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Pľotokól Nr 30/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 12 czerwca 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maruec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

KľzysztoťTułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Teĺ:lrniczl-lo - Infoľmatycznyclr w Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczlrych i ogólnokształcącyclr w Busku
- Zdľoju
Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
Jolanta Kałucka - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Piotr Ze|jaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Gtzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotrrej w Busku - Zdľoju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiattl
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelrrik Wydziału SoZ
Henľyk KrzyŻański - Naczelnik Wyclziału GKN
Piotľ WoŹniak - Inspektor w ReÍ-eľacie IP

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcię posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorunr.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posieclzenia.
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5. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół'l'echniczno - InÍbrmatycznych w Busku -

Zdtoju w spľawie zabezpíeczenia środków na ľealizację ľobót ľemontowych w inteľnacie
Szkoły (Dyľ.ZST-I w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Kieľ. Ref. IP).

6. Podjęcie decyzji w spľawie redukcji liczby oddziałów klasy III w Technikum Nr 3 w Busku
- Zdroju (Dyr. ZSTio w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
wyraŻenia zgody na pľzekazanie/sprzedaŻ bądż likwidację śľodków tľwałych będących
w posiadaniu Domu (Dyľ. PCPRw Busku -Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz.
soz).

8. Zapoznanie się z wynikami kwaliÍikacji wniosków dotyczących likwidacji baľieľ
aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 01.01.2019 ľ.

do 3 l .03 '2019 ľ' (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľĺlju, Nacz. Wydz. soz).
9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

o rozwaŻenie mozliwości zmiany opłaty za odpľowadzenie ścieków do oczyszczalni przy
Po-W przez mieszkańców byłego Domu Nauczyciela (Dyr. Po-w w Winiaľach,
Nacz. Wydz. SOZ).

10. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj ľepľezentującego Biuľo
Projektowe Budownictwa ,,Pľojektu i buduj'' Sp. z o.o. w spľawie wydania opinii na cele
zęzwolenia na rcalizację inwestycji drogowej dotyczącej zadania pn. ''Budowa ulicy
Łączącej ul. Młyńskązul. Pľomyk w Busku - Zdľoju" (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

l1. Rozpatrzenie wniosku Radnego Rady Gminy Tuczępy w spľawie wykonania ľemontu dľogi
powiatowej Nr 0041T Tuczępy - .Ianuszkowicę - Niziny w miejscowości Januszkowice
(Dyr. PZD w Busku ' Zdľoju).

ĺ2. Zapoznanie się z pismem Nadleśnictwa Chmielnik dotyczącym wykonania ľemontu drogi
powiatowej Nľ 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin _ Góľnowola - Pawłów od km 0+150
do km 2+660 dł. 2510 m od rniejscowości Piasek Wielki do miejscowości Rzegocin
(Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju).

13. Rozpatľzenie wniosku Radnego Rady Miejskiej w Pacanowie i mieszkańców bloku
mięszkalnęgo w Słupi w spľawie ľemontu zjazdu zlokalizowanego w km 8+068 po stronie
lewej dľogi powiatowej Nr 0ll5T Kępa Lubawska - Pacanów - oleśnica - Strzelce
w miejscowości Słupia (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

14. Zapoznanie się z Raporlem o syĺuacji ekonomiczno - 'finan.sou,e'j Samodzielnego
Publicznego Zespołu opieki Zdľowotnej u, Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju'
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - ťlnansowej
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

16.Zapoznanie się z dokumentacją i ľapoľtem zbadaľia spľawozdania ťtnansowego Zespołu
opiekiZdľowotnej zarok 20l8 (Dyr.ZoZ w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze.j w sprawie zatwieľdzenia sprawozdanla finansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju pľzy ul. Bohateľów Waľszawy 67 za2018
rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres (Dyr. ZOZ w Busku -

ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).
18. Rozpatrzęnie wniosku Radnego Gtzegorza Jankowskiego w sprawie zamieszczania

na stľonie intęľnetowej Starostwa informacji dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. SoZ).

19.Zapoznanie się z Pľotokołem z czynności pľzepľou,aclzonych w dniąch 24' 29 ma.ja oraz
4 czeru,ca 20l9 r' przez Komisję ĺlo s1lľclv, opieki nud zubytkami przy Sĺclrostwie
Powiatoulym v, Busku - Zdľojtl (Nacz. Wydz. SoZ).
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20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
Rzyrnskokatolickiej p'w. Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi Panny w Strożyskach
(Nacz. Wydz. SOZ).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p.w' św' JanaChrzciciela w Tuczępach (Nacz. Wydz. SoZ).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Maľii Magdaleny w Dobľowodzie (Nacz. Wydz. soz).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Swiniarach (Nacz. Wydz. soz).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla ParaÍii
Rzymskokatolickiej p'w. św' Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim
(Nacz. Wydz. SOZ).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p.w. św' Bľata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. SOZ).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p.w' Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi Panny w Szańcu
(Nacz. Wydz. SOZ).

27. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia konkursu
na wolne kieľownicze stanowisko uľzędnicze - dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie (Nacz. Wydz. SOZ).

28. Rozpatľzenie wniosku nauczycieli zatrudnionych w Poľadni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku - Zdľoju w sprawie dokonania zmianw Regulaminie przyznawąnia
dodatków, nagród i innych świadczeń wynikajqcych ze sĺosunku pracy nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych pľzez Powiat Buski
(Nacz. Wydz. EK).

29. Podjęcie decyzji w spľawie doÍjnansowania ofeľt ľealizacji zadań publicznych z zakľesu
kultury, kultuľy fizycznej i tuľystyki (Nacz. Wydz. BK).

30. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju w spľawie zabezpieczenia środków f'inansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

3l. Rozpatrzenie wniosku Miasta i Gminy Busko - Zdľoj o wyrażenie zgody
na przeprowadzenie robót budowlanych oľaz udzielenie pľawa do dysponowania gľuntem
na cele budowlane tj. dz, nr ewid. Ż2l5 obręb ewid. nr 9 Busko - Zdrőj na czas tľwania robót
pľzy budowie ul. J. Czeľnikiewicza (Nacz. Wydz. GKN).

32. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
vłyraŻenia zgody na przesunięcie kwoty 3 905 zł ze środków własnych na śľodki
inwestycyjne celem zabezpieczenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego
pn' ,,opľacowanie koncepcji zagospodaľowania teľenu i ogľodzenia z wykonaniem
aktualizacji map dla DPS Zborőw" (Skaľbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w p|anie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powĺatu).

36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zatwierdzęnia spľawozdania finansowego
wrazze spľawozdaniem z wykorrania budzetu zaŻ0|8 ľok (Skaľbnik Porviatu).

37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).



38. Sprawy rőŻne.
39. Zamknięcie posied zęnia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Pruewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 30 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ IÍsty obecności Członków Zuzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowíq załqcznikí nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przęZ PľzewodnicZącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 291201 9 zdnía31 maja 20l9 ľoku został pľzyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka
zwrőcił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie śľodków na realizację robót
remontowych w internacie Szkoły w związku z koniecznością przyjęcia do klas pierwszych
zwiększonej liczby młodzíeŻy w roku szkolnym 201912020 (podwójny ľocznik) oraz zapoznał
Zarząd Powiatu z kosztorysami ľobót - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego
pľotokołu. Dyľektor ZST-I przedstawił równiez wykaz niezbęclnego wyposaŻenia
wyľemontowanyclr pokoi' które po przekazaniu śľodków należałoby zakupii (kwota
ok. 28 000 zł). Ponadto Dyľektoľ ZST-I zwrócił się o sťrnansowanie zakupu szaťek do szatni
uczniowskich (ok. 15 szt.) by zapewnić w nich miejsce dla dodatkowych 160 r-rczniów (koszt
ok' 13 500 zł).

Na ľealizacj ę zadaniapn. ,'Adaptacja i modernizacjaponrieszczeń w budynku internatu Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych na potrzeby zakwateľowania uczniów'' w budŻecie
ZST-I w Busku - Zdľoju zostały zabezpieczone środki w kwocie l50 000 zł' Zaruąd Powiatu
podjął decyzję, Że postępowanie pľzetaľgowe na ľea|izację pľzedmiotowego zadania
pľZepľowadzi Refbľat IP oľaz zobowiązał Skaľbnika Powiatu do dokonania stosownych
pľzeniesień w budżecie Powiatu. Jednocześl"ńe Zarząd Powiatu postanowił, że w pierwszej
kolejności wykonana zostanie adaptacja jednego piętľa inteľnatu a decyzja odnośnie
modeľnizacji dľugiego podjęta zostanie po dokonaniu naboľu do Szkół'

