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Pľotokól Nr 38/2019
z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 21 sierpnia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ierzy KoIaĺz
2. Stanisław Klimczak
3. .Ieľzy Kordos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Jolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Grzegoru Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzęmień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KtzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Ilona Maľzec _ Inspektoľ w Referacie IP

Proponowany poľządek posiedzenia :

Otwarcie posiedzenra.
Stwieľdzenie quorum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołów z posiedzen Zaľządu Powiatu: Nľ 36/2019 z dn' 6 sieľpnia 2019 r.
oľaz Nr 37l20l9 z dn.8 sierpnia 2019 r.

Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
o konieczności wykonania ľobót dodatkowych na zadaniu pn.: ,,Pľzebudowa drogi
powiatowej Nľ 0095'I- Piasek Wielki - Zagajow - Chinków - Stľaärik - Solec - Zdľőj od km
0+010 do km 7+000 długości 6990 m'' w ľamach Pľogramu Funduszu Dľóg
Samoľządowych (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

1.

2.
3.
4.

5.
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6, Przyjęcie InJbrmacji na ĺemat realizacii zadań z ząkresu modernizacji i remontów drćlg
w roku 20I9 (Dyr.PZD w Busku _ Zdľoju).

7, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie zatvłierdzenia Planu Pľacy ośľodka na ľok szkolny
2019/2020 (Dyľ.PoDiDN w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na dalsze zatrudnienie psychologa na Yz etatu na rok
szkolny 2019lŻ0Ż0 (Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały
Nr 50/20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 20 lutego Ż0l9 ľ' w spľawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat zakształcenie nauczycieli w 2019 r. orazrykazu
specjalności i foľm kształcenia nauczycieli pľowadzonych pruez uczelnie, na które
ptzyznawane jest doÍinansowanie (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatrzęníe wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie
ustalenia czasu pľacy Przedszkola (Nacz. Wydz. EK).

ll.Zapoznanie się z opinią Ministerstwa Edukacji Naľodowej dotyczącą interpretacji
pľzepisów w zakresie szkół o znaczeniu regionalnym i ponadľegionalnym (Nacz. Wydz.
BK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upowaŻnienia
kierowników jednostek organízacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności
cywilnopľawnych (Nacz. Wydz. oR).

L3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o zakup aparatów telefonicznych do nowej siedziby Centľum (Nacz. Wydz. oR'
Skarbnik Powĺatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
(Nacz. Wydz. OR).

16.Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
o pľzychodach, ko s zta ch or az wyn i ku Íi nan so wym Zo Z nar astaj ąco za II kw artał 20 l 9 ľo ku
(Dyr. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

|7. Zapoznanie się z kwartalnym Spľawozdaniem Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poľęczeń i gwarancji RB-Z wg stanu na
koniec II kwartału 2019 ľoku oraz kwaftalnym sprawozdaniem Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju o stanie należności oraz wybľanych aktywów finansowych RB-N
wg stanu na konięc II kwaľtału 20l9 ľoku (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

18. Pľzyjęcie Sprawozdania 7 y,ykonanicl Planu rzeczlwo - .finansowego Zespołu opieki
Zdrovlotne.i w Busku - Zdroju za I półrocze 20I9 roku (Dyr.ZoZ w Busku - Zdroju,
Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

19. Zapoznanie się z Pľotokołami z posiedzeń Komisji Konkuľsowej opiniującej oferty złoŻone
przez otganizacje pozarządowe w ľamach drugiego, otwartego konkuľsu ofeľt na wsparcie
realizacji zadan publicznych w 20l9 ľoku - ogłoszonego Uchwałą Nľ l l8l20l9 Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia I 1 lipca 2019 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie unieważnienia dľugiego,
otwaľtego konkuľsu ofert na wspaľcie realizacii zadań publicznych w 20l9 ľ. (Nacz. Wydz.
soz).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia tľzeciego,
otwaľtego konkuľstt of'eľt na wspaľcie ĺea|izacjí zadan publicznych w 20l9 ľ. (Nacz. Wydz.
soz).
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia Regulaminu
Konkuľsu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego (Kier. Ref. IP).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
(Nacz. Wydz. cKN).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodäwczej w spľawie WraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem
(Nacz. Wydz. GKN).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WtaŻeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

