
Znakz 8R.0022.2 .7 .2019

l'rotokól Nľ 7/2019
z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu

z dnia 9 sĘcznia 2019 roku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

l. Jeľzy Kolar"z
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Snrulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdrolu
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Flelena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
PioÍr ZeIjaŚ - Dyľektoľ Placiwki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľaclr
Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
Ewelina Kowalik - Sanecka - Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.i w Piasku Wielkim
pľo wadzon y fi1 przez Caľitas D iecezj i K i el ec ki e.i

Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzenrień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP

Proponowany porządek posiedzcnia :

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posieclzenia.
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4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu zIIÍ Sesji Rady Powiatu z dnía 3l gľudnia 2018 ľoku.
6. Rozpatrzenie interpelacji Pana Ludomiľa Leszczyńskiego dotyczącej zabezpieczenia

śľodków w planie rzeczowo - finansowym na ľemont dľogi powiatowej Nr 0024T
Chmielnik - Stopnica (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

7 . Zapoznanie się z pľotok ołem z kontroli przepľowadzonej w Waľsztatach Teľapii Zaj ęciowej
w Piasku Wielkim pľowadzonym pľZeZ Caritas Diecezji Kieleckiej (Dyľ. PCPR w Busku
_ Zdroju, Kieľ. WTZ w Piasku Wielkim, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie

wrażenia zgody na zatľudnienie pľacowników na stanowiskach pielęgniaľkí oraz
księgowej (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju, Dyr. DPS w Gnojnĺe, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontľolnym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach z kontľoli pľoblemowej jaka miała
miejsce w dniach ŻŻ-23 listopada 2018 ľ. w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o zabezpíeczenie śľodków finansowych w budŻecie Powiatu Z przeznaczeniem
na dľugi etat psychologa w PCPR (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

11. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju o zabezpieczenie śľodków na utľzymanie Hostelu (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju'
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

12.Zapoznanie się z ostateczną weľsją wniosku o dofinansowanie pľojektu pn. ,,Dla Dobra
Rodziny'' (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l3. Przyjęcie spľawozdania tzęazowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze środków PFRON w IV kwaľtale 2018 ľoku (Dyr.PCPR w Busku -

Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
|4. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinię w Busku -

Zdrojudotyczącym zatrudnienia nowego dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w spľawie dostosowania organizacji i waľunków funkcjonowania Placówki do wymogów
okľeślonych w pľzepisach ustawy o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej
w peľspektywie ľoku 201912020 (Dyľ. Po-w w Winiaľach, Nacz. Wydz. soz).

16. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w spľawie wyraŻenia zgody na likwidację przez pľzekazanie do utylizacji
śľodków tľwałych (Dyr.sos-w w Bľonĺnie, Nacz. Wydz. oR).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo
w Bľoninie w sprawie pľzydzielania godzin nadliczbowych pľacownikom obsługi
(Dyľ.sos_w w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdroju w spľawie zatwierdzęnia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

19. Rozpattzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce

i osiągnięcia spoľtowe (Nacz. Wydz. EK).
20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zatniaľu przekszÍałcenia Zespołu Szkół

l'echnicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdľoju poprzez
zmianę siedziby (Nacz. Wydz. EK).
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2l.Zapoznanie się Ze Sprawozdaniarni kwaľtalnynri Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokszÍałcących w Busku - Zdroju z rea|izacji projektów edukacyjnych: ,,MyŚlenie
ponad granicami'', ,,Hotelarze przyszłości'', ,,Swiętokrzyscy hotelaľze dla rynku pľacy'',

,,Nauczanie bez gľanic" oľaz,,Dobľy staľt'' (Nacz. Wydz. EK).
22. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych

w Busku - Zdroju z realizacjí projektu edukacyjnego ,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa -

Nowoczesny Region" (Nacz. Wydz. EK).
Ł3.Zapoznanie się z infoľmacją o dokonanych zmianach w aľkuszach organizacji szkół

i placówek pľowadzonych przez Powiat Buski za okľes od l wrzęśnia do 3l gľudnia
2018 r. (Nacz. Wydz. EK).