Dyrektor Z9T-I w Busku - Zdľoju został zobowiązany do pľzepľowadzenia postępowania na
zadanie ,,Budowa siłowni pleneľowej Ze stľeÍĘ ľelaksu'' doftnansowane ze środków
Ministeľstwa Spoľtu i Turystyki.
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odnośnie zakupu szafek do szatni uczniowskich (ok. 15 szt.) Zarząd Powiatu postanowił,
Że zadanie to zrealizowane Zostanie w pľzypadku koľzystnego rozstrzygnięcia pľZetaľgu

narea|izację ľobót ľemontowych w inteľnacie Szkoły'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzęZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.6
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdtoju Lucyna
Wojnowska zwtociła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na kontynuację
nauki w oddziałach liczących poniżej 22 osób do końca cyklu nauczania tj. w klasie IIITA
(technik budownictwa) na ľok szkolny Ż01912020 i Ż020lŻ02l oraz w klasie IIITH (technik
hotelarstwa) na ľok szkolny 201912020 i 20201202l. odnośnie klasy IIITA Dyrektoľ ZST-I
poinfoľmowała, Że zwracała się z wnioskiem o zgodę na kontynuację nauki w oddziale
|iczącym ponizej 22 ucznlőw w ubiegłym ľoku szkolnym w piśmie dotyczącym aľkusza
oľganizacji na ľok szkolny 201812019' Wówczas ta klasa líczyła}l uczniőw. obecnie liczbata
zmalałado l9 uczniów, azrozmőw z wychowawcą wynika,Że stan klasy moze się zmniejszyć
o kolejną osobę. Podobna sytuacja przedstawia się w klasie IIITH. Na początku roku szkolnego
2018120|9 stan klasy wynosił 22 osoby (wg aľkusza organizacji pľzedstawionego w sierpniu
20t 8 ľ. było 24 uczniów, ale ostatecznie 3 wľześnia 20l8 ľ. naukę kontynuowało 22 uczniów)'
W ciągu roku szkolnego 20l8l20l9 ubyła kolejna osoba i obecnie stan wynosi2l uczniőw.
Podobnie jak w klasie IIITA Z rozmory z wychowawcą wynika, Że stan klasy zmniejszy się

o kolejną osobę' W związku z powyŻszym podjęto wstępnie w aľkuszu organizacjí na ľok
szkolny 201912020 decyzjęłączenia tľzech klas tľzecich technikalnych (kl. IIITA - stan 19,

kl. IIITG/K - stan 23 - klasa dwuzawodowa - 1l - technik geodeta i 12 - technik aľchitektury
krajobľazu, kl. IIITH - stan 2l osób) w dwa oddziały tj. kl. IIITA/G - stan 30 uczniów
(I9 ucz. _ technik budownictwa i l 1 ucz. technik geodeta) orazklr IIITH/K - stan 33 uczniów
(Ż1 ucz. _ technik hotelarstwa i 12 ucz. - technik architektuľy kľajobľazu). Pismo Dyrektora
ZSTio w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqczník nr 4 do niniejszego
pľotokołu.

W dniu 5 czerwca2Ol9 roku wpłynęła petycja ľodziców jednei z klas tj. obecnej klasy IITG/K
o nieľozdzielanie pľzedmiotowej klasy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do

ni ni ej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podtľzymał decyzję podjętą przez Dyľektoľa ZSTio
w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinťoľmowała, żę DPS
posiada zużýe śľodki trwałe: piec konwekcyjno - paľowy z podstawą, zmywaľkę kaptuľową
orazzbędnv pozostały śľodek tľwały - przyczepę asenizacyjną. Kwalifikacja środków trwałych
do majątku z;JŻylego popaľta zostałaorzeczęniami technicznymi o wyeksploatowaniu i zuŻyciu
spľzętu' natomiast pÍzyczepa asenizacyjnapo przełączeniu kanalizacji z oczyszczalni własnej
do gminnej stała się zbędna pľZy pľowadzeniu działalności domu. Dyľektor DPS w Zboľowie
Zapľoponowała, aby w/w składniki majątku ruchomego zagospodaľować popÍZez nieodpłatne
przekazanie innej jednostce lub daľowiznę a w pľzypadku niezagospodaľowania składników
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majątku ľuchomego w w/w sposób przeznaczyc do odsprzedaży w fbľmie licytacji.
W przypadku nię zna\ezienia nabywcy w/w składniki majątku Zostaną zlikwidowane popÍzęZ
unieszkodliwięnie z zachowaniem pľzepisów ustawy z dnia 27 kwietnia200| r. o odpadach
oľaz ustawy z dnia29 |ipca 2005 ľ' o zuŻytym spľzęcie elektrycznym i elektľonicznym. Pismo
Dyrektora DPS w Zboľowie w pľzednriotowej spľawie stanowi zĺłqcznik nľ 6 do niniejszego
protokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozytywľlie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Jednocześnie
Zarząd Powiatu zobowiązał. Wydział oR do rozeznania czy jednostki oľganizacyjne Powiatu
są zainteľesowane pľzejęciem w/w składników majątku ľuchomego.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zaruądu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji baľier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 0l.0l.2019 r.

