
Znak: 8R.0022.2.3.20 I I

l'rotokól Nr 3/2018
z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu

z dnia 12 grudnia 2018 ľoku

W posicdzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Gruegotz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzcnia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia'
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z wynikarni postępowania na zakup samochodu osobowego przeznaczonego

do uzytku pÍZeZ inspektoľa nadzoľu (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).
6. Zapoznanie się z pľzyjętymi przez Zarząd PFRON Kieľunkamí działan oľaz warunkami

bľzegowymi obowiązującymi ľealizatoľów Progľclmu wyľównyu,ania rĺ5żnic między
ľegionclmi III v, 20]9 roktl (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).
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7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wytażenia zgody na pľZystąpieníe przez
Powiat Buski do ľealizacji projektu partneľskiego ,'Dla Dobra Rodziny'' w ľamach naboľu
pozakonkursowego' oś Pľioľytetowa 9 - 'V|łączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu
opeľacyjnego Wojewó dztwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku
- Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia upoważnienia
Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Potnocy Rodzinie w Busku - Zdľoju (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdľoju' Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się ze sprawozdarriem Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z rea|izacji pľojektu ,,Nowy Stan - Nowe Życie" za okres
od 0l '07.2018 ľ' do 30'09.2018 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

l0. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z realizacji projektu ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' Za okľes
od 0l.07.20l8 ľ. do 30'09.2018 ľ' (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

11. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy pľawnej oľaz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2019 roku
ptzez oľganizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SoZ).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień (Skaľbnik Powiatu).
13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień (Skaľbnik Powiatu).
14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Inťoľmatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie WraŻeniazgody na dokonanie pľzeniesień (Skaľbnik Powiatu).
15. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2018 rok (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
zwiększenia planu wydatków i dochodów budżetowych w lokalach aktywizujących
(Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatruenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyľazenia zgody na zmianę w planie wydatków budzetowych (Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatrzęnię wniosku Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym
wydatków (Skaľbnĺk Powiatu).

19. Rozpatrzenie wlriosku Powiatowego Inspektoľa Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym (Skaľbnik
Powĺatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o sfinansowanie montażu monitoľingu (Skarbnik Powiatu).

21. Rozpatruenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju o pľZyznanie dodatkowych środków na zabezpíeczenie lirnitu wydatków w 20l8
roku (Skaľbnik Powĺatu).

22. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju o dokonanie zmian w planie dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi lrnansowanych na2018 rok (Skarbnik Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nr l w Busku -

Zdľoju o dokonanie pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków budżetowych
na2018 rok (Skaľbnik Powiatu).
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24, Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o zwiększenie dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu klimatyzacji
i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Dyr. ZoZ
w Busku _ Zdľoju, Skarbnĺk Powiatu).

25, Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

Ż6,Przyjęcie autopopľawkido inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

27,Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XXXIVl350l20l8 Rady Powiatu wBusku - Zdroju zdnia 26stycznia 2018ľoku
w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030
(Skarbnik Powĺatu).

28. Spľawy rőŻne.
29. Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy KoIarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1l00 otworzył 3 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
Zaproszonych osób stanowiq załqcznikí nr I í 2 do nÍníejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pľzez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 2/2018 z dnia 5 gľudnia 2018 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak poinformował
Członków Zarządu Powiatu, Że w wyniku pľZeprowadzonego postępowania na zakup
samochodu osobowego przeznaczonego do użytku przez inspektora nadzoru wpłynęła jedna
oferta na kwotę 82 200,00 zł. Kwota oferowana przez jedynego oferenta przekĺacza kwotę
zaplanowaną na pľzedmiotowy zakup. Pismo Dyľektoľa PZD w w/w sprawie stanowi znłqcznik
nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu pľzedmiotowego
postępowania przetargowego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu o pľzyjętych w dniu 19.1 1.2018 r. przezZarząd PFRON
Kierunkach działań oľaz warunkach bľzegowych obowiązujących ľealizatoľów Programu
wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym załqczník
nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ oraz Naczelnika Wydziału oR do
rozeznania o jakie środki i na jakich waľunkach rnógłby aplikować Powiat w 20l9 roku'

^d.7Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinťormował, Że Depaľtament WdľaŻania Euľopejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 ogłosił nabóľ wniosków
o dofinansowanie pľojektów w tľybie pozakonkuľsowym w ľamach osi Pľiorytetowej 9 -

Włączenie i walka z ubóstwęm, Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych w foľmule pľojektów teľytoľialnych. Przedmiotowy nabór tľwa od dnia
13.l 1'2018 ľ' do dnia l4.0l .2019 r.

