
Znakz 8R.0022.2.88.2020

Protokĺíl Nľ 88/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 3 wľześnia 2020 ľoku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2, Jeľzy Kordos
3. Wiesław Marzec
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Grzegoľz Wojciechowski - Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju
Piotľ Sokołowski - Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Aneta Chwalik _ Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Aftuľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posĺedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego

w Busku _ Züoju w spľawie wyľażenia zgody na utwoľzenie nowego stanowiska _
kieľownik gospodaľczy w miejsce istnie.iącego stanowiska st' magazynier -
zaopatrzeniowięc (Dyr. PMOS w Busku _ Zĺlroju, Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatľzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Pacanów w spľawie pľzebudowy
pľzepustu zlokalizowanego w km 7+073 dľogi powiatowej Nľ 0l01T Podlasek -
Suclrowola * Wójcza w m. Wójeczka (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).
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7. Zapoznal'ic się zc spľawozclatlielrr l)yrektoľa Powiatowcgo Centľunr Pomocy l{oclzinie
w Busku - Zdľoju Nr 1/2020/LoŻ z ľealizacji pľojektrr pn. ,,Lepsze oblicze Zycia" za
okľes od 01.04.2020 r' do 30.0ó.2020 ľ. (Dyľ. I'>CPR w Busku _ Zdroju,, Nacz. Wydz.
soz).

8. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia naboľu
wniosków o pľzyznanie dotacji na dofinansowanie pľac konserwatoľskiclr,
ľestauľatorskich lub ľobót budowlanych pľzy zabytku w ľoku 2020 (Nacz. Wydz. SoZ).

9, Pľzyjęcie skorrsolidowanego bilansu PowiatLr Buskiego sporządzonego na clzień

3 1 .12'2019 ľ. (Skarbnik Pĺlwiatu).
l0. Spľawy ľóżne.
l l. Zamknięcie posied zenia'

Ad. I
obľadonr Zaľządu pľzewoĺJlriczył Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klilnczak, któľy
powitał zebľanyclr i o godzinie 8{)0 otwoľzył 88 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Wicepľzewodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak oświadczył, iż aktualnie w posieclzeniu
udział bierze 4 Członków Zarządu (| nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków
Zarzqdu oraz zapľoszonych osób stgnowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany ptzez Wicepľzewodniczącego Zarządu poľząclek obrad Członkowie Zaruądu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 87/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 ľoku został przyjęty pÍZez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoftowego inr. Józcĺä Grudrria w Busku -
Zdľoju Grzegorz Wojciechowski zwľócił Się do Zarządtl l)owiatu z wnioskienr Znak:
PMOS.0750.044.Ż0Ż0 zdn. Ż8.08.2020 ľ. cl wyľazenie zgody na utwoľzenie nowego
stanowiska _ kieľownik gospodarczy w miejsce istlriejącego stanowiska st. magazynieľ _

zaopatľzeniowiec - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez 7,aľząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W oclporviedzi ma pytanie Członka Zaľządul'fomasza Mieľzrł'y D),ľektoľ Pt\4oS rv Bttsklt -
Zclľoju przekazał infoľmację na tenrat ĺtnkcjorrowania Hali w okľęsie tľwania pandenlii.
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Ad.6
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego 7'arządu Dľĺig w Busku _ Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie
pľzebudowy pľzepustu zlokalizowanego w km 7+073 dľogi powiatowej Nľ 0l0lT Podlasek -
Suchowola - Wójcza w m, Wójeczka - w bľzmieniu stanowiącym zaĘcznik nľ 4 do
nini ej szego pľotokołu.

Zastępca Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju poinfbrmował, Że w 20l 9
ľoku pľzcpLtst został pľzebudowany. obccnic jcgo paľallretľy odpowiadają waľunkcllrr
zawaľtynr w Roz1lclľząclzelriu Mirristľa Tľansptlľttt i Gospodaľki Moľskiej w spľawie
waľunków jakim powinny odpowiadać dľogi i icli usytuowanie (Dz. U. z2016 r',poz.724),
dotyczącym jego usytuowania i przeznaczenia. Pľzepust posiada światło jeclnoľodnc