do 3 l '03.20l 9 r' - w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 7 do niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęÍapÍZezZarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju Andľzej Smulczyński pľzedłoŻył Członkom Zarządu Powiatu wniosek
o dofinansowanie pľojektu pn,: ,,Lepsze ob|icze Życia" w ramach 9 osi Pľiorytetowej -
Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój .wysokiej jakości usług
społecznych Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata
2014 - 2O2O - w bľzmieniu stanowiącym zĺłqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu oraz zwrócił
się do Zarządu Powiatu o udzielenie upoważnienia do złoŻenía pľzedmiotowego wniosku
aplikacyjnego, podejmowania wszelkich czynności pľawnych' w szczegő|ności podpisywania
umów oraz zaciągania zobowiązan finansowych przy jego realizacji.

W związku ztym,ŻeZaruądPowiatu sugeruje, aby udzielió upowaŻnienia do ľealizacji projektu
osobie innej niz Dyľektoľowi PCPR, Naczelnik Wydziału soz został zobowíązany
do zwróceniä się do Úľzędu Maľszałkowskiego Województwa Świętokľzyskiego o opinię kto
moze być upoważniony do ľealizacji pľojektu (czy tylko Dyľektoľ jednostki)?, aÍakŻe czy
w tľakcie realizacji projektu oruz z jakich powodów można zmienić upoważnienie?

Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w pľzedmiotowej spľawie do czasu uzyskania
pľzedmiotowej opinii.

Ad.9
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zwľócił się
do Zarządu Powiatu o rozwaŻenie możliwości zmiany opłaty za odprowadzenie ścieków
do oczyszczalni przy Placówce opiekuńczo - Wychowawczej przez mieszkańców byłego
Domu Nauczyciela, która wynosi obecnie l,47 zł - załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.
opłaty w gminach ościennych są znacznie wyŻsze i wynoszą: UMiG Nonry Korczyn 6,50 zł,
UMiG opatowiec 6,31 zł, UG Solec - Zdľőj 3,55 zł.

Po analizie , Zarząd Powiatu postanowił , Że opłaÍa za oclpľowadzenie ścieków do oczyszczalni
przy Placőwce powinna być zgodna ze stawką obowiązującą w Gmirrie Nowy Koľczyn
tj' 6,50 zł i ustalona na podstawie faktycznego zuŻycia wody.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem pełnomocnika Gminy Busko - Zdrőj repľezentującego Biuľo Pľojektowe
Budownictwa ,,Projektuj i buduj'' Sp. z o.o. w sprawie wydania opinii na cele zezwo|ęnia na

realizację inwestycji dľogowej dotyczącej zadania pn. ''Budowa ulicy łączącej ul' Młyńską
z ul. Pľomyk w Busku - Zdľoju'' - w brzmieniu stanowiącym załqczłtik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował rea|izację w/w inwestycji
dľogowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. tl
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Gminy Tuczępy w sprawie wykonania ľemontu dľogi
powiatowej Nľ 004lT Tuczępy - Januszkowice - Niziny w miejscowości Januszkowicę -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I I do niniejszego protokołu.

Zgodnie z informacją ptzekazaną przez Dyrektoľa PZD w ľamach Funduszu Dľóg
SamoľządoÝvych zrea|izowany został odcinek w/w dľogi do m' Góra. W ľamach
pľzedmiotowego pľogľamu do rea|izacji w ľoku bieżącym zaplanowany został odcinek ptzez
m. Niziny dł. l 700 mb. Wniosek w tym zakľesie oczekuje na akceptację Pľemieľa RP.

Zarząd Powiatu postanowił, Że pozostały odcinek dľogi - pľzez m. Januszkowice włączony
zostanie do pľzygotowywanych w latach kolejnych wniosków o dofinansowanie modeľnizacji
dróg.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowarriu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzytrrał się.

