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Znakz 8R.0022.2 .65.2020

Protokól Nr 65/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 5 marca 2020 roku

posĺedzeni u Zarządu udzial wzĺęli:

1. Jeruy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4, Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mierzwa

otaz

Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju
Renata Szymańska - Galązka- Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Jolanta Mľugała Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie
PľryjaciőłDzieci w Busku _Züoju
Ewelina Kowalik _ Sanecka _ Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku
Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej
Aneta Zientek pľacownik administracyjny w Zespole Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _Zdroju
Jolanta Człmy _ Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdroju
.Tolanta Maślicha Dyľektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku -Zdroju
Ewa GuŹdzioł _ Główna Księgowa w Powiatowym ośrodku Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Grzegorz Wojciechowski Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku - Zdľoju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Henryk KrzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Maľiola Kornicka _ Inspektor w Wydziale EK
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ



Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwięľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działaĺności ľehabilitacyjnej i wykorzystania środków

finansowych Wąrsztątów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Spoĺecznej w Gnojnie
za 20]9 rok(Dyr. PCPRw Busku -ZĺJroju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Kieľ. wTZ pľzy DPS
w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

.finansov,ych ĺľarsztatóv, Terapii Zajęciowej w Piasku ĺľielkim przy Caritas Diecezji
Kieleckiej za 20]9 rok (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Kieľ. wTZ w Piasku Wielkim'
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

.finansowych ýVarsztatów Terapii Zajęciov,e.j przy Towarzysĺwie Przyjaciół Dzieci w Busku
- Zdroju za 2019 ľok (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Pľezes Zarządu oddzialu
Powiatowego TPD w Busku _ Zdľoju, Kier. wTZ pľzy TPD w Busku - Zdroju,
Skaľbnik Powiatuo Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na budowę gataŻu, ulanie płyty Żelbetonowej na działcę
nľ 73133 przy ul. Bohaterów Waľszawy 120, któľej właścicielem jest Powiat Buski
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).

9. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczď1 w sprawie wyraŻenia zgody na

uŻyczenie powieľzchni uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Chorób Zakażnych
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. GKN).

|0.Zapoznanie się z informacją Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zawaľciu umowy najmu powierzchni
użytkowej zptzeznaczeniem na ustawienie dwóch automatów samosprzedających napoje i

pľzekąski (Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz. EK).
1l. Podjęcie decyzji w spľawie zagospodarowania zbędnych składników rzeczorych majątku

ruchomego Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
(Dyr.ZSTio w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. ORn Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalrrego oŚľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Züoju w spľawie zatwierdzenia wysokości
stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (Nacz. Wydz. EK).

13. Pľzedstawienię opinii zwíązków zawodowych do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr l w Busku - Zdroju w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).

14. Zapoznanie się z pismem skierowanym do Swiętokrzyskiego Zaľządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącym projektów umów w spľawie udzielenia Województwu
Świętokľzyskiemu ptzez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: opľacowanie koncepcji
pľogramowo - ptzestzennej wraz z uzyskaniem decyzji śľodowiskowej budowy obwodnicy
m. Dobľowoda i m. olganów w ciągu DW 973 na teľenie Gminy Busko - Zdľój oraz
opracowanie dokumentacji pľojektowej na nolvy przebieg istniejącej DW 973
w miejscowości Busko - Zdrőj (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

15. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
na wniosek dotyczący wykonania jednostľonnego chodnika przy drodze powiatowej
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Nr 01l4T od dľogi krajowej Nľ 73 - Pacanów na odcinku od skľzyżowania dľogi
powiatowej Nr 0l 14T zul. Gałązki do Rynku w Pacanowie (Dyľ. PZDw Busku - Zdľoju).

16. Zapoznanie się z odpowiedziąnawniosek Komisji Rewizyjnej z dnía22 stycznía 2020 ľoku
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

17. Rozpatľzenie pisma Radnego Rady Powiatu Pana Piotľa Wąsowicza dotyczącego pľośby
o Íozpoczęcie działan związanych z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż
dľogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdľőj - Łagiewniki - Elżbiecin (Dyr. PZD w Busku -

Zdľoju).
18. Spľawy rőŻne.
|9. Zamknięc i e po si ed zęnia.