o średnicy ĺ1 l00 cm, któľe zapewnia swobodny przepływ wód ponadto, jęst dľożny ispełnia
swoją funkcję. Mimo to podczas intensywnych opadów deszczu dochodzi clo spiętrzenia
wody, co powodu.ie pľzelewanie się jej nad pľzepustem'
Zastępca Dyrektoľa Powiatowego Zarządv Dľóg w Busku - Zdľoju podkľeślił' że wdľożenie
pľac mających na celu pľzebudowę pľzepustu wymaga przygotowania niezbędnej
dokumentacji oraz uzyskania koniecznych zgod i pozwoleń, jak ľównież wiąŻe się
z wysokirni kosztarni.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatur zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarzącĺu Dľóg
w Busku - Zdroju clo podjęcia czynności w celu opľacowania dokun'rentacji technicznej, któľa
okľeśli właściwy sposób odprowadzenia wody w związku z zalewaniem drogi powiatowej
Nľ 0l01T Podlasek _ Suclrowola - Wójcza w km 7+073 w m. Wójeczka. .Iednocześnie,
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdroju został zobowiązany do wystąpienia
z pismem clo Buľmistrza Miasta i Gminy Pacanów infbľmującym o tym ťakcie
zjedrroczesnym zapytaniem o wysokość partycypacji w kosztach przygotowania w/w
dokurnentacji.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľZy
4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzyn-rał się.

Ponadto, Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdľoju poinÍbľrnował
o bieżących zadaniach ľealizowanycl'l pľzez Powiatowy 7,arząd Dróg.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Celrtrutrr Polnocy Rodzinie w Busktr - Zdľoju Aneta Chwalik
zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdanienr nr ll2020lLoZ z ľealizacji Pľojektu ,,Lepsze
oblicze Zycía" za okľes od 0l ,04.2020 ľ. do 30.06.2020 ľ. - w bľznrieniu stanclwiącyn-l
załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławorniľ Dalach nie zgłosił zadnych uwag clo pľzedstawionego
spľawozdania.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została pľzyjęÍa przez CzJonków Zarządu Powiatu
do wiaclomości.

Ad.8
Naczelnik Wydziałrr SoZ Sławonriľ Dalach pľzeclstawił pľojekt ucliwały 7'aľządtt Powiatr"r

w Busku Zdľoiu w spľawie clgłoszenia naboľu wniosków o przyznanie clotacji na
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cloĺinalrsowaliic pľac kolrscľwatoľskiclr, ľestauľatoľskich lub ľobót buclowlar-ryclr przy zabytku
w ľoku 2020.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywrrie zaopiniowana pÍZeZ Człorrków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 4 głosaolr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 37612020 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 września 2020 ľoktr
w spľawie ogłoszenia naboľu wrliosków o pľzyznanie dotacji na dof-tnalrsowanie pľac
konseľwatoľskiolr, ľestauľatoľskich lub ľobót budowlanych pľzy 'zabytku w ľoku 2020 starrowi

załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ponadto' Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ, aby przy ogłoszeniu
o naboľze wniosków w przedlniotowym zakľesie została zamieszczona uwaga doIycząca
infoľmacji o obowiązującym w ľoku bieżącyln nowym wzorzę wniosku.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Ańtrľ Polniak zapozllał Zaľząd Powiatu z koľektą bilansu jeclnostki

budżetowej i samoľządowego zakładu budzetowego sporządzonym na dzien 31.12.2019 ľ' _

w bľznrieniu stanowiącym załqczníki nr Z do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' koľekta bilarrsu jednostki budzetowej i sanroľządowego zakładu budżetowego
spoľządzonym na dzien 3| '12.2019 ľ' została przyięIa przez Zaĺząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu ze skonsolidowanym
bilansem jednostki samoľządu teľytoľialnego Powiatu Buskiego sporządzonym na dzien
3|.|2.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqczníkÍ nľ 8 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, skonsolidowany bilans jednostki sanroľządu teľytoľialnego Powiatu Buskiego
spoľządzony na dzień 31.12.2019 ľ. został pľzy1ęty ptzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10

'[ľ spľav,ach rĺiznych nie zgloszol'lo żadnych wnioskóv,'

Ad. ll
Po zrealizowaniu poľządku obľacl Wiceprzewodnicz.ący Zaľządu Stanisław Klimczak
podziękował obecnym za udz.iał i o goclzinie 925 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

Protokół sptlrządzila:
Wiolcta Waga J *"li-

\