24. Zapoznanie się z wynikami pľzepľowadzonego rozeznania cenowego dotyczącego
wykonania dokumentacji pľojektowo - kosztoľysowej zadania pn. ,,Nadbudowa
istniejącego budynku Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju pľzy ul. Mickiewicza 2l w Busku - Zdroju Z przeznaczeniem na cele
usługowe w zakľesie doradztwa'' (Kieľ. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zwiększenie do planu ľtnansowego na 2019 ľok do pľojektu
pn.,,Myślenie ponad gľanicami'' w związku z niewykoľzystaniem śľodków w 20l8 r.

(Skarbnĺk Powiatu).
26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju o pľzesunięcie śľodków do planu f'tnansowego na 20l9 rok w związku
z realizacją pľoj ektu pn.,,Myślenie ponad granicami'' (Skaľbnik Powiatu).

27.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju o pľzesunięcie śľodków w planie dochodów budzetowych na 20l9 rok
(Skarbnik Powiatu).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdtoju o pľzesunięcie środków w planie dochodów i wydatków na rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych na2019 rok (Skaľbnik Powĺatu).

29.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju o pľzesunięcie śľodków do planu finansowego na 2019 rok (Skaľbnik
Powiatu).

30. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdtoju o wpľowadzenie do pľojektu budzetu na 2019 ľok środków finansowych
dotyczących pľojektu,,Nowy Staľt - Nowe Życie" (Skarbnik Powiatu).

31. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o wprowadzenie zwtőconych środków dotyczących projektu ,,Rodzina Wspólna
Troska'' do budżetu na2019 ľok (Skaľbnik Powiatu).

32. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju o dokonanie zmian w uchwale budzetowej dotyczącej planu na 20l9 ľok
(Skarbnik Powiatu).

33. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie o zwiększenie śľodków w planie finansowym na rok 2019 w rozdziale 85403

$ 4260 (Skaľbnik Powĺatu).
34. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o dokonanie zmian

w pľojekcie planu finansowego wydatków na 2019 ľok, w ramach ustalonego limitu
wydatków, między paľagrafami (Skaľbnik Powiatu).

35. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdľoju w spľawie wprowadzenia koľekty planu dochodów gľomadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budzetowej i wyclatków nimi Í'lnansowanych w 2019 ľoku (Skaľbnik
Powiatu).
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36. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zabezpieczenie w planie finansowym
na2019 rok niewykoľzystanych w 20l8 roku środków w wysokości 19 l08 zł w związku
zrealizacją pľojektu pn' ,,Inwestycja w przyszłość'' (Skarbnik Powĺatu).

37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na
ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

38. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

39. Spľawy rőŻne.
40. Zamknięcie posied zęnia.

Ad. I
obľadom Zatządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 7 posiedzeníe Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzęwodniazący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzerriu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejnrowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr ] i 2 do níniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zaruądu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 6/2018 z dnia 3l grudnia 2018 roku został przyjęty ptzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.5
Wdľożenie uchwał Rady Powíatu z III Sesji Rady Powiatu z dnia 3l grudnia 2018 roku -

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

l. Uchwała NľIII l20 l20|8 Rady Powiatu w Busku-Zdľoju zdnia 3l grudnia20l8 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

- za wdľożenie powyŻszej uchwały i inťoľmowanie Zarządtr Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

_ Uchwałę przekazuje się do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obraclrunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

_ Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Woiewództwa
ffiięt"kĘ''ki;gđ.

Polvyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.
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Ż. UchwałaNrIII l2l /Ż0l8 Rady Powiatu wBusku -Zdrojuzdnía3l grudnia20l8 ľoku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.
_ za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
_ Uchwałę przekazuje się do:

- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

- Uchwał

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľZy 5 glosach _zar 0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

3. UchwałaNľIII l22 l20t8 RadyPowiatuwBusku -Zdrojuzdnia3l gľudnia2018roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia2Ol8 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2018 - 2030.
_ za wdľoŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w pľogľamie BESTIA do:
_ Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

4. Uchwała Nr III l23 ĺ2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľojtr zdnia 3l gľudnia 20l8 roku
w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Uchwałę otľzymuje: Pľzewodniczący Rady Powiatu, Pľzewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Skaľbnik Powiatu oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa.
Uchwałę przekazuje się do:
_ Wojewody Swiętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez CzłonkĺĎw ZarząĺJu Powiatu w glosowanĺu
przy 5 glosach _zar 0 głosach -pľzecĺw i 0 glosach _wstrzymal sĺę.