27.Rozpatľzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w sprawie wyraŻenia
zgody na pľzeprowadzenie robót budowlanych oruz udzięlenie prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane - działką nľ ewid. 2216 obręb ewid. nľ 9 Busko - Zdroj na czas
trwania ľobót pľzy budowie ul. J. Czernikiewicza (Nacz. Wydz. GKN).

28. Spľawy rcŻnę.
29 . Zamkni ęci e posi ed zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 38 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członkĺjw Zarzĺqdu oraz
zaproszonych osób stanowÍq załqczniki nr I i 2 do ninÍejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 36/2019 z dnia 6 sieľpnia 2019 ľoku oraz
Nr 37l20l9 z dnia 8 sieľpnia 20l9 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zarządtl Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinfoľmował
o konieczności wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn.: ,,Pľzebudowa drogi powiatowej
Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Stľażnik _ Solec - Zdrőj od km 0+0l0 do km
7+000 długości 6990 m'' w ľamach Pľogľamu Funduszu Dľóg Samorządowych polegających
na zmianie technologii wykonania poszetzenia oraz naprawy uszkodzonych pľzepustów
drogowych pod koľoną drogi.

Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Züoju w dniu 02.08.2019 ľ. ľozpoczął negocjacje
na wykonanie w/w ľobót dodatkowych z Wykonawcą ľobót podstawowych, któľe zakonczył
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w dniu 12.08'20l9 ľ' W wyniku przepľowadzonych negocjacji Stľony ustaliły ostateczną cenę
brutto za zręalizowanie robót dodatkowych w wysokości 300 05l,12 zł.

W 2019 roku na realizację powyŻszego zadania zostały zabezpieczone śľodki w kwocie
4656 703,00 zł. W związku z powyŻszym nie istnieje konieczność, zabezpieczania
dodatkowych środków na wykonanie ýw ľobót dodatkowych.

Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 3
do niniejszego protokołu.

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

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z Infoľmaciq na temctt realizac'ii zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg
w ľoku 2019 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr y' do niniejszego pľotokołu.

Po analízie, powyŻsza infoľmacja została przyjęÍa pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, '0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą informację należy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
Jolanta Maślicha pľzedstawiła plan pľacy ośrodka na rok szkolny 201912020 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zatwierdził powyŻszy plan pľacy w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju o wyľażeni e zgody na zatľudnienie
emeľytowanego psychologa na rok szkolny 201912020 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że w Poľadni na pełnym
etacie pracuje 2 psychologów (stażysta i kontľaktowy) oraznalńętatuemerytowany psycholog
zazgodąZaruądu Powiatu do 31.08.2019 ľ' W/w osoba złoŻyłado Dyľektoľa Poradni wniosek
o dalsze zatľudnienie na lz ętatu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na zatrudnienie w PP-P w Busku - Zdľoju
emeľytowanego psychologa na |/z etatu na ľok szkolny 2019lŻ020.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o uwzględnienie studiów
podyplomowych na kieľunku surdopedagogika oľaz bibliotekoznawstwo w wykazie
specjalności i foľm kształcenia nauczycieli pľowadzonych przez uczelnie, na które w 2019 r.

pruyznawane jest dofinansowanie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany uchwały Nr 50/2019 Zarządu Powiatu w Busku
- Zdľoju z dnia 20 lutego Ż0|9 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
zakształcenie nauczycieli w 2019 r, oľazWkazu specjalności iform kształcenia nauczycieli
prowadzon y ch przez uczelnie, na które ptzy znaw ane j est dofi nansowanie.