Ad. 12
Na posiedzeniu Nr 27l20l9 w dniu 22 maja 20l9 ľoku Zarząd Powiatu analizował wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w spľawie wykonania ľemontu drogi powiatowej
Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów od km 0+150 do km 2+660

dł.2510 m od miejscowości Piasek Wielki do miejscowości Rzegocin będącej częściowo
w tľwałym zarządzie Lasów Państwowych' Wówczas Zaľząd Powiatu zobowíązał Dyľektoľa
PZD w Busku - Zdroju do ujęcia przedmiotowej drogi we wniosku składanym do Wojewody
Świętokľzyskiego dotyczącym usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz wystąpienia do
Nadleśnictwa Chmielnik o moŻliwość wspólnej realizacji ľemontu wiw drogi powiatowej'

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Nadleśnictwa Chmielnik
w pľzedmiotowej spľawie - załqcznik nľ I2 do niniejszego pľotokołu. Nadleśnictwo Chmielnik
zwraca się z wnioskiem o zajęcíe stanowiska w spľawie:

zamiany lub dzierŻawy w/w gruntu,
lub innych zasad udostępnienia drogi do ruchu publicznego.
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Jednocześnie informuj e, Że w miesiącu sieľpniu 201 8 roku w ľamach uÍrzymania dróg leśnych
wykonało remont w/w dľogi, który polegał na uzupełnieniu ubytków punktowych' W związku
zpovłyŻszym Nadleśnictwo nie widzi możliwości położenia dywanika asfaltowego, ponieważ
w/w droga spełnia podstawowe wymogi pľowadzenia gospodaľki leśnej.

Przewodniczący Zarządu poinformował, Że Naczelnik Wydziału GKN został zobowiązany
do rozeznania czy na teľenie Powiatu Buskiego znajdują się gľunty Skaľbu Państwa, któľe
zgodnie z miejscowym planem zagospodaľowania pľzestľzennego mogą być, ptzeznaczone
do zalesienia i według przekazanej infoľmacji działkataka znajduje się w m' Piasek Wielki.

W związku z powyŻszym Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego
i Wicepľzewodniczącego Zarządu do udzielenia odpowiedzi Nadleśnictwu Chmielnik
i zaproponowania zamiany dzíałki położonej w m. Piasek Wielki na gľunt pod dľogą.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Túak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Miejskiej w Pacanowie oruz mieszkańców bloku
mieszkalnego w Słupi w spľawie remontu zjazduzlokalizowanego w km 8+068 po stľonie lewej
drogi powiatowej Nľ 0l15T Kępa Lubawska - Pacanów - oleśnica - Stľzelce w miejscowości
Słupia uszkodzonego w wyniku wystąpienia ulewnych deszczy - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 13 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że

po dokonaniu wizji lokalnej ustalono, Że przedmiotowy zjazd prowadzi na posesję do bloku
mieszkalnego. Zgodnię z art.29 ust' 1 i aľt' 30 ustawy z dnía27 marca 1985 r. o dľogach
publicznych budowa lub pľzebudowa oÍaz vtrzymanie zjazdőw, łącznie ze znajdującymi się
pod nimi pľzepustami,na\eŻy do właścicieli lub uzytkowników gľuntów pľzyległych do dľogi.

W związku ztym, że brak jest możliwości wykonania pľzedmiotowego zjazduprzezzarządcę
dľogi, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przęzZarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i l głosie -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Zatząd Powiatu zapoznał się z pisrnem Radnej Rady Powiatu
Teľesy Kľupskiej dotyczącym ľemontu dľogi powiatowej Nľ 0l34T Szczęrbaków - Szczytniki
- Nowy Koľczyn - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu'

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinfoľmował,Że naprzedmiotowy wniosek została udzielona
odpowiedŹ.

Informacja w powyzszym zakľesie zosÍała przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w
Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w
Członków Zarządu Powiatu z Rapoľtem o
Publicznego Zespolu opieki Zdľowoĺnej
załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali
.sytuac.j i ekonomiczno - .finansowej Samodzielnego
w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym



Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została
do wiadomości.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał
uchwałodawczej w spľawie oceny sytuacji
Zdľowotnej w Busku - Zdroju _ w bľzmieniu
pľotokołu.

przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki
stanowiącym zalqcznik nr l6 do niniejszego

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 1ó
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Z&oju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietraszewski zapoznali
Członków Zarządu Powiatu z dokumentacją i ľaportem zbadania sprawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za rok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu'

Zgodníe z opinią Biegłego Rewidenta zbadane spľawozdanie f-lnansowe:

przedstawiarzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Szpitala na dzień
3I.I2.20I8 r. oraz jej wyniku finansowego i pľzepływów pienięŻnych za ľok obrotowy
zakonczony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie pľzepisami ustawy z dnia
29 września 1994 ľ. o ľachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Szpital przepisami pÍawa oľaz
statutem,
zostało spoľządzone na podstawie prawidłowo pľowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z pľzepisami rozdziału 2 ustawy o ľachunkowości'

Po przeanalizowaniu, powyŻsza dokumentacja i ľapoľt zbadania spľawozdania Íjnansowego
ZoZ w Busku - Zdroju za2018 rok zostały przyjęte pÍZeZ Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zatwieľdzenia sprawozdania ťlnansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju pľzy ul. Bohateľów Waľszawy 67 za 20l8 ľok oľaz pokrycia
ujemnego wyniku finansowego za ten okres _ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 18 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzią Członków Zarządu,povĺyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado poľządku obrad najb|iższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach =wstrzymał się.