Następnie Dyľektor PCPR w Busku _ Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľaŻenia zgody na pľzystąpieníe przez Powiat Buski do realizacji
pľojektu par1nerskiego ,,Dla Dobľa Rodziny'' w ramach naboľu pozakonkursowego'
oś Priorytetowa 9 -'Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9'2.1 - Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Swiętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, Że decyzja w sprawie przystąpienia do realizacji przedmiotowego
pľojektu zostanie podjęta na następnym posiedzeniu, po szczegółowym zapoznaniu się
z załoŻeniami pľzygotowywanego ptzez PCPR wniosku aplikacyjnego.

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie udzielenia upoważnienia Dyľektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Züoju - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do niniejszego
protokołu.

Zarząd Powiatu odłozył podjęcie decyzji w pľzedmiotowej spľawie na następne posiedzenie.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem z rea|izacji pľojektu ',Nowy Start - Nowe Życie"
za okľes od 01 .07.2018 ľ. do 30'09.2018 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższyrn zakľesie została ptzyjętaptzez Członków Zaľządu do wiadomości'
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Ad. 10
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu Zę sprawozdaniem z realizacji pľojektu 

',Rodzina 
Wspólna Tľoska''

za okľes od 0l .07,Ż018 r. do 30'09.2018 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8
do niniejszego protokołu.

Informacja w powyŻszym zakľesie zostałaprzyjęta pľZeZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Protokołem
z posiedzenia Komisji Konkur.gowej opiniujqcej złożone oferty na powieľzenie ľealizacji
zadania z zakresu prou,adzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej oraz nieodpłatnego
poľadnicĺwa obywaĺelskiego w 2019 roku przez organizac.je pozaľzqdowe - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofeft na
powieľzenie realizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej
oľaz nieodpłatnego poľadrrictwa obywatelskiego w 2019 ľoku ptzez organizacje pozarządowe.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostaŁa pozýywrrie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nľ ll/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 gľudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu oÍ'eľt na powieľzenie realizacji zadanía
zzaktęsu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oľaz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 ľoku przez organizacje pozarządowe stanowi załqcznÍk nľ I0 do
rriniej szego pľotokołu.

Ad. T2

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju z dnia 05.12.2018 r. Znak:
PCPR.ZAF.3O1 1' 14'2018 w sprawie wyľaŻeniazgody na dokonanie pľzeniesień - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Ponrocy Społecznej w Zboľowie z dnia 04'122018 t. Znak: DPS-3110165118 w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wrrioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 03.12'2018 r' Znak: ZST-I
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075.88.6l4.2018 w Spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie pľzeniesień śľodków ťlnansowych
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do

niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju z dnía 05.l2.20l8 ľ. Znak:
ZsP,07Ż2.63.20l8 w sprawie wyraŻeniazgody na dokonanie przesunięć środków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2018 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dnia l0.l2.20l8 r. Znak: FN/3l0l/70/Ż0l8 o zwiększenie
planu wydatków i dochodów budżetowych w lokalach aktywizujących - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia |0.|2.20|8 ľ. Znak: FN/3l0ll7l20l8 o zmianę
w planie wydatków budzetowych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Poľadni
Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia06.l2.20l8 r. Znak: PPP.034.36.2018
o dokonanie pľzeniesień w planie ťlnansowym wydatków - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektora Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdľoju z dnia l0.l2.20l8 ľ' Znak:
PINB.31Ż4.12.2018 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowyľn - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd
się.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i