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

Uchwała Nr l44l20l9 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2l sierpnia 2019 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nr 50/20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego
2019 r. w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty doťrnansowania opłat za kształcenię
nauczycieli w 20l9 r. otaz wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych
przez uczelnie, na któľe pÍzyznawane jest dof,tnansowanie stanowi załqcznik nr 8 do
niniej szego protokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek Dyrektoľa Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdtoju o ustalenie czasu pľacy Przedszkola Specjalnego
ftrnkcjonującego w ZSS w Busku - Zdroju od dnia 0l.09.20l9 ľ. do 3l.08.2020 ľ.

Po pľzeana|izowaniu, Zarząd Powiatu zatwíerdził czas pľacy Pľzędszkola Specjalnego
funkcjonującego w ZSS w Busku - Zdroju zgodnie zpropozycją Dyrektora ZSS pľzedstawioną
we wniosku stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu. Jednocześnie Zarząd
Powiatu zobowíązałNaczelnika Wydziału EK do podjęcia działańzmierzających do likwidacji
w/w Pľzedszkola.

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

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z pismem Ministeľstwa
Edukacji Naľodowej Departament Współpracy z Samoľządem Teľytorialnym dotyczącym
interpľetacji pľzepisów ustawy - Prawo oŚwiatowe' w zakľesie szkół o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym - załqczník nr I0 do niniejszego pľotokołu oľaz opiniami Radcy Prawnego
Pani BoŻeny Sadłos oľaz Adwokata Pani Magdaleny Słupskiej - Ignacak dotyczącymi tego czy:
Zespőł Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju, któľy działa przy Specjalistycznym Szpitalu
oľtopedyczno - Rehabilitacyjnym 

',Góľka'' 
można uznać za szkołę o charakteľze ľegionalnym

lub ponadregionalnym zgodnie z aľt. 8 ust' 22 w zw. z ust. l6 ustawy Prawo oświatowe oľaz
w jaki sposób naleŻy pľzepľowadzić pľoceduľę przekazania w/w szkoły samorządowi
województwa- załqczltiki nr 1I í nľ I2 do niniejszego pľotokołu.
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Po zapoznaniu się z wlw opiniami, Zaruąd Powiatu postanowił, Że będzie anaIizował kwestię
dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju po otrzymaniu
informacji o wysokości subwencji przewidzianej dla w/w Placówki na ľok następny.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľząđu
w Busku _ Zdľoju w spľawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych
Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Powiatu
Powiatu

Zarządu

Uchwała Nľ l45l20|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 21 sierpnia 2019 roku
w spľawie upoważnienia kierowników jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego do
dokonania czynności cywilnoprawnych stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju o zakup apaľatów telefonicznych
VoIP do nowej siedziby PCPR pľzy ul. Bohaterów Warszawy nr l20 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu. Wg wstępnie przepľowadzonego
rozeznania i wyliczeń koszt apaľatów telefbnicznych wynosił będzie ok. 4 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu vłyraził zgodę na zakup w/w apaľatów telefonicznych ze
śľodków zabezpieczonych na zadanie ,,Adaptacja i modeľnizacja pomieszczeń internatu ZSTio
na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju orąz Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju'' wľoz z dokumenĺacjq'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nr 14612019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 21 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do przedłoŻenia opinii
Radcy Prawnego szczegołowo wyjaśniaj ącej z czego wynika potrzeba wprowadzania zapisu
dotyczącego klubu ľadnych jako podmiotu któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza,
celęm pľzedstawienia jej na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zaľząd
Powiatu z inÍbľmacj ą o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZoZ narastająco
za II kwartał2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta pľzęZ CzłonkÓw Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 17
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegoru Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z kwartalnym sprawozdaniem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oľaz poľęczen i gwaľancji RB-Z Wg stanu na koniec
II kwartału 2019 ľoku orazkwartalnym sprawozdaniem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju o stanie należności oľaz wybľanych aktywów finansowych RB-N wg stanu na koniec
II kwartału 20l9 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l8 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakręsie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 18
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegotz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu ze Spľawozdaniem z wykonanią Planu rzecz()wo - finansou,ego Zespołu opieki
Zdľowotnej v, Busku - Zdroju za I półrocze 20l9 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ l9 do niniejszego pľotokołu,

