 ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Caľitas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania
przesunięć między pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim pľowadzonego pľzez Caľitas Diecezji Kieleckiej na 2018 ľok
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

1l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na zwiększenie wynagľodzenia zasadniczego
4 nauczycielom pľzedmiotów zawodowych (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały
Nr 896/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 lutego 2018 r. w spľawie
ustalęnia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat zakszÍałcenie nauczycieli w 20l8 r.
orazwkazu specjalności i fbľm kształcenia (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w sprawie zabezpieczenia śľodków ťrnansowych Z pÍzeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Z&ojuw sprawie przyznanianagľód Staľosty
Buskiego dla nauczycíeli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
iopiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagľód Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy
ťlzycznej (Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatľzenie wniosku Generalnego Dyľektora Dľóg Krajowych i Autostľad - Dyľektoľ
oddziału w Kięlcach o wyľażenie zgody na zrzęczęnie się w całości lub w części kwoty
odszkodowaniaza działkę nr 592l| o powieľzchni 0,0248 ha położonej w obľębie Rataje
Kaľskie, gnrina Pacanów, w związku z realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa skľzyżowania
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DK nľ 73 zdrogą powiatową nr 0l30T i dľogą gminną nľ 36l025T w miejscowoŚci Rataje
Słupskie na terenie Gminy Pacanów'' (Nacz. Wydz. GKN).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie nabycia nieruchomości
do zasobu nieľuchomości Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

18. 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).

l9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľazenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuclromości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľaŻenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(Nacz. Wydz. cKN).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

22.Rozpatľzenie wniosku o wyľażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji ciśnieniowej
na działce nr 72312 położonej w obrębie Gnojno, Gmina Gnojno (Nacz. Wydz. GKN).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XXXV/359|2018 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia2 marca 2018 ľoku w spľawie okľeślenia zadan oľaz
podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadających według algoľytmu w 20l8 ľoku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik
Powiatu).

24. Rozpattzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku -

Zdroju w sprawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budżetu na2018 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

25. Rozpatruenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych (Skarbnik
Powiatu).

26. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2018 (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

30. Spľawy rőŻne.
3 1. Zamkni ęci e pos ied zeria.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 193 posiedzeni e Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Człorrków Zarządtĺ (Człorrek Zaľządu Robęľt Gwőżdż
uczestniczył w posiedzęniu Zarządu od godz. 805)' co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqclu oraz
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zaproszonych osób stanowiq zalqczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr l92l20l8 z dnia 19 wľześnia 2018 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.5
Z-caDyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski zwrocił się do
Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 dł. 305 m''
- załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

o godz. 805 do posiedzenia Zclrzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert Gv,óźdź.

Po analizie, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstrzymał się, podjął decyzję o ľealizacji zadania pn.: ,,Przebudowa dľogi powiatowej
Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 dł. 305 m''.

Ad.6
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga
poinformował, Że posiada na stanie samochód RENAULT typ MASTER' nľ ľej. KJV-7074,
który w chwili obecnej nie jest wykoľzystywany. Dyrektoľ SOS-W w Bľoninie zwrőcił się do
Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie pľzekazania pojazdu innej jednostce lub do
zakładu utylizacji pojazdów - zalqcznÍk nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił, Że Dyrektoľ SOS-W w Bľoninie w pieľwszej
kolejności powinien przesłać Dyľektoľom jednostek oľganizacyjnych Powiatu informację
o możliwości pľzekazania pľzedmiotowego samochodu. W przypadku gdy Żaden z Dyľektoľów
jednostek organizacyjnych nie wyrazi woli pľzejęcia w/w samochodu, zostanie on pľzekazany
do spľzedaży.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zwrócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zatrudnienię 2 osób do działu terapeutyczno -