Ad. 18
Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Radnego

Rady Powiatu Gľzegorza Jankowskiego w spľawie zamieszczania(raz w miesiącu) na stľonie

internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju informacji ,,Rachunek zysków i strat''

Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19

do niniej szego protokołu.

Po ptzeana\izowaniu, Zarząd Powiatu podtľzymał decyzję o publikowaniu wyników
finansowych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju sukcesywnie po zakończeniu

kaŻdego kwartału w danym roku. Ze względu na nowe zasady finansowania publicznych
podmiotów lecznĺczych (w foľmie ryczałtu od pażdziernika Ż0l7 r.) ľzetelne inÍbrmacje
finansowe na temat funkcjonowania ZoZ mogą byó pľzekazywane tylko w okresach

kwartalnych' Sytuacja finansowa ZoZ w Busku - Zdroju jest w miarę stabilna. Jeśli

ilw sytuacja zacznie się zmieniać, Zarząd Powiatu zobowiąŻe Dyrektoľa ZoZ do

przedstawiania miesięcznych informacji dolyczących wyników finansowych Szpitala.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Wiceprzewodniczący Zaľządu, Pľzewodniczący Komisji Stanisław Klimczak zapoznał Zarząd

Powiatu z Protokołem z czynności przeprowadzonych w dniach 24, 29 maja oľaz 4 czerwca

20I9 r. przez Komisję do sprau, opieki nad zabytkami przy Sĺąrostwie Powiatovllym w Busku -

Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

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

Ad.20
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zatząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stľożyskach _ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu' powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiattr,

a następnie włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
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4d.21
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22
do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PovĺyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.22
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Marii Magdaleny w Dobľowodzie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku 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.

4d.23
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Stanisława B.M. w Swiniarach _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i l głosie _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 1 głosie -wstľzymał się.
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^d.24Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzyrnskokatolickiej
p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.25
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Bľata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanta do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.26Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i l głosie _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pĺzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i l głosie _wstľzymał się.
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4d.27
Naczęlnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zúoju w sprawie ogłoszenia konkuľsu na wolne kierownicze stanowisko uľzędnicze
- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

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

Uchwała Nľ 105/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 72 czeľwca 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia konkuľsu na wolne kieľowniczę stanowisko urzędnicze - dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

4d.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem nauczycieli
zatrudnionych w Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w spľawie
dokonania zmian w Regulaminie pľzyznav,ania dodatków, nagr(ld i innych śu,iadczeń
wynikajqcych ze sĺosunku pľocy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29
do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.29
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zvłrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia ofert na realizacj ę zada,h publicznych w ľamach tzw. ,,małych
grantów''.

Stowarzyszenie Voce złoŻyło oťeltę z zakľesu kultury (oľganizacj a imprez kultuľalnych)
na rea|ízację zadania publicznego pn. ,,Mięclzynaľodowy Konkuľs Wokalny Bella Voce
_ III edycja'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Stowaľzyszenie wniosku.ie o udzielenie dotac.ii w kwocie 5 000 zł'

Po pĺzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Voce śľodki ťtnansowe w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem
na realizację przedmiotowego zadania'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZęzZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za.
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Stowaľzyszenie Si/nl Razem u, Zboľóv,ktl złoŻyło ofeľtę z zakľesu kultuľy (oľganizacja impľez
kulturalnych) na ľealizację zadania publicznego pn. Fesýn Rodzinny ,, Pożegnanie
z wakacjami" - w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr 3I do ninieiszego pľotokołu.
Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 500 zł.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oraz postanowił
zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Silni Razem w Zborówłu śľodki finansowe w kwocie
3 500 zł z przeznaczenięm na ľealizację przedmiotowego zadania.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

oddział Wojewódzki Związku ochotniczych StľaŻy PoŻaľnych RP Województwa
Swiętokľzyskiego złoŻył ofeľtę z zakresu kultuľy na realizację zadania publicznego
pn. ,,XX Wojewódzki Pľzegląd orkiestr oSP'' - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 32 do
niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie l 500 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povĺyŻszą ofeľtę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla oddziału Wojewódzkiego Związku ochotniczych Stľaży Pożarnych RP
Województwa Świętokľzyskiego śľodki Íinansowe w kwocie l 500 zł z przeznaczeniem na
ľealizacj ę pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Gminny Ludowy Klub Spoľtovĺy Zorza - Tempo Pacanów złoŻył ofeľtę z zakĺesu kultury
fizycznej i tuľystyki (organizacja zajęc i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieŻy) na
rea|izację zadaniapublicznego pn. 

