
Znak: B R.0022.2 .36.Ż0t9

Protokól Nr 36/2019
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 6 sierpnĺa 2019 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

t. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec

oraz

Gľzegorz owsiński - Wicedyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinię w Busku -

Zdroju
Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenta.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdľoju o wyłączenie w/w placówki szkolnej Z gľupy zakupowej eneľgii
elektľycznej (Dyľ.ZSTĺO w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. oR).

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľogi Karsy Dolne - Słupia do kategorii dľóg gnrinnych na terenie
Gminy Pacanów (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
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7. Zapoznanie się ze Sprau,ozdaniem nr 1/2019/DDR z realizacii Projektu ,,Dla Dobľa
Rodziny'' zQ ol{res od 0l.0I.2019 r. do 3].05'20]9 r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem nr 3/201 9/RWT z realizacji Projekĺu ,, Rodzina ĺĺ/spólna
Tľoska" za olłes od 01.02'2019 r. do 3].03,2019 r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z pľotok ołem z pľzepľowadzonego konkursu ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda
-Przyjazna Śľodowisku'' (Nacz. Wydz. RLo).

l0. Zapoznanie się Ze spľawozdaniami za rok 2018 z działań podejmowanych przez'.

Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Staszowie'
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Jędrzejowie,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Połańcu,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Proszowicach
(Nacz. Wydz. RLO).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upoważnienia Dyrektoľa
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie clo składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieŻącej działalności powiatu, w zakľesie właściwym dla kierowanej
jednostki oľganizacyjnej (Nacz. Wydz. oR).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upoważnienia
Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdroju do składania oświadczeń
woli związanych zprowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Nacz. Wydz. oR).

!3,Zapoznanie się z opinią infoľmatyków dotyczącą przeznaczonego do likwidacji sprzętu
komputerowego I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).

14. Sprawy roŻne.
15. Zamknięci e posied zenía'

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu .Teľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie l l00 otworzył 36 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z |istą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
Członków Zaľzqdu oruz zaproszonych osób stunowiĺ1 załqczniki nr I i 2 ĺIo niníejszego
pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 3 5/201 9 z dnia 30 lipca 20l 9 roku został pľzyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _Za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



3

Ad.5
Wicedyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Grzegorz
owsiński zwrőcił się do Zarządu Powiatu o wyłączenie w/w Placówki szkolnej Z grupy
zakupowej eneľgii elektľycznej - załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu. Powyższe
spowodowane jest tym, Że pozostając w obecnej grupie zakupowej nie ma możliwości
korzystania z eneľgii elektrycznej wyprodukowanej przez urządzenia fotowoltaiczne, któľe
zostały zainstalowane w ubiegłym ľoku kalendaľzowym w ramach pľojektu,,Budowa nowego
budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wieloťunkcyjnego o sztucznej nawierzchni,
dobudowa do hali sportowej siłowni oľaz wymiana posadzki spor1owej, ľemont warsztatów na
potľzeby szkolnictwa zawodowego' zakup wyposażenia do celów dydaktycznych''
realizowanego w ľamach Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego na lata 20lr4 - Ż020'

Po pľzeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.6
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdtoju Piotr Sokołowski zapoznał
Członków Zaľządu z pisnretn Uľzędu Miasta i Gminy w Pacanowie w spľawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľogi Kaľsy Dolne _ Słupia do kategoľii dľóg gminnych na teľenie Gminy
Pacanów - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Z-caDyrektoraPZD w Busku - Zdtoju pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej za|iczeniadrogi Kaľsy Dolne - Słupia
do kategorii dľóg gminnych na teľenie Gminy Pacanów'

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

Uchwała Nľ 140/20|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej zaliczenia dľogi Kaľsy Dolne - Słupia do kategoľiidľóg
gminnych na terenie Gminy Pacanów stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
zwľócił się do Zaruądu Powiatu z wnioskieln o zabezpieczenie środków finansowych
na zadanie pn' Wykonanie pľoiektu budou,lanego na zadanie pn' ,,Zagospodarov,clnie terenu
v, obrębie pasa drogi pov,iatowej Nr 0098T Solec - Zdrĺij - ĺľełnin ncl odcinku ul. Kościuszki
pomiędzy ul. Pclľtyzanĺĺjw a ul. Krąkou,skq u, Soĺcu - Zdľojtl, wraz z ĺeľenem należqcym
do drogi powiaĺowej Nr 0103T Slopnica - Solec - Zdró.j - Zielonki - Ludv,inów - Błotnov,ola
w obrębie skrzyżowania uĺic Kľakowskiej i Kościuszki v, ramach pro.jektu paľtnerskiego
pn. ,,Kompleksowa i wieloa.łpekĺowa ľewiĺalizacja miej.scĺlu,ości Solec - Zdrój '"'w kwocię
18 000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zaĺząd Powiatu podjął decyzję o przesunięciu śľodków w kwocie
18 000 zł na realizację w/w zadanía z zadania pn' ,'Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T
Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec - Zdrőj od km 0+010 do km 7+000
dł. 6 990 m''.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.
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^d.7Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem nr ]/20] 9/DDR z realizacji Projektu ,, Dla Dobra
Rodziny" za olłes od 0].01'2019 r. do 3].05.2019 ľ, - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakĺesie została przyjętapÍzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem nr 3/2019/RWT z ľealizacji Projektu ,,Rodzina
ĺľspólna Tľoska" za okľes od 0]'02'20]9 r. do 3L03,2019 r' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zapoznał Członków Zarządu z ,protokołem
zprzeprowadzonego konkuľsu pn' ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Srodou,isku"
spisanym w dniu 24,01,Ż0l9 r. _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