Ad. I
obradom Zaľządu pľzewodniczyŁ Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 900 otwoľzył 65 posiedzenie ZarząduPowiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczęstniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścí Członków Zarzqdu oľaz
zapľoszonych osób stanowiq załqczníkí nr 1 i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącęgo Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęIi
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 6412020 z dnia 27 lutego 2020 roku został przyjęty pľzęZ Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.5
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka oraz Kierownik
Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski
zapoznali Członków Zarządu Powiatu Z rocznym Sprawozdaniem z działalności
rehabilitacyjne.j i wykorzystania środków 'finansowych Wąrsztątów Teľapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie za 20I9 rok - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 3
do niniejszego pľotokołu.

opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do Spľawozdanía
z działa|ności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
za20l9 rok - stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Powyższe spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.6
Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caitas Diecezji Kieleckiej
Ewelina Kowalik - Sanecka zapoznała Członków Zarządu Powiatu z rocznym Sprawozdaniem
z działąlności rehqbilitacyjnej i wykorzystania środków /inansowych ýľarsztatów Terapii
Zajęciowej w Piasku ĺľielkim za 20]9 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

opinia Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do Sprawozdania
z działalności Warsztatów Teľapií Zajęcíowej w Piasku Wielkim za 2019 ľok - stanowi
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.7
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku -

Zdľoju Jolanta Mľugała zapoznała Członków Zaruądu Powiatu Z Íocznym Sprawozdaniem
z dziąłalności rehabiliĺacyinej i wykoľzystania środków .finansov,ych ĺĺ/arsztatów Terapii
Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciól Dzieci w Busku - Zdroju za 20]9 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu'

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtojudo Sprawo zdania
z dział'alności Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku -

Zdroju za2019 rok - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.8
W związku z pilnym zakupem i montażem gaľaŻu ze śľodków Unii Europejskiej w ľamach
pľojektu ,,Rodzina Wspólna Troska'o oľaz wykonaniem wylewki, Dyľektoľ Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński zwľócił się z wnioskiem
do Zaruądu Powiatu o wyľażenie zgody na budowę garaŻu, ulanie płyty zelbetonowej, która
częściowo znajduje się na kanalizacji i studzience deszczowej na działce nr 73133 przy
ul. Bohaterów Warszawy |20, której właścicielem jest Powiat Buski - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziahr GKN Henryk KľzyŻański
zgodne z pľzepisami pľawa okľeślającymi
w stosunku do urządzeń podziemnych.

zaznaczył, Że połoŻenie w/w garaŻu musi być
zasady usýuowania obiektów budowlanych

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu vĺyrazíł zgodę na budowę gaľaŻu i ulanie płyty
żelbetonowej, po uzyskaniu niezbędnych zgőd i akceptacji związanych z uzyskaniem
zgło szenia robót budowl anyc h.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką
do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody na uŻyczenie powieľzchni
uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Choľób Zakażnych Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju _ w bľzmięniu stanowiącym załqczník nr I0 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższa autopopľawka została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decy zją Członków Zarządu, powy Ższą autopopľawkę należy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegő|ne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻaŕski zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z infoľmacją Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zawaľciu umowy najmu powieľzchni
użýkowej 3 m2 (hol ośrodka) z przeznaczeniem na ustawienie dwóch automatów
samospľzedających napoje i pľzekąski na czas oznaczony tj. trzy lata (od 02.03,Ż020 r.

do 02.03.2023 r.) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1l do niniejszego protokołu.