''Spoľt 
to zdľowię - Szkolenie w piłce nożnej dzięci z terenu

Gminy Pacanów'' - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 33 do niniejszego pľotokołu'
Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 5 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oraz postanowił
zabezpieczyi dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Zorza - Tempo Pacanów śľodki
finansowe w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na rcalizację przedmiotowego zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzezZaruąd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Stowaľzyszenie Klub Senioľa złoŻyło ofeľtę zzakresu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki na ľealizację
zadania publicznego pn. 

',Wyjazd 
Turystyczno _ Kľajoznawczy d|a Seniorów'' - w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nr 34 do niniejszego pľotokołu. Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie
dotacji w kwocie 3 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofeftę oraz postanowił
zabezpieczyć dla Stowarzyszenia Klub Senioľa śľodki finansowe w kwocie 3 000 zł
z przeznaczeniem na realizację pľzedmiotowego zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęteptzęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Stowarzyszenie Amazonki Busko - Zdrőj zŁoŻyło ofeľtę z zakresu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki
na realizacj ę zadania publicznego pn. ,,Aktywne Amazonki 20l9'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu' Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji
w kwocie 3 000 zł.

Po przeana\izowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę otaz postanowił
zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia Amazonki Busko - Zdrőj śľodki finansowe w kwocie
3 000 zł z przeznaczeniem na realizację pľzedrniotowego zadania.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.30
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaruąd Powiatu z informacją Dyľektoľa
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju o wykoľzystaniu śľodków
finansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
w okľesie maj 2019 r. oraz wnioskiem w sprawie zabezpieczenia śľodków finansov\rych
na w/w cel na II kwaľtał 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w części dotyczącej
dofinansowania studiów: psychologia i integľacja sensoryczna. Zarząd Powiatu negatywnie
odniósł się do części wniosku dotyczącej dofinansowania waľsztatów na temat konstruowania
ugód mediacyjnych.

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

0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.31
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański pľzekazał, Że Gmina Busko - Zdrőj w latach
2019 - Ż020 zamierza zrealizowaó zadanie inwestycyjne polegaj ące na budowie ciągu pieszo -
jezdnego na dz' nľ ewid. 528 obręb ewid. 9 Busko - Zdrőj, łączącego ul. Armii Kľajowej
z ul. Mickiewicza - ulicę .I. Czeľnikiewicza. Została wydana decyzja zatwierdzająca podział
dz. nr ewid. 2213 na dz. nt ęwid. Ż2l5 ptzeznaczoną pod poszeľzenie pasa dľogowego w/w ulicy
oraz na dz. nr ewid' 2216 będąca w zarządzie I Lo. Zgodnie z ewidencją nieľuchomości
właścicielem obu powstałych działek jest nadal Powiat Buski. W związku zpowyŻszym Gmina
Busko - Zdrój zwrőciła się z wnioskiem o wyľażenie zgody na pľzepľowadzenie ľobót
budowlarrych oraz udzielenie pľawa do dysponowania gľuntem na cele budowlane
tj. dz. nľ ewid' 2215 obręb ewid. nľ 9 Busko - Zdrőj na czas tľwania robót pľzy budowie
ul. J. Czeľnikiewicza - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Zgod'a jest niezbędna do złoŻeniaoświadczeniaprzez Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj
o pľawie do dysponowania nieľuchomością na cele budowlane do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę . Załatwienie spľaw foľmalnych,związanych z pľzeniesieniem własności
nieruchomości na rzecz Gminy Busko - Zdľőj moŻę nastąpić po zrealizowaniu zadania.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pľZeprowadzenie ľobót budowlanych
oraz postanowił udzielić prawa do dysponowania gľuntem na cele budowlane tj' dz. nr ewid.
2215 obręb ewid' nr 9 Busko - Zdroj na czas tľwania robót pľzy budowie ul. J. Czernikiewicza.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski przypomniał,
Że Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 29l20l9 w dniu 31 maja 20l9 ľoku analizował wniosek
firmy występującej w imieniu PGE Dystľybucja S'A. z siedzibą w Lublinie oddział SkarŻysko
- Kamienna w spľawie wydania zgody na lokalizację energetycznęgo pĺzyłącza kablowego
niskiego napięcia w działce o numerze ewidencyjnym 57164 (pľzed podziałem đziałkanr 5715Ż)