opiekuńczego na stanowisko opiekunki i pokojowej - zcłqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.8
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kierownik Waľsztatów
Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski zapoznalri
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Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie dokonania pľzesunięi między pozycjami
pľeliminaľza kosztów funkcjonowania'V./TZ w 2018 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń otaz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik,
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogramów PFRON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska, Skaľbnik
Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznali Członków
Zarządu z wnioskiem Pľezesa Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Przyjaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju oraz Kierownika Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku - Zdroju
w spľawie dokonania przesunięć między pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania
v,lTZ w 20l8 roku _ w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalízowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik,
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Programów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska, Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Członków
Zarządu z wnioskiem Dyľektoľa Caľitas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania pľzesunięó
między pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania vnTZ w 2018 ľoku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 1l
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w sprawie
wyľażenia zgody na zwiększenie wynagľodzenia zasadniczego 4 nauczycielom pľzedmiotów
zawodowych w okľesie od 01.10.2018 ľ' do 30,06.2019 r. _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

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

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany uchwały Nr 896/201 8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 14 lutego 20l8 ľ. w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli w 20l8 ľ. oľaz wykazu specjalności i fbľm kształcenia.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr l057l20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż7 września 2018 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nľ 896/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 lutego
2018 ľ. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli w 20l8 r' oraz wykazu specjalności i foľm kształcenia stanowi załqcznik nr I0 do
ni niej szego pľotokołu'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Z&oju Znak: ILo.3zl.65.2018 z dn. l9.09.2018 ľ.
w spľawie zabezpieczenia śľodków ťlnansowychzpľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l I do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemięń pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przyznania nagród Staľosty Buskiego dla nauczycie|i za
osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej'

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

Uchwała Nľ 1058/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 września 2018 roku
w spľawie przyznania nagľód Staľosty Buskiego dla nauczycíęli za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła vĺykaz wniosków o przyznanie
Nagľody Starosty w dziedzinie kultuľy ťtzycznej.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się, przyznał nagrody pieniężne dla 72 zawodników i 12 treneľów
w następujących dyscyplinach: karate kyokushin, bilaľd, kung-fu, boks, pływanie,
lekkoatletyka' piłka siatkowa, tenis ziemny, piłka tęczna, wędkaľstwo rzutowe.

Wykaz zawodników i treneľów, któľym przyznano nagľody oľaz wysokość tych nagľód stanowi
załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu' Jednocześnie Zarząd Powiatu upoważnił
Pľzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu do rozpatľzenia wniosków o Nagrody
Staľosty w dziedzinie kultuľy fizycznej, któľe wpłynęły do tut. Staľostwa w dniu dzisiejszym.

Ad. 16
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
przedstawiła wniosek Geneľalnego Dyrektoľa Dróg Krajowych i Autostrad - Dyľektor oddziału
w Kielcach o wyľażenie zgody na zrzeczenie się w całoŚci lub w części kwoty odszkodowania
za działkę nr 592ll o powieľzchni 0,0248 ha położonej w obrębie Rataje Kaľskie' gmina
Pacanów' w związku z rea|izacją zadania pn' ,,Rozbudowa skľzyżowania DK nr 73 z dľogą
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powiatową nr 0l30T idľogą gminną nľ 36l025T w miejscowości Rataje Słupskie na teľenie
Gminy Pacanów'' - załqcznik nr l4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się, podjął decyzję o Ztzęczeniu się w całości kwoty odszkodowaniaza
w/w działkę.

Ad. 17
Kieľownik Ref-eratu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie nabycia
nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego'

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

Uchwała Nľ 1059/20\8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 wľześnia 2018 ľoku
w sprawie nabycia nieľuchomości do zasobu nieľuchomości Powiatu Buskiego stanowi
załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.18
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

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

Uchwała Nr 1060/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 września 2018 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr l6 do niniejszego protokołu'

Ad. 19
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościanri w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia
zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruclromości w najern
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, pov,ryŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się'

Decyzją Członków Zaruądu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.20
Kierownik ReÍ'eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