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

Ad. 11

Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welęnc oľaz Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka
zapoznali Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnia 04.03.2020 ľ. o podjęcie decyzji w spľawie
zagospodaľowania zbędnych składników rzeczowych majątku ľuchomego Szkoły
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ze wzg|ędu na znaczącą wartośó sprzętu Atlas do ćwiczeń Zarząd Powiatu postanowił, aby
podjąó pľóbę jego spľzedaŻy poprzezzamięszczenie ogłoszęniana stronie inteľnetowej Szkoły
i Powiatu. W przypadku bľaku nabywcy na|eŻy podjąć pľóbę ptzekazania w/w spľzętu
j ednostkom oświatowym, Stowarzyszeniom.

odnośnie pozostałych zbędnych składników majątku wyszczególnionych w w/w wniosku
Zaruąd Powiatu postanowił,iŻnaIeŻy podjąó próbę ichpľzekazania jednostkom oświatowym,
stowaľzyszeniom popÍzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej
Szkoły i Powiatu. W przypadku bľaku zainteľesowania pľzedmiotowym majątkiem należy go
przeznaczyó do likwidacj i.

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

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc oraz Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola
Koľnicka zapozna|i Zatząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
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i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnia 25.02'2020 ľ' o podjęcie decyzji w sprawie
zagospodarowania zbędnych składników ľzeczowch majątku ľuchomego Szkoły
- w brzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu wraził zgodę na nieodpłatne przekazanie do Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju zbędnego telewizoľa _
zgodnie z wnioskięm Dyľektoľa w/w jednostki'

odnośnie pozostałych zbędnych składników majątku wyszczególnionych w w/w wniosku
Zaľząd Powiatu postanowił, aby podjąć pľóbę ich spľzedaŻy popľzezzamieszczenie ogłoszenia
na stronie inteľnetowej Szkoły i Powiatu. W pľzypadku bľaku nabywcy w/w spľzęt naleŻy
pÍzeznaczyć do likwidacj i'

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

Ad. 12
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornicka zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku

Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowę za I sęmęstľ ľoku szkolnego 20l912020 - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Inspektor w Wydziale EK ptzekazała, Że zaproponowana kwota stypendium w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
wynosi 210 zł dla ucznia. Do stypendium za wyniki w nauce wytypowano 19 uczniów.
Stypendium za osiągnięcia spoľtowe otľzyma 1 uczeń.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe za I semestľ roku szkolnego 201912020 w Specjalnym ośrodku Szkolno
- Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęteptzęZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za'
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 13
Na posiedzeniu Nr 6312020 w dniu 20 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu zapoznał się
z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utwoľzenia Branżowej Szkoły II Stopnia
Nľ l w Busku _ Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku _ Zdroju. Wówczas Zarząd Powiatu zdecydował,Żewlw projekt inicjatywy
zostanie ptzekazany do zaopiniowania przęz związki zawodowe.

Na dzisiejszym posiedzeniu Inspektor w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zaľząd
Powiatu z:

opinią Międzyzakładowej oľganizacji Związkowej NSZZ ,,Solidaľność'' Pľacowników
oświaty i Wychowania w Busku _ Zdroju do w/w inicjatywy uchwałodawczej
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu. W/w organizacja
Związkowa nie wnosi zastrzęŻen do przedmiotowej inicjatywy uchwałodawczej,
opinią ogólnopolskiego Międzybľanżowego Związkv Zawodowego RAZEM
do w/w inicjatywy uchwałodawczej - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 16
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do niniejszego protokołu. Ww Związek Zawodowy nie wnosi żadnych uwag
do pľzedmiotowej inicjatywy uchwałodawczej,
opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd oddziału w Busku Zdroju
do w/w inicjatywy uchwałodawczej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17
do niniejszego pľotokołu. Zaruąd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Busku
_ Zdroju opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt inicjatywy uchwałodawczej.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cęlem pľzekazania do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 14
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem skieľowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w odpowiedzi na wniosek dotyczący akceptacji pľojektów umów w spľawie
udzielenia Województwu Świętokľzyskiemu pÍZeZ Powiat Buski pomocy rzeczowej na:

opľacowanie koncepcji pľogľamowo - pľzestrzennejwrazzuzyskaniem decyzji śľodowiskowej
budowy obwodnicy m. Dobľowoda i m' olganów w ciągu DW 973 na teľenie Gminy Busko -