oraz działkí nr 57 l 18 obľęb l 0 w m. Busko - Zdroj. Przedmiotowe pľzyłąc ze słuŻyć, będzie do
zasilania budynku mieszkalnego. Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału
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GKN do zorganizowania spotkania z udziałęm: przedstawiciela Gminy Busko - Zdroj oraz
wnioskodawcy występującego w imieniu PGE Dystľybucja S.A. - pľojektanta w celu
wypľacowania ostatecznego stanowiska w w/w spľawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, Naczelnik Wydziału GKN poinformował, Że na
pľzedmiotowym spotkaniu ustalono, iŻ teľen na południe od PMoS w Busku - Zdľoju jest
ptzeznaczony pod budownictwo jednoľodzinne, ale po wykonaniu prac geodezyjnych
polegających na scaleniu i podziale działek. Do czasu przepľowadzęnia w/w prac
i noľmatywnego wydzielenia działek inwestoľ nie uzyska pozwolenia na budowę budynku
mieszkalnego. Ponadto do UMiG w Busku - Zdľoju wpłynął wniosek o zmianę rniejscowego
planu zagospodaľowania pľzestľzennego dotyczący tego teľenu.

Po pľzeanalizowaniu, CzłonkowieZarządu Powiatu stwierdzili, Żepozýywna opinia w spľawie
lokalizacji przedmiotowego przyłącza mogłaby być wydana z zastrzęŻeniem, że w pľzypadku
dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na inwestorze
spoczywaó będzie obowiązek zmiany posadowienia linii kablowej.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowi e z dnía 06.06.2019 ľ. Znak: DPS'I.O7l0.06/1 'Ż0l9 w spľawie
wyrażenia zgody na przesunięcie kwoty 3 905 zł z $ 4210 - wydatki bieŻące na $ 6050 -

inwestycje, celem zabezpieczenia kosztów ľealizacji zadanía inwestycyjnego
pn. ,,opracowanie koncepcji zagospodarowania teľęnu i ogľodzenia z wykonaniem aktualizacji
map dla DPS ZboľóW'' - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 38 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku'

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

Uchwała Nr 106/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 12 czeľwca 2019 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd
się'

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
w 2019 ľoku.

projekt uchwały Zaruądu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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Uchwała Nr 107/2019 Zarządu Powiatu w Busku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu
załqcznik nľ 40 do niniejszego protokołu.

- Zdroju z dnia 12 czerwca 2019 ľoku
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi

Ad.35
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 108/2079 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 12 częľwca 2019 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 4I do niniejszego protokołu.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zatwierdzęnia spľawozdania finansowego wraz Ze spľawozdaniem
z wykonania budżetu za20l8 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

DecyzjąCzłonków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę naIeŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.37
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektern inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 43 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



4d.38

W sprawaclt ľóżnych:

1. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku -

Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 - w bľzmielriu stanowiącym zcłqcznĺk ĺtľ 44 do

niniej szego pľotokołu.

Po analizie , powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków 7'aľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -Za,O głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzyrrrał się'

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komis.ie l{ady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Ses.ji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZęz Członkow Zarządtl Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

2. Zaľząd Powiatu zapoznałsięz:
wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia27 maja
20l9 ľoku w spľawie udzielęnia absolutorium Zarządowi Powiatlr w Busktt -

Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 45 do niniejszego pľotokołu,

Uchwałą Nľ 89/2019 VI Skłaclu oľzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Kielcach z dnia 3 czeľwca 2019 ľ. w spľawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w spľawie absolutoľium - w bľzrnieniu stanowiącym zflłqcznik nr 46

clo niniej szego pľotokołu,
pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutoľium z tytułu
wykonania budzętu zaŻ0l8 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 47 do

niniej szego pľotokołu.
Decyz.ią Członków Zarządĺl, powyzszy pľojekt uchwały na|eŻy pľz,ekaz,ać,

PrzewodnicZącemu Racly Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pľZeZ

poszczególne Konris.ie Rady Powiatu, a rrastępnie włączenia do poľządku obľad
najblizszej Ses.ii Racĺy Powiatu.

Ad.39
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzcwodniczący Zaľządu .Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym

zaudział i o godzinie 1l20 zanrknął posiedzenle Zarządr; Powiatu.

l)ľotokól sporząclzi la:
Baľbaľa Norvocień

'Ä. i .\,,,"ĺ,c-łĺ^