zaopiniowany przez Zarząd
0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia ll.l2.20l8 ľ. Znak:
ZSTio.O7l0.l593.20l8 w spľawie sfinansowania montażu monitoringu wizyjnego w postaci
kamer wewnętľznych i zewnętrznych oľaz ľejestľatora - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr 19 do niniejszego pľotokołu. Koszt całkowity pľzedsięwzięcia opiewa na kwotę
14 453,13 zł.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.2t
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 1l.l2.20l8 ľ. Znak:
ZST-I 075'90.630.2018 o pľzyznanie dodatkowych śľodków na zabezpieczenie limitu
wydatków w 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.
W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup kameľ, ľejestratoľa, mateľiałów
elektrycznych oraz montaż monitoringu na warsztatach szkolnych.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.22
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju z dnia |l.12.2018 t. Znak:
ZST-I 075.9l.629.Ż0118 w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów
gľomadzonych na wydzielonym ľachunku iwydatków nirni finansowanych na 2018 rok
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 2] do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdľoju z dnia l1.12'2018 ľ. Znak:
ZsP.0722.66.2018 o dokonanie pľzesunięcia śľodków Íinansowych w planach wydatków
budzetowych na 2018 rok - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
W nawiązaniu clo wniosku z dnia l0'05.2018 r. pľzedstawionego na posiedzeniu Zarządu
Powiatu w zakľesie dofinansowania wykonania klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju orazna wykonanie systemu oddymiania klatki
nľ 2 (budynek Główny Szpitala - klatka pľowadząca: Kuchnia i Steľylizacja' oddział Chiľtrrgii
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Uľazowo - oľtopedycznej, oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy' oddział Chiľuľgiczny
ogólny, oddział Pediatľyczny) zgodnie z wymogami pľzepisów plpoŻ - decyzja
PZ5580D2ZZ|03 z dnia 8 pażdziernika 2003 ľ., Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że ZoZ z własnych środków zrealizował większość, zalęcęn
Państwowej Stľaży Pożaľnej. Zadanię polegające na wykonaniu klimatyzacji i wentylacji
w pomieszczeniach Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju jest realizowane ze środków
własnych i dotacji Powiatu Buskiego w kwocie 3l7 185,00 zł' Całkowita wartośó zadania
wynosi 507 184,87 zł, w tym udział własny Szpitala to kwota |89 999,87 zł. Dyľektor ZoZ
w Busku - Zdroju zwľócił się z wnioskiem o rozwaŻęnie możliwości zwiększenia
dofinansowania pľzedmiotowego zadania do maksymalnej wysokości śľodków publicznych,
o której mowa w art. l14 ust.4 ustawy zdnia 15 kwietnia20l| r. o działa|ności leczniczej,
co stanowi kwotę 49l 969,32 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił pľzekazać na ľealizację pľzedmiotowego zadania
dodatkowe śľodki w kwocie l74 000 zł w tym: Żl 057 zł przesuwając śľodki niewykoľzystane
na innych zadaniach w ZoZ oruz l52 943 zł pľzesuwając śľodki z zadania pn. Rozbudowa
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju poprzez
wymianę poszycia dachowego i zagospodaľowanię poddasza na pomieszczenia uzytkowe.

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

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Á.d.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w Ż0l8 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznal Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXXIV 135012018 Rady Powiatu w Busku _

Zdroju z dnia26 stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018- 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Człorrków Zarządu Powiatu
w głosowarriu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľZymał się'

D ecyzją Członków Zarządu, powy Ższą autopopľawkę naleŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -Za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28

W sprowach różnyclt:

W związku zę zdarzeniem dľogowym, któľe miało miejsce w dniu l0 gľudnia bľ' w m' Młyny
oľaz koniecznością wyznaczenia objazdów, Członek Zarządu Tomasz Mieľzwa zwľócił się
z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie skrzyzowania w m. Szaniec poptzęZ ustawienie znaku
kieľunkowego Młyny.

PowyŻszy wniosek został skieľowany do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -

Zdľoju'

Ad.29
Po zrea|izowaniu porządku obľad Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l200 zamknął posiedzenieZaľządu Powiatu.

I)ľĺltĺ'lkól spoľząclziła:
Barbara Norr'ocień
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