Zdrőj oraz opracowanie dokumentacji projektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973
w miejscowości Busko - Zdrőj, W pľzedmiotowym piśmie Powiat Buski Zwtaca się o wstępne
okľeślenie lokalizacji i potľzebnych śľodków finansowych na w/w koncepcję i dokumentację
pľojektową w celu okľeślenia możliwości doÍinansowania pÍzez Powiat. W w/w piśmie
Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju 'informuje, że podpisanie wstępnych umów nastąpi dopiero
po okĺeśleniu ptzez Śzpw w Kielcach wstępnych kosztów opľacowania koncepcji
i dokumentacji pľojektowej w/w odcinkőw - załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Decyzją Zarządu Powiatu, Dyľektor PZD w Busku Zdroju został zobowiązany
do przeanalizowaniao w porozumieniu z przedstawicielem UMIG w Busku - Zdroju
prowadzącym pľzedmiotową spľawę' przedłożonych pľojektów umów i skieľowania do SZDW
w Kielcach uwag w tym zakresie.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz pľzedstawił pľopozycję zorganizowania wspólnie
z Buľmistrzem Miasta i Gminy Busko -Zdrőj spotkania z mieszkańcami w kwestii przekazania
gruntów pod budowę dľogi i związanych ztym kosztów.

Infoľmacja w powyższym zakľesię zostaŁa przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości'

o godz. l0l0 posiedzenie Zarzqdu opuścił Członek Zarzqdu Tomąsz Mierzwą.

Ad. 15
Na posiedzeniu Nr 6212020 w dniu 13 lutego 2020 ľoku Zarząd Powiatu ana|izował wniosek
Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju - Członka Zarządu Powiatu Jeľzego Koľdosa
w sprawie wykonania chodnika na drodzę powiatowej Nľ 01l4T od dľogi krajowej Nľ 73 -

Pacanów na ulicy Stopnickiej na odcinku od skľzyżowania z ulicą Gałązki do Rynku
w Pacanowie po lewej stľonie drogi na długości ok. 200 m. Wówczas Zaľząd Powiatu
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zobowiązał PZD w Busku - Zdroju do sprawdzenia informacji dotyczących szerokości
niezbędnej pľzy ewentualnej realizacjí powyŻszego zadania i przekazania jej na jedno
z kolejnych posiedzeń. Jednocześnie Zatząd Powiatu postanowił, Że povĺyższy wniosek będzie
przedmiotem ponownej analizy podczas kolejnych naborów do programu ,,Fundusz Drőg
Samoľządowych''.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak poinfoľmował,
że dokonano wizji lokalnej w teľenie, w wyniku któľej stwierdzono, Że na wnioskowanym
odcinku dľogi znajduje się istniejący jednostľonny chodnik o szeľ. 2,0 m, nawierzchnia
z betonu asfaltowego o SZeľ' 7,30 m oraz ,,PäS zieleni'' o zmiennej szeľokości
od l,5 m do l,70 m. Szeľokośó l,päSa zieleni'' nie spełnia noľmy' jaką powinna spełniać pľzy
budowie chodnika około 2,50 m d. chodnik - 2,0 m plus kľawęŻnik oruz obrzeŻe, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transpoľtu i Gospodarki Moľskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w spľawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Pismo Dyľektora PZD w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznÍk nr I9
do niniejszego pľotokołu.

Ponadto Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju poinformował o mozliwości wykonania ściezki
jednostronnej o szer' 1,5 m przylegającej dojezdni.

-\,/ zwięku z powyŻszym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa PZD w Busku _ Zdroju
do tozeznania kosztów opracowania dokumentacji na wykonanie przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjętepÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Dyľektoľ Powiatowęgo Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z odpowiedziąnawniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia2O2O ľoku dotyczący
zamieszczanych na stľonie internetowej Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _ Zdroju
ogłoszeń o wynikach postępowan ptzetargowych. Członkowie Komisji wnioskowali aby
w/w ogłoszenia za:wierały infoľmacje m.in. o: składzie komisji pľzetaľgowej, wielkości
śľodków, któľymi dysponuje Zamawiający, liczbie złożonych ofett, cenach ofert, kľyteľiach
wyboľu ofert, nazwie wykonawcy, którego oferta została wybľana jako najkorzystniejsza,
teľminie wykonania zamówienia, okresie gwaľancji. Członkowie Komisji Rewizyjnej zwľaca|i
się ľównieŻ o włączenie do składu Komisji Przetaľgowej pľzedstawiciela Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.
odpowiedŹ Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju na przedmiotowy wniosek stanowi załqcznik
nr 20 do niniejszego pľotokołu'

