
Znak: B R. 0022.2 .89.2020

Protokól Nr 89/2020
z posiedzcnia Zarządu Powiatu
z dnia l0 wľześnia 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Ko|aľz
2. Jerzy Koľdos
3. Wiesław Marzęc
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Grzegorz Wojciechowski _ Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Andľzej Bilewski _ Dyľektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdľoju
Sylwester Pałka_ Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju
Ewelina Szymczyk _ Krzemińska - Wicedyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku
- Zdroju
Gtzegorz owsiński _ Wicedyrektoľ do spľaw dydaktyczno _ wychowawczych w Zespole
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Piotľ Sokołowski - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Grzegoľz Zięba - Naczelnik Wydziału GKN
Pľzedstawiciele drużyn sportowych w związku z wręczeniem pucharów w Turnieju Szkół
Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł ',Najlepsi 

w sporcie'' w ľoku szkolnym
201912020
Uczniowie, którym wręczone zostaną Stypendia Starosty Buskiego za wyniki w nauce
na rok szkolny 202012021

Pľoponorvany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wľęczenie dyplomów Stypendystom oraz nagród za osiągnięcia sportowe.
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6, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowęgo Międzyszkolnego ośľodka Sportowego
w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia budzetu ośrodka na rok 2020 (Dyr. PMOS
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnĺk Powiatu).

7. Przyjęcie komunikatu o podjęciu uchwały w spľawie przyjęcia Kompleksowego planu
rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021' _2026 (Nacz. Wydz. EK).

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w spľawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko _ Zdrőj narealizację zadan z zakresu kultuľy i kultury ťlzycznej
(Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Stowaľzyszenia 
',Razem 

Dzieciom'' w spľawie wyľażenia zgody rra

dokonanie zmian w ofercie dot. ľealizacji zadania publicznego (Nacz. Wydz. EK).
10. Rozpatrzenie upľoszczonej oferty realizacji zadania publicznego w tľybie

pozakonkuľsowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).
11. Podjęcie decyzji w spľawie zabezpieczenia śľodków finansovvych na nagrody Starosty

Buskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Naľodowej (Nacz. Wydz. EK' Skaľbnĺk
Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Staľosty Buskiego w sprawie przyznania nagrody w dziedzinie
kultuľy (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Specjalistycznego Biuľa Inwestycyjno - InŻynierskiego PROSTA _
PROJEKT w Kielcach w spľawie wydania opinii na cęle zezwo|eniana ľealizację inwestycji
drogowej dotyczącej zadania pn. ''Przebudowa ul. Paľtyzantów i ul. Widuchowskiej
w Busku _ Zdľoju'' w ľamach zamierzenia budowlanego: ,,Budowa skrzyŻowania dróg
gminnych ulic: Paľtyzantőw i Wschodniej z dľogą kľajową nr 73 w Busku _ Zdroju"
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistľza Miasta i Gminy Wiślica o dokonanie zamiany
nieľuchomości gruntowych położonych w obľębie Skotniki Dolne Gmina Wiślica
stanowiących własność Gminy Wiślica _ dz. nr 7513 o pow. 0,07 haoraz własnośi Powiatu
Buskiego _ częśĆ, działki nr 23ll2 o pow. 1,17 ha (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ustanowienia służebności
dľogowej (Nacz. Wydz. GKN).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie WraŻenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(dot. wniosku DyľektoraZST-| w Busku _ Zdľoju w sprawie wyľazenia zgody nazawarcie
umowy najmu powieľzchni znajdującej się na placu szkoły zptzęznaczeniem pod skrzynkę
na zamówienia kolczyków dla zwierząt) (Nacz. Wydz. GKN).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w rrajern (Nacz. Wydz. GKN).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(dot. wniosku Dyľektora ZST-I w Busku _ Zdroju w spľawie wytaŻenia zgody na zawaľcie
umowy najmu powierzchni w celu zainstalowania automatu do sprzedaŻy napojów
goľących, lokalu użytkowego z pľzęZnaczęniem pod działalnośó handlową (sklepik
szkolny), powieľzchni znajdującej się na placu szkoły zprzeznaczeniem pod dwie skľzynki
na zamówienia kolczyków dla zwíerząt) (Nacz. Wydz. GKN).

l9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanię części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

20. Rozpattzęnię wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie wydatków na2020 r. (Skaľbnik Powiatu).
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2l. Rozpatrzęnie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej
Zdroju o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budzetu na 2020 ľok
Powiatu).

22, Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej
Zdroju o przekwaliíikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 rok

w Busku -
(Skaľbnik

w Busku -
(Skarbnik

Powiatu).
23. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdľoju

w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków finansowych w planach
wydatków na2020 ľok (Skaľbnik Powĺatu).

24. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zlnian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2020 (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnĺk Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20Ż0 roku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2020 roku (Skarbnik Powĺatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

29. Spľawy rőżne.
30. Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 89 posiedzęnię Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarząđu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzjí - Iísty obecnoścÍ
Członków Zarzqdu oraz zaproszonyclt osób stanowiq załqczníki nr I i 2 do níniejszego
protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pľzęz Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.4
Protokół Nr 88/2020 z dnia 3 wľześnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się'

Ad.5
Członkowie Zarządu Powiatu wľęczyli Puchaľy w Tuľnieju Szkół Ponadpodstawowych
Powiatu Buskiego o tytuł ,,Najlepsi w spoľcie " w ľoku szkolnym 201'912020.
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Lista szkół nagrodzonych stanowi załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Nasĺqpiły gratulacje.

Następnie Członkowie Zarządu Powiatu wľęczyli Stypendia Starosty Buskiego za wyniki
w nauce na ľok szkolny 20201202l. Wľęczono 6 stypendiów.

Lista uczniów, któľym wręczono Stypendia Staľosty Buskiego stanowi załqcznik nr 4
do niniejszego pľotokołu'

Nast qp iły gratulac.i e.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju Grzegorz
Wojciechowski zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wsparcie finansowe w kwocie
l 000 zł i zwiększenie planu finansowego na2020 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 5 do niniejszego pľotokołu. Powyższe pozwoli na dokonanie niezbędnych opłat podczas
oľganizacji konceľtu w dniu |2.09.2020 r. w PMOS w Busku _Zdtoju. Fundusze, któľe uda się
uzyskaó podczas inrpľezy ptzeznaczone zostaną na modeľnizację pomieszczeń PMOS.

odpowiadając na pytanie Skarbnika Powiatu dotyczące możliwości oľganizowania pÍzez
jednostkę oświatową konceľtów komeľcyjnych, Dyľektoľ PMOS w Busku Zdľoju
poinfoľmował, Że oľganizacja powyższego koncertu jest zgodna ze Statutern i Regulaminem
ośľodka.

Z uwagi na fakt, że wniosek o wspaľcie finansowe wpłynął w ostatniej chwili przed
oľganizowaną imprezą oraz posiedzeni em Zaruądu i obecnie nie ma juŻ możliwości dokonania
zmian w budżecie, Skarbnik Powiatu Artur Polniak Zapľoponował, aby na chwilę obecną
Dyľektor PMOS w Busku _ Zdroju powyŻsze śľodki zabezpieczył w ramach ustalonego limitu
wydatków. W momencie wpływu środków na rachunek dochodów własnych Dyrektor PMOS
będzie mógł dokonai stosownej refundacji.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu zobowiązał Kieľownika ReÍěľatu IP do
wyjaśnienia kwestii możliwości pobieľania przez PMOS w Busku _Zdrojuopłatzakorzystanie
zhal'i sportowej i siłowni.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedłoŻyła pľojekt Komunikatu Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju o podjęciu uchwały w spľawie pľzyięcia Kompleksowego planu ľozwoju
szkół w Powiecie Buskinr na lata 202l _2026'

Po analizie, powyŻszy Komunikat został przyjęty ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Komunikat Nr l/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 10 wľześnia 2020 roku
o podjęciu uchwały w spľawie pľzyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie
Buskim na lata 202l -2026 stanowi zalqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.
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Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyľektoľa Buskiego Samoľządowego Centľum Kultuľy w Busku -Zdľojuo zmianę umowy
nr EK-2l2020 z dnia 7 kwietnia 2020 ľ. i aneksu nr I z dnia 19 sierpnia 2020 r. dotyczących
udzięlenia pomocy ťrnansowej Gminię Busko - Zdrőj na rea|izację zada,h z zakresu kultury
i kultury ťlzycznej_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr Z do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, że uchwałą Nľ XVI ll73l2o2o z dnia 20 marca
2020 r. w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdrőj na ľealizację zadaťl
z zakľesu kultuľy i kultuľy fizycznej, Rada Powiatu udzieliła pomocy Gminie Busko - Zdrőj na
zadania, któľe od wielu lat są dofinansowywane z budżetu Powiatu ze wzg|ędu na ich
szczegő|ny chaľakteľ i duże znaczenię dla lokalnej społeczności. obecna sytuacja związana
z epidemią COVID-19 uniemożliwiła organizację V Swiętolcľzyskich ĺľarsztatów ĺľokalistyki
i Plastyki Ruchu. W związku zpowyŻszym Buskie Samoľządowe Centrum Kultury wnioskuje
o pľzesunięcie udzielonej pomocy f,rnansowej na ilw cel na inne zadanie, tj. organizację XXIV
ogólnopolskiego Przeglqdu Fotografii Ponidzie 2020'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Busko - Zdrőj narealizację zadan z zakľesu kultuľy i kultuľy ťlzycznej _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,'O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę należy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosaclr _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Stowarzyszenia,,Razem Dzieciom'' w spľawie wyľażeniazgody na dokonanie zmian w ofercie
z zakľesu kultury fizycznej i turystyki (oľganizacja na teľenie kľaju rajdów, wycieczek
kľajoznawczych dla dzieci, młodzieŻy i osób doľosłych _ mieszkańców Powiatu Buskiego)
dotyczącej ľealizacji zadania pn. ,,Poznaj swój kľaj - wycieczki ...od wnuczka do dziadka'' _

załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu. W złożonej ofeľcie zaplanowano czteľy wycieczki,
tj. do: Zamościa i Roztocza, Bochni, Kľakowa i Miechowaorazdo Waľszawy _ Centľum Nauki
Kopernik. Ze względu na panującą epidemię wywołaną koronawiľusem CoVID-l9
Ww Stowarzyszenie chciałoby zrezygnować, z wycieczki do Warszawy, a w zamian
zorganizowaĆ, wycieczkę do: Kľynica _ Muszyna _ Kamianna.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie zatwięrdzęnia ofert na realizację zadania publicznego w ľamach tzw. ,,małych
gľantów''.

Buskie Stowarzyszenie Futsalu Busko - Zdtőj złoŻyło ofertę z zakresu wspieľania
i upowszechniania kultuľy ťĺzycznej narea|izację zadania publicznego pn. ,,Futsal sposób na
aktywny styl życia'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego protokołu.
Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 6 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla Buskiego Stowaľzyszenia
Futsalu śľodki Íinansowe w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na ľea|izację pľzedmiotowego
zadanía.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Klub Spoľtowy Arena Busko złoŻył ofertę z zakręsu sportu i kultuľy ťtzycznej na realizację
zadania publicznego pn. o'Upowszechnianie piłki siatkowej wśľód młodzieŻy i doľosłych
mieszkańców Powiatu Buskiego'' - w bľZmieniu stanowiącym załqcznik nr 11do niniejszego
pľotokołu. Klub Spoľtowy wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 5 962,40 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił odľzució ofertę w/w Klubu Spoľtowego.
Pľzedmiotowa ofeľta nie spełnia wymagań formalnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaníuprzy 4 głosach_za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11
W związku ze zb|iŻającym się Dniem Edukacji Narodowej, Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień zwľóciła się z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansowych na Nagrody
Starosty Buskiego dla nauczycieli i dyrektoľów powiatowych jednostek oświatowych za
osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że zgodnie z art. 49 ustawy Karĺa Nauczyciela nagľody dla
nauczycie|i _ przyznawane przez oľgany pľowadzące oraz dyrektorów jednostek oświatowych
_ finansowane są Ze specjalnego funduszu nagľód tworzonego w budżetach oľganów
pľowadzących w wysokości co najmniej loń planowanych ľocznych wynagľodzeń osobowych
nauczycieli. Ustalony pÍZez Radę Powiatu Buskiego Regulamin przyznawania nagród dla
nauczycieli ('..) stanowi, Że Są one przyznawanę jeden raz w ľoku, w terminię
do l4 paŹdziernik a z okazji Dnia Edukacj i Naľodowej. Teľrnin składania wniosków o nagľody
pÍzyznawane przezZarząd Powiatu upływa z dniem 20 wľześnia każdego ľoku.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyó śľodki na 10 Nagród Starosty
Buskiego dla nauczycieli i dyľektoľów powiatowych jednostek oświatowych za osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (| Lo _ l Nagľoda, ZsP _ l Nagľoda,
ZSTio _ l Nagľoda,ZST-I_ l Nagľoda, SOS-W w Bľoninie _ l Nagľoda, SOS-W w Busku _
Zdroju_ l Nagroda, ZSS - l Nagľoda, PMoS _ l Nagľoda, PoDiDN _ l Nagľoda, PP-P _ l
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Nagľoda). Całkowita waľtość jednej Nagľody z pochodnymi będzie wynosiła 3 120 zł' Łączna
wysokość środków ptzęZnaczonych na Nagľody Staľosty Buskiego wynosi 3| 200 zł'