5. Uchwała Nr III l Ż4 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 gľudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Uchwałę otľzymuje: Przewodniczący Rady Powiatu, Pľzewodniczący Komisji skaľg,

wniosków i petycji, Skarbnik Powiatu oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czetwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanorvisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľrymal się.
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6. Uchwała Nr III l 25 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej.

Uchwałę otľzymuje: Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji
Finansowo _ Budżetowej, Skarbnik Powiatu oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľZy 5 glosach _zar 0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

7. UchwałaNľIII ĺ26 l2018RadyPowiatuwBusku -Zdrojuzdnia31 grudnia2018ľoku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Pľomocji Powiatu.

Uchwałę otľzymuje: Pľzewodniczący Rady Powiatu, Pľzewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Promocji Powiatu, Skaľbnik Powiatu oľaz
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa'
Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 częrwca 1998 ľoku o samorządzie powiatolvym.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

8. Uchwała Nľ III t27 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 3l grudnia 20l8 ľoku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Polityki Pľoľodzinnej'

Uchwałę otrzymuje: Pľzewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji
ochľony Zdľowia'Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej, Skaľbnik Powiatu oľaz
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa.
Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aft. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

9. Uchwała Nľ III l28 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 31 grudnia 20l8 ľoku
w spľawie ustalenia skłaclu osobowego Komisji Rolnictwa' Leśnictwa i ochrony
Śľodowiska.

Uchwałę otľzymuje: Przewodnicz1cy Rady Powiatu, Pľzewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Srodowiska, Skarbnik Powiatu oľaz Naczelnicy
Wydziałów Staľostwa.

Uchwałę przekazuje się do:
_ Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.
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l0. Uchwała Nr III l 29 l 20|8 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l gľudnia 20l 8 ľoku
w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji do spľaw Bezľobocia, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.

Uchwałę otľzymuje: Pľzewodniczący Rady Powiatu' Pľzewodniczący Komisji do
spľaw Bezľobocia, Bezpíeczeństwa i Porządku Publicznego, Skaľbnik Powiatu oľaz
Naczelnicy Wydziałów Starostwa.
Uchwałę ptzekazuje się do:

- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 częrwca l998 roku o samorządzie powiatovvym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

1l. Uchwała Nľ III /30 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 31 gľudnia 20l8 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
oraz ustalenia teľminu jej pieľwszego posiedzenia.

za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w życie, w tym do przekazania uchwały Członkom Rady Społecznej pľzy
ZoZw Busku -Zdroju,zobowiązany jestNaczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach'
Uchwałę otľzymuje Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju.
Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aft. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonkĺĺw Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

12. Uchwała Nľ III / 3l l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l gľudnia 20l8 ľoku
w spľawie wyrażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu
paľtneľskiego ',Dla Dobľa Rodziny'' w ramach naboľu pozakonkursowego' oś
Prioľytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l _ Rozwój
wysokiej j akości usług społecznych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego na lata Ż0| 4-2020.

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej
Smulczyński, Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału soz
Sławomiľ Dalach.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowanĺu
pľzy 5 glosach _zar 0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

13. Uchwała Nľ I|I l 32 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 3l gľudnia 2018 roku
w spľawie wyľażenia zgody narealizację pľzez Powiat Buski w latach 20|9 - 2020 projektu
pn. ,,Rozbudowa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie o budynek
do rehabilitacji zawodowej i społecznej''.
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za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialni są: Dyrektor SOS-W w Broninie Wiesław Waga,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt' 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiato}vym.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach _pľzecĺw i 0 glosach -wstľrymal się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z interpelacją Pana Ludomira Leszczyńskiego dotyczącą zabezpieczenia środków
w planie rzeczowo - finansowym na ľemont drogi powiatowej Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica
- w bľzmieniu stanowiącym zĺłqcznĺk nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że w 2018 ľ. została wykonana dokumentacja
na przebudowę drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km l5+830 do km 20+000
i od km 2l +000 do km 25+680 długości 8850 m. Wskazany ptzez Radnego odcinek drogi jest
włączony do w/w dokumentacji'

Zarząd Powiatu postanowił, Że wlw zadanie będzie mogło być, włączone do wniosku
o pÍZyznanie środków finansowych w ľamach Programu Funduszu Dróg Samorzqdou,ychbądź
Rzqdowego Pľogramu na rzecz Rozu,oju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez ĺľ'sparcie
Lokalnej Infrastľuktury Drogowe.j, pod waľunkiem spełniania kryteľiów obowiązujących
podczas naboru wniosków.