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

Ad. 17
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznal Zarząd
Powiatu z pismem Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Piotra Wąsowicza dotyczącym
prośby o ľozpoczęcie działan związanych z budową chodnika w miejscowości Łagiewniki
wzdłuŻ drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrőj - Łagiewniki - Elżbiecin oľaz pismami
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dotyczącymi ilw spľawy z ľoku 2019 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do
niniej szego pľotokołu.

Dyľektor PZD w Busku _Zdrojuprzekazał, że koszt opľacowania dokumentacji na wykonanie
pľzedmiotowego zadania będzie opiewał na kwotę ok. l00 000 zł.

Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że możliwość zabezpieczenia śľodków na
rea|izację powyższego zadania będzie analizowana po otľzymaniu ostatecznych waľtości
subwencji i dotacji na ľok 2020. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa PZD
w Busku _ Zdroju do rozeznania, czy istnieje możliwość, aby wydatek na wykonanie
dokumentacj i był zaklasyf,rkowany j ako wydatek kwal ifi kowalny'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach-za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. l8

łľ sprawach różnych:

I. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że na stľonie internetowej
Powiatu zamieszczony zostanie planowany pľzebieg dľóg dojazdowych do obsługi
Centralnego Portu Komunikacyj nego, celem zapoznania z nim mieszkańców.

2. Inspektor w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzedstawiła projekt uchwały Zaľządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwartego konkursu oťeľt na wsparcie
realizacji zadaÍĺ publicznych w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Uchwała Nr 28412020 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 marca 2020 roku
w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofert na wsparcie rea|izacji zadan
publicznychw 2020 ľoku stanowi zołqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzeńia Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzedstawiła
pľopozycję zapľoszenia przedstawicieli oľganizacji pozarządowych pľowadzących
działalnośó poŻytku publicznego do udziału w komisji konkuľsowej, opiniującej ofeľty
na wsparcie realizacji zadan publicznych w zakľesie: kultury, kultuľy ťĺzycznej
i tuľystyki, ochľony i pľomocji zdrowia, edukacji ekologicznej.

Powyższe zapľoszenie _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 23 do niniejszego
pľotokołu zo stało zaakceptow ane pľzez Zar ząd P owi atu'

3. Zarząd Powiatu przeprowadził rozmowy z Dyľektoľami: Poradni Psychologiczno _
Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolantą Czyrny, Powiatowego ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Jolantą Maślichą, Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku Zdroju Grzegoľzem
Wojciechowskim w zakľesie planów ftnansowych na 2020 rok. W tľakcię rozmów
zostały poľuszone tematy związane z brakami w poszczególnych działach klasyfikacji
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buclzetowej, wzrostem luncluszu płac, likwidacją pľemii ľegulanrinowych,
występującyln spłaszczeniem wyrragľoclzeń ponriędzy pľacowrrikami administľac.ji
a obsługi' Dyľcktoľonr w/w jeclnostek zostały pľzekazane wskazówki, jakie dane będą
nrusieli pľzedstawić rra jedrro z kolejnych posiedzcń Zarządu. Skaľbnik Powiatu został
zobowiązany do ptzekazaĺlia pozostałym kieľownikonr jednostek inÍbľnracji odnośnie
przygotowania niezbędnyclr danych w zakľesie analizy budzetu.

Ad. 19
Po zľcalizowttltiu poľząclkLr obľacl I)ľzcwoĺJtliazący 7aľ'l.ądu Jer'zy Ko1aľz poclziękowal
obecnyln z'a ud'l'iał i o goclzillie 1 1'ĺ5 zanrknął posieĺlzenie Z'aľ'zącltL Powitttu.
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