Po analizie, powyższe spľawozdanię zostało pľzyjęte prlez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyzsze spľawozdanie należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pľzęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządktr obľacl najblizszei Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzýjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu, na wniosek Dyľektoľa Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, zobowiązali się do rozeznania rnożliwości połozenia
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nakładki asfaltowej na dľogach dojazdowych do Szpitala oľaz ewentualnie w miejscach gdzie
utwoľzone zostały miej sca parkingowe.

Naczelnik Wydziału SoZ został zobowiązany do rozeznania jaki jest stan pľawny działek
położonych obok budynku socjalne go przy ulicy Bohaterów Warszawy oraz Spľawdzenia, które
działki zostały przekazane Szpitalowi w trwały zarząd.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Członków ZaruąduPowiatu z Proĺokołem
z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniujqcej oferĺy złożone przez organizacje pozarzqdov,e
w ramach drugiego, olwarĺego konkursu ofert ną wsparcie realizacji zadań publicznych w 20 ] 9

roku - ogłoszonego Uchwałq Nr ] 18/20]9 Zarzqdu Powiatuw Busku - Zdroju z dnia I I lipccl
20]9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu oraz
Protokołem z dľugiego posiedzenia Komis.ji Konkursowej opiniujqcej o.ferty złożone przez
organizacje pozarzqdou,e w ramach drugiego, olwarte8o konkursu ofeľĺ na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2019 roku - ogłoszonego Uchwałq Nr 1 l8/2019 Zarzqdu Powiatu w Busku
- Zdroju z dnia 11 lipca 20]9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

Infbrmacja w powyższym zakľęsie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.20
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie unieważnienia dľugiego, otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie
rea|izacji zadań publicznych w 2019 r.

Uchwałą Nr 118lŻ0l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia l l lipca 2019 r. ogłoszony
został dľugi, otwaľty konkurs ofeľt na wspaľcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
Do konkursu zgłoszona została jedna oferta. Powołana Uchwałą Nľ 129120l9 Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 24 lipca 2019 r. Komisja Konkursowa w dniach 12-13 sierpnia
2019 r. dokonała oceny złoŻonej do konkuľsu ofeľty. W ocenie Komisji pľzedmiotowa oťerta

nie spełnia części wymogów foľmalnych zawartych w ogłoszeniu konkuľsowym. Zgodnie
zart. l8a ust. 1 pkt 2 ustawy zdnía 24 kwietnia2003 ľ' o działalności pożytku publioznego
i o wolontaľiacie - oľgan administľacji publicznej unieważnia otwarty konkurs oťeľt, jeżeli
Żadna ze złoŻonych ofeľt nie spełnia wymogów zawaľtych w ogłoszeniu, o którym mowa
w art. l3 ust. 2 ustawy.

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

Uchwała Nr l47/20l9 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 21 sieľpnia 2019 roku
w sprawie unieważnięnia dľugiego, otwartego konkursu ofeľt na wsparcie ľealizacji zadań
publicznych w 20l9 ľ. stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

^d.21Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia tľzeciego, otwaľtego konkuľsu ofert na wsparcie
rea|izacji zadan publicznych w 20l9 ľ.
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Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 148i2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2l sieľpnia 2019 ľoku
w sprawie ogłoszenia trzeciego, otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 20l9 ľ. stanowi załqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił
pľopozycję zaproszenia przedstawicieli oľganizacji pozaľządowych pľowadzących działalność
pożytku publicznego oraz pľzedstawicieli podmiotów o których mowa w art' 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia2003 ľ. o działalności leczniczej - do udziału w komisji konkursowej,
opiniującej ofeľty w ľamach tľzeciego, otwartego konkuľsu ofert na wsparcie zadań publicznych
w2O|9 ľ. - w zakľesie: ochľony i pľomocji zdrowia' w tym działalnościleczniczej w ľozumieniu
ustawy zdnia l5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