Jednocześnie Zarząd Powiatu ľekomenduje' aby Dyrektorzy jednostek oświatowych przyznali
39 Nagród Dyľektoľa, w tym: I Lo _ 5 Nagľód, ZsP _5 Nagrid, ZSTio _ 5 Nagród, ZST-I -
5 Nagľód, SoS-w w Bľoninie _ 8 Nagród, SOS-W w Busku - Zdroju_ 5 Nagród, Zss _ 2
Nagľody, PoDiDN _ 3 Nagrody, PP_P - l Nagľoda. Maksymalna ľekomendowana wartość
jednej Nagľody z pochodnymi - l 800 zł. Łączna wysokość środków przeznaczonych na
Nagľody Dyrektoľa wynosi 68 720 zł.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaníu pľzy 4 głosach _za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
o przyznanie Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przyznać, osobie nominowanej nagľodę
w wysokości 500 zł.

Powyższę stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 13
Zastępca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski zapoznał
Zarząd Powiatu z wnioskiem Specjalistycznego Biuľa Inwestycyjno _ Inżynierskiego PROSTA
_ PROJEKT w Kielcach w spľawie wydania opinii na cele zezwo|enianarea|izację inwestycji
drogowej dotyczącej zadania pn. ,,Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku
_ Zdtoju" w ramach zamierzęnia budowlanego: ,,Budowa skrzyŻowania dľóg gminnych ulic:
Partyzantőw i Wschodniej z drogą kľajową nr 73 w Busku _ Zdroju" - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ľealizację w/w inwestycji
dľogowej'

Powyższe stanowisko zostało 
'pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN GrzegorzZiębazapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskięm
Burmistľza Miasta i Gminy Wiślica o dokonanie zamiany nieľuchomości gľuntowych
położonych w obľębie Skotniki Dolne Gmina Wiślica stanowiących własność Gminy Wiślica
_ dz. nr 7513 o pow. 0,07 ha orcz własność Powiatu Buskiego _ część, działki nľ 23ll2 o pow.
l,l7 ha _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że przez nieľuchomość będącą własnością Gminy Wiślica
(dz. nľ 75/3) przebiega dľoga powiatowa Nľ 0072T relacji Gacki _ Gorysławice, natomiast
część, nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego (dz. nľ 23l12) będącej w/w drogą
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powiatową, w części zajęta jest pod drogę wewnętrzną' paľking i teľeny zieleni administľowane
przez Gminę Wiślica'

Zgodnie z art. 13 ust. l , art' 14 ust' 3, art.37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodaľce nieľuchomościami
(Dz' U. z 2020 r., poz' 65 zę zm') moŻliwe jest dokonanie między jednostkami samoľządu
teľytorialnego zamíany nieľuchomości w dľodze bezprzetatgowej, bez obowiązku
dokonywania dopłat w pľzypadku ľóżnej waľtości zamienianych nieruchomości.

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zamiany nieľuchomości gruntowych
położonych w obrębie Skotniki Dolne Gmina Wiślica stanowiących własnośó Gminy Wiślica
_ dz. nľ 7513 o pow. 0,07 ha oraz własność Powiatu Buskiego _ część, działki nr 23112 o pow.
l,l7 ha.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Gľzegorz Zięba pľzedstawił pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu
w Busku _ Zdĺoju w spľawie ustanowienia służebności dľogowej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 37712020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 10 września 2020 roku
w spľawie ustanowienia służebności drogowej stanowi załqcznik nr ]6 do niniejszego
protokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału GKN Gruegorz Zięba zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdtoju o wyľażenie zgody
na zawarcie umowy najmu powieľzchni znajdującej się na teľęnie placu szkoły
z pÍzeznaczeniem pod skľzynkę na zamówienia kolczyków dla zwierząt na okres od dnia
0l .l0.2020 r. do dnia 30.09.202l ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego
protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba pľzedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 378/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Züoju z dnia l0 wľześnia 2020 ľoku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Grze gorz Zięba zapoznał Zarząd Powiatu z proj ektem inicj atywy
uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na
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oddanie części nieľuchomości w najem - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do
niniej szego protokołu'

Po analizię, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał 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 obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem
Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju o wyľażeni e zgody
na zawarcie kolejnych umów najmu:

powieľzchni 1m2 w celu zainstalowania automatu do sprzedaży napojów goľących na okľes
od 0l.09.20Ż0 r. do 30.06.20Żl r. znajdującej się w budynku Szkoły,
lokalu uŻytkowego o powieľzchni 24 m2 z pľzeznaczeniem pod działalnośi handlową
(sklepik szkolny) na okľes od 0l.09'20Ż0 r. do 3l.05.20Żl ľ' znajdującego się w budynku
Szkoły,
powieľzchni 1 m2 znajdującej się na teľenie placu Szkoły obok budynku internatu
z ptzęznaczeniem pod dwie skrzynki na zamowienia kolczyków d|a zwieruąt na okľes
od dnia 0l.l0.2020 ľ. do dnia 30.09.2021 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20
do niniej szego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Gľzegoľz Zięba pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanię części nieruchomości w najem.