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

Uchwała Nr 1061i2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dníaŻ7 wľześnia 2018 roku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanię części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.2l
Kięľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻeniazgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zaruądu,powyższą inicjatywę na\eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Á.d.22
Kierownik Referatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem o wyraŻenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji
ciśnieniowej metodą bezwykopową na głębokości około 1,6 m na działce nr 72312 położonej
w obľębie Gnojno, Gmina Gnojno - załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmíany uchwały Nľ XXXV l359l20l8 Rady Powiatu w Busku -

Zdroju z dnia 2 marca 2018 ľoku w spľawie okľeślenia zadań oraz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algoľytmu w 20l8 roku narcalizację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 2l do
niniej szego protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.Ż4Skarbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdľoju z dnia Ż4.09.20|8 r. Znak:
PF,0760.2l.20l8 o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budŻetu naŻ018 ľok - w brzrnieniu
stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek zostaŁ pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia21.09.2018 ľ' Znak:
PCPR.ZAF.301rl.7.Ż0l8 o dokonanie pľzeniesień finansowych w związku z otrzymaniem
zgody zUrzędu Maľszałkowskiego na przesunięcie śľodków w ľamach pľojektu pn. ,,Rodzina
Wspólna Tľoska'' w celu zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnospľawnych
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu,

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

^d.26Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2018.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostú.a pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1062/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 września 2018 ľoku
w sprawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

^d.27Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku'

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

Uchwała Nr 1063/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 września 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcuik nr 25 do niniejszego pľotokołu.
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Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nr 1064/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż7 wrzęśnia 20|8 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi
załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

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

Uchwała Nľ 1065/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 września 2018 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 27 do niniejszego protokołu.

4d.30

W sprawach różnych:

1. W związku z ogłoszeniem konkuľsu w ľamach osi Prioľytetowej 7 ,,Spľawne usługi
publiczne'' Dzíałania7.4 ,,Rozwőj inÍiastruktuľy edukacyjnej i szkoleniowej'' RPOWŚ na
laÍa2014 -Ż020, Kieľownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zwľócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków na pľzygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
dotyczącej rozbudowy Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie -

załqczník nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Kierownik Rcfcľatu IP poinfoľmował' że Powiat Buski jest w posiadaniu ważnego
pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowo - kosztoľysowa wymaga aktualizacji
do bieŻących stawek cenowych oľaz wymogów foľmalnych stawianych pľzez ľegulamin
konkursu. Planowane wydatki to:

aktualizacj a kosztorysów inwestorskich,
aktual i zacj a załoŻen użytkowych proj ektu budowl ane go,
sporządzenie studium wykonalności inwestycji na podstawie wyżej wymienionych'

Wartość szacunkowa wymienionych kosztów to ok. 20 000 zł brutto, okľes naboľu
wniosków od 28 wľześnia 2018 ľoku do l5 listopada 20l8 ľoku.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się, postanowił zabezpieczyc śľodki na przygotowanie
dokumentacji aplikacyjnej' dotyczącej ľozbudowy Specjalnego ośľodka Szkolno -

Wychowawczego w Broninie.

Członek Zarządu Kĺzysztot Gajek zawnioskował, aby pľaca związana
z przy gotowywani enr wn iosków apl i kacy.j nyclr była docen i an a nagrocl ą'



1l

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz wyjaśnił, że Refeľat IP jest odrębnym wydziałem
powołanym do realizacji tego typu przedsięwzięó. Pracownicy wykonują obowiązki
zaularte w zakresach czynności. Za wykonywanie dodatkowych czynności, nie
wynikających z podstawowych obowiązków pľacownicy otrzymują dodatki do
wynagrodzenia, nagrody.

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek przekazał zgłaszany przęz mieszkankę
m.'Góľnowola wniosek o wycięcie dľzew w pasie drogowym przy działce ewid. nĺ

Przewodniczący Zaĺządu Jeľzy Kolarz omówił procedurę zgłaszania wniosków
w powyższym zakľesie

Ad.31
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodni czący ZaruąduJerzy Kolaľz podziękował obecnym
zaľrdział i o godzinie 9l5 zamknął posiedzenieZaruądu Powiatu.

Pľotokół sporądziła:
Barbara Nowocień
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