PowyŻsze zapľoszenie - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 24 do niniejszego protokołu
zostało zaakceptowane pÍZęZ Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.22
Inspektoľ w Referacie IP llona Marzec pľzedstawiła
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia Regulaminu
dożynkowy Powiatu Buskiego.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
Konkuľsu na najpiękniejszy wieniec

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 Nľ 14912019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 2l sierpnia 2019 roku
w spľawie zatwięrdzęnia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu
Buskiego stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KľzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju w spľawie wyľazenia zgody
na oddanie w najem na okľes od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r. części
nieľuchomości z ptzęZnaczeniem pod ustawienie automatu do spľzeclaŻy przekąsek i zimnych
napoi, w budynku Szkoły usytuowanym na dziaŁce położonej w Busku - Zdroju stanowiącej
własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie I Lo w Busku - Zdroju - załqcznik nr 26
do niniej szego protokołu,

Następnie Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej 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 l50/20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2l sieľpnia 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.
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^d.24Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenía zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻszę stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju w spľawie

wrażeniazgody na oddanie w najem części nieľuchomoŚci:
powieľzchni lm2 w celu zainstalowania automatu do sptzedaŻy napoi na okres
od 02.09.20l9 ľ' do 30.06.2020 ľ. znajdującej się w budynku Szkoły nadziaŁce stanowiącej
własność Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie ZST-I w Busku - Zdroju;
lokalu użýkowego o powieľzchni 24 mŻ z ptzeznaczeniem pod działalność handlową
(sklepik szkolny) na okľes od02.09.20l9 r. do 31.05.2020 ľ' znajdującego się w budynku
Szkoły na działcę stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie ZST-I
w Busku - Zdroju - załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju \,rV sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nięľuchomości w najem.

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

Uchwała Nľ 15lD0l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2l sieľpnia 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu'

Ad.26
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem - w brzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 31do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



ll

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenía do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad.27
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KtzyŻaÍski zapoznał Członkow Zarządu z wnioskięm
Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdroj w spľawie wraŻenia zgody na pľZeprowadzenie
robót budowlanych oraz udzielenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane -

działką nr ewid. 2216 obręb ewid. nľ 9 Busko - Zdrőj na czas tľwania robót przy budowię
ul' J. Czernikiewicza - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański wyiaśnił, ze wydana została decyzja
zatwierdzď1ąca podzíał dz. nr ewid.2213 na dz. nľ ewid' 22l5 przeznaczoną pod poszerzenie
pasa drogowego w/w ulicy oraz na dz. nľ ęwid. 2216 będącą w zaľządzie I Lo. Zgodnie
z ewidencją nieruchomości właścicięlem obu powstałych działek jest Powiat Buski' Zaruąd
Powiatu wyraził zgodę na wykonanie ľobót i dysponowanie działką nĺ ewid. 2215 obr. ewid.
9 Busko - Zdrőj. Ponieważ zakres dokumentacji obejmuje ľównież budowę schodów
teľenowych, przebudowę stacji TRAFO oraz kablowych linii eneľgetycznych zlokalizowanych
na dz. nr ewid' 2216, do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna jest zgoda Zarządu
Powiatu dla przedmiotowej działki'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pľZepľowadzenię ľobót budowlanych
oraz udzielił pľawa do dysponowania gruntem na cele budowlane - działką nr ewid. 2216 obręb
ewid' nľ 9 Busko - Zdrőj naczas trwania ľobót pľzy budowie ul' J' Czeľnikiewicza.