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

Uchwała Nľ 37912020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 wľześnia 2020 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi zclqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału GKN Grzegorz Zięba zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
oddanie części nieľuchomości w najem - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno _ Wychowawcze1o dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 05.08'2020 t. Znak: SOSW.301lr.36.2020 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie wydatków na 2020 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia 03.09.2020 r. Znak:
PF.0760.26.2020 o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu naŻ020 ľok - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľazy Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 07.09.2020 r. Znak:
PF '0760.27 .2020 o pľzekwaliťrkowanie wydatków w planie budżetu na20Ż0 rok - w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zclľoju z dnia 04.09 .2020 r. Znak'. ZsP .071 .7 .8l '2020
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych w planach
wydatków naŻ020 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.24Skaľbnik Powiatu Ańuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu
w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uchwały Nľ 37312020 Zarządu Powiatu w Busku
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu
Buskiego w 2020 roku.

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

Powiatu
-Zdroju
Powiatu

Zarządu
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Uchwała Nr 380i2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 10 września 2020 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nr 37312020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 sieľpnia
2020 roku w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 roku
stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 381/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 10 wľześnia 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowí załqcznik nr 28 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu At1uľ Polniak pľzedstawił
w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2020 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 382/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 września Ż0Ż0 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił
w Busku _ Z&oju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2020 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 383/20Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l0 września 2020 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nľ 30 do niniejszego protokołu.

^d.Ż7Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakręsu adrninistľacji
rządowej oraz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 384/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0 września 2020 roku
w sprawie zmian w planie Íjnansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz innych
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zaLlań zleconyĺ;lr oclľębllymi ustawal-ni w ŻO20 ľoku stanowi zułqcznik nr 3l clo niniejszcgcl
pľotokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľZedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiattl
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w poclległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członkciw Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 glosach -z,a,0 gľosach pľzeciw i 0 głosach wstľzymał się.

Uchwała Nľ 385/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.ju z dnia 10 wľześnia 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkacli budzetowych stanowi załqcuik
nľ 32 do niniejszego pľotokołu.

4d.29

W sprawach różnych:

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľz.y Kolaľz poinĺ'oľntował, zc Pľezcs Rady Ministľów ogłosił
pieľwszy nabóľ wnioskĺlw o wspaľcie dla jedriostek samoľząĺJu teľytoľialnego w ľal-lrach
dofinansowania zę Środków Rządowego lrunduszu Inwestycji Lokalnych. Teľnrin składania
wniosków _ 30.09.2020 ľ. Wnioski należy skłaclać za poŚľednictwem Wojewody.

Pľzewodniczący Zaľządu zapoznał Członków Zarządu z propozycjami z.adan inwestycyjnych,
któľe zostanązgłoszone do w/w Funduszu:

l ' Rozbudowa budyrrku po byłe.i Szkole Podstawowej na Placówkę opiekuncz'o _
Wychowawczą w Kostkach Dużych.

Ż. 'I'eľmomodernizacja: btrdynek pľzy ul' Aľmii Kľajowej 19 w Busktr - Zdroju, (instalacja
centľalnego ogľzewalria w budynku I Liceurn ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju,
Inteľnacie I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju,Intęľnacie Zespołu Szkół
Techniczno - Inťoľmatycznych w Busku _ Zdroju), budynek Zespołu Szkół Teclrniczno

- InÍbľrnatycznych w Busku _ Zdroju, budynek pľzy ul. Kopeľnika ó w Busku - Zdľoju.
3. Nadbudowa budynku przy ul. Aľmii Kľajowej 19 w Busku - Zdľoju oľaz budowa

łącznika'
4. Naclbudowa btrdynku Powiatowego ośľodka Doradztwa i DoskoIlalenia Nauczycieli

w Busku Zdľojtl wra'z z ľobotami clostosowlriącynii obiekt clo pľzepisów
pĺzeclwpoŻaľowych.

5. Budowa sali gimnastyczrrej przy Zespole Szkół 'fechniczno - Informatycznych
w Busku - Zdľoju'

Propozycje zadań w zakľesie inwestycji dľogowyclr zostaną przedstawione na następnym
posiedzeniu.

Ad.30
Po zľea|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o goclzinie l0l5 zamknął posieclzenie 7,aľz.ądu Powiatu. 
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