Zarząd Powiatu zobowíązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju do udzielenia odpowiedzi
Radnemu Ludomiľowi Leszczyŕlskiemu.

Następnie Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków na zakup samochodu osobowego
ptzeznaczonego do użytku przez inspektoľa nadzoľu - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 5 do niniejszego pľotokołu. Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju wyjaśnił, Że ptzedmiotowy
zakup zaplanowany był na ľok 2018' jednakże postępowanie ofertowe przepľowadzone
w grudniu 2018 ľoku, ze względu na znacznie wyższą wartość ofeľtową w stosunku
do zabezpieczonej kwoty, zostało unieważnione. Uwzględniając początek ľoku 20l9 oraz
związane ztym potencjalne upusty dla aut z ľoku 20l 8, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju zwľócił
się z pľośbą o zabezpieczenie kwoty 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

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

W związku z zakupem w ľamach PFRON nowego samochodu dla SoS-w dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdtoju, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz
zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do pľzedstawienia infoľmacji nt. dalszego
wykorzystania dotychczasowego samochodu.
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W dalszej części posiedzenia Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Z&oju
przedstawił zadania do ręalizacji w 2019 ľoku oraz zwrőcił się do Zarządu Powiatu
o zabezpieczenie śľodków finansowych w budżecie Powiatu na wykonanie inwestycji:

l. Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0145T Pacanów - Niegosławice - Chľzanów
związanaz budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km
0+407 do km 0+780' dł.373 m - 246 443,23 zł,

2. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0099T Zborow - Włosnowice - Świniaľy - Trzebnica
od km 4+5l8 do km 4+702, dł. l 84 m - 142 478,29 zł,

3. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0058T Boľzykowa - Skoľzów od km 6+288 do km
6+738, dł. 450 m - 330 |30,28 zł,

4. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestľzec - Zołcza -
Ugory od km 0+000 do km 1+000, dł' l000 m - 759 248,25 zł,

5. Wykonanie dokumentacji pľojektowej na zadanie Pľzebudowa dľogi powiatowej
Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz związanaz budową chodnika w miejscowości
Wełecz od km 5+4l5 do km 7+285 dł. l870 m - 60 000,00 zł,

6' Wykonanie dokumentacji pľojektowej na wykonanie chodnika wzdłuŻ drogi
powiatowej Nľ 0098T Solec - Zdrój - Wełnin - Klucz w miejscowości Wełnin o długości
ok. 2300 m - 30 000,00 zł.

Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w powyŻszej spľawie stanowi załqcznik nr 6 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pľzyjął nlw zadania do ręa|izacji wg wartości z ľoku
ubiegłego tj.:

l. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l45T Pacanów - Niegosławice - Chľzanów
związanaz budową chodnika pľzy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km
0+407 do km 0+780, dł.373 m - 209 706 zł,

2. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0099T Zboľów _ Włosnowice - Świni ary - Truebnica
od km 4+5l8 do krn 4+70Ż, dł. 184 m - 88 599 zł,

3' Pľzębudowa dľogi powiatowej Nľ 0058T Borzykowa - Skoľzów od km ó+288 do km
6+738, dł. 450 m - 96 796 zł,

4' Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0094T Piasek Mały - Zboľów - Piestľzec - Zołcza -
Ugoľy od km 0+000 do km l+000, dł. 1000 m - l60 000 zł,

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie Pľzebudowa dľogi powiatowej
Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz związanaz budową chodnika w miejscowości
Wełecz od km 5+4l5 do km 7+285 clł. 1870 m - 60 000,00 zł'

6' Wykonanie dokumentacji pľojektowej na wykonanie chodnika wzdłuŻ drogi
powiatowej Nľ 0098T Solec - Zdľőj - Wełnin - Klucz w miejscowości Wełnin o długości
ok. 2300 m - 30 000,00 zł.

W celu zabezpieczenia pełnych nakładów Powiat będzie wnioskował o śľodki z budŻetu
Państwa.

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

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľotokołem z kontľoli pľzepľowadzonej w Warsztatach Teľapii
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Zajęciowej w Piasku Wielkim pľowadzonym pľzez Caritas Diecezji Kieleckiej - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stwierdzonymi w tľakcie kontroli niepľawidłowościami oľaz
wydanymi zaleceniami