Powyższe stanowisko zostało pľzyj ęte przez Zarząd
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.28

W sprawach różnych:

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,

Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu l)ľóg w Busku - Zdroju Krzysztoť Tułak zwrocił się do
Zatządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansowych na wykonanie
dokumentacji technicznej teľenu zanrkniętego kolejowego na zadanie pn.: ,,Remont dľogi
powiatowej Nr 0860T Kaľgów - Tuczępy od km 7+750 do km 8+390 dł' 640 m - teľen
zamknięty kolejowy'' w kwocie 35 000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Z'arząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

W związku z nałoŻonym ptzęZ Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
Z|ęwni Sandomieľz na Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdroju obowiązkiem uzyskania
pozwolenia wodnopľawnego na odprowadzenię wód opadowych lub ľoztopov\rych Z pasa
dľogowego dľogi powiatowej Nr 0l03T Stopnica - Solec - Zdľój - Zielonki - Ludwinów -

Błotnowola w m' Zborőw, Dyľektoľ Powiatowego Zarządrr Dróg w Busku - Zdroju

I,

2.
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Kľzysztof Tułak zwľócił się do Zaľządtl Powiatu z wnioskicm o zabezpieczenie śľodków
finansowych w wysokości l0000 zł na opľacowanie dokumentów oľaz uzyskanie
pozwolenia wodnopľawnego - załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, Zarząd Powiatu podjął decyzję, że powyŻsze będzie ľealizowane w miaľę
posiadarrych śľodków finansowych. JeŻe|i pozwolą na to możliwości budżetowe
pľzedmiotowe zadanie będzie ľealizowane w ľoku bieŻącym, natomiast w pľzypadku braku
śľodków ĺŤnansowych - w lataclr kolejnych.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZęZZarząd Powiatul w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

3. WzwiązkuzezobowiązaniemzposiedzeniaZaľząduNr35/20l9zdnia3Olipca2019ľoku
dotyczącym możliwości budowy chodnika pľzy drodze powiatowej Nľ 0030T Skadla -

Widuchowa - Bronina, Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Z&ojĺl Kľzysztof
Tułak pointbľmował, Że obecnie nie ma możliwości wykonania chodnika szerokości
2,0 m i występuje konieczność ľegulacji pasa dľogowego na pľzedmiotowym odcinku
dľogi. Po uľegulowaniu pasa isĺrieje moŻliwość wykonania dokumentacji pľojektowo -

kosztoľysowej - załqcznĺk nr J5 do niniejszego pľotokołu.

ZarządPowiatu zapoznałsię z w/w infoľmacją oľaz postanowił, że naleŻy pľzystąpić do
ľegulacji pasa dľogowego na przedmiotowynr odcinku dľogi.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľojuna wniosek Członka Zarządv Wiesława Marca odnośnie upoľządkowania
pasów dľogowych dľóg powiatowych w związku z zaplanowanymi na dzień 1 8.08.20l 9 ľ.

DoŻynkami Gminnymi - w bľzmieniu stanowiącym załqcatik nľ -ló clo niniejszego
protokołu.

W związku z wykonaniem w/w pľac Członek Zarządu Wiesław Maľzec złoŻył
podziękowania pľacownikom Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju.

5. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zwrőcił się do Członków Zarządu Powiatu
o przyznanie dla Zespołu Śpiewaczego Pacanowianie nagľody specjahrej w wysokości
500 zł w związku z udziałenr w/w Zespołu w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Śpiewaczych im. Adolfa Dygasińskiego w clniu 1ĺl sicľpnia bľ. w Niegosławicach -

załqcznik nr 37 do ninie.jszego pľotokołu.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
ptzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad.29
Po zrea|izowaniu porządku obľad Przewodni czący Zarządtl.Ieľzy Kolarz podziękował obecnym
za udział i o godzinie l0l0 zamknął posiedzenie Zatządu Powiatu.

Pľotokól spoľządzila:
I]aľbaľa Nolvocieli
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