Zaudział w konkuľsieZarząd Powiatu postanowił pľzyznać, nagľody pienięŻne w następującej
wysokości:

_ zazajęcie I miejsca l 000 zł,
_ zazajęcie II miejsca 800 zł'

Ponadto, Zarząd Powiatu zdecydował, aby wľęczeníe nagród w w/w konkursie odbyło się
podczas uľoczystości dożynkowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pruezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. t0
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniami zaľok
20 | 8 z dzíałań podej mowany ch przez:

Państwowe Gospodaľstwo Wođne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Staszowię
- w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Jędrzejowie
- w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Busku - Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]2 do niniejszego protokołu,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Połańcu
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Pľoszowicach
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe spľawozdania zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, povłyŻsze spľawozdania należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przęz poszczegoIne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu. Ponadto,
w związku ztym, Że zgodnie z zapisami aft. 250 ust. l2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Pľawo
wodne Rada Powiatu, na podstawie powyższych sprawozdan,może okľeślić, w drodze uchwały
będącej aktem prawa miejscowego, istotne dla wspólnoty samoľządowej pľoblemy
gospodarowania wodami, Zaruąd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału RLo do
przygotowania pľojektu uchwały wskazującego pľoblemy w kwestii konsęrwacji, odmulania,
koszenia i pľzeglądu wałów, dysponowania spľzętem'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc przedstawił proiekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŻącej działalności powiatu,
w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej.

Po analizie, pov,lyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l4ll2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 6 sieľpnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŻącej działalności powiatu, w zakresie
właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego
pľotokołu.

^d. 
t2

Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie upoważnienia Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego
w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieŻącej
działalności powiatu'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr l42l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnĺa 6 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie upoważnienia Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdroju
do składania oświadczęń woli związanych z prowadzęniem bieŻącej działalności powiatu
stanowi załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Na posiedzeniu Nr 35l20l9 w dniu 30 lipca 20l9 roku Zarząd Powiatu analizował wniosek
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn.26.07.2019 r. Znak:
ILo.321.52'2019 w spľawie wyľażenia zgody na likwidację naleŻących do pozostałych
śľodków tľwałych (nabytych i otľzymanych w latach l998 - 20l5): zęstawów komputeľowych,
monitorów, pľojektoľów multirrredialnych' itp. oraz wyposażenia inteľnatu. Wówczas Zarząd
Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do rozęznania moŻliwości dalszego
wykoľzystania ilw spľzętu komputerowego'
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Na dzisiejszyrn posiedzeniu Zarządu Naczelnik Wydziału oI{ Krzysz|of Welenc zapoznał
Członków Zarządu z opinią infbľmatyków tut' Staľostwa Powiatowcgo dotyczącą
ptzęZnaczonego do likwidacji spľzętu komputeľowego - w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznik
nr 17 do niniejszego pľotokołu. Zgodllie z w/w opinią spľzęt komputeľowy wskazany
w załączniku do wniosku Dyľektoľa I Lo, jest pľzestaľzały techrrologicznie inie naclaje się do
modęľnizacji' Częśó spľzętu.jest uszkodzona, a jego napľawa jest całkowicie nieopłacalna.

Bioľąc pod uwagę powyzsze, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na likwidację naleŻących
do pozostałych śľodków tľwałych (rrabytych iotľzynranych w lataclr 1998 - 2015): zestawów
konrputeľowyclr, nrolritoľtiw, pľojektoľów t-nultilrreclialnych, itp' oľaz wypoSazenia inteľnatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowarriu pľzy 4 głosach -'za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t4

|I/ sprawach rĺiżnych:

L Zaľząd Powiatu zapoznał się z pisrnem Raclnego Racly Powiatu Pana Tadeusza .Iewiaľza
skieľowanym do Pani Poseł na Sejm RP Maľii Zuba odnośnie budowy ľonda
w rniejscowości Stopnica dot. drogi powiatowej nľ 0l03'I'Solec - Zdroj - Stopnica
łączącej się z dľogą kľajową nľ 73 w miejscowości Stopnica - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowieclzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju na wnioski Członka Zarządu Powiattr Pana Wiesława Maľca oÍaz
Członka Zarządu Powiatu Pana Jeľzego Koľdosa zgłoszone na posiedzeniu Zarządu
w dniu l l lipca 2019 r. w spľawie ustawienia i wymiany znaków dľogowych U-l8a pľzy
dľogaclr powiatowyclr w m. Pacanów i Cliotęlek oÍaz uporządkowarria chodnika
w m. Łagiewniki - w bľzľnieniu stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu'

3. 'W związku z mającymi się odbyó w dniu 18 sieľpnia bľ. Dożynkami Gminnymi
w Siesławicaclr - teľen ľekľeacyjny Kaľabosy, Członek Zaruądu Wiesław Marzec zwľócił
się z wnioskienr o upoľząclkowanie pÍz'et pľacownikĺiw PZD w Busku - Zdľoju pasa

dľogowego oclcinka dľogi od ľonda cĺo Kaľabosów.

Ad. 15
Po zrea|iz'owaniu poľządku obľad Pľzewoclniczący Zarządu.Teľzy Kolaľz podziękował obecnynr
zaudz'iał io godzinie 7200 zan'lknął posiedzenie 1'al'ządtl Powiatu.

Pľotokĺił spoľząĺlzila:
I]aľbaľa Nĺlrr,ocicli

S \ior*r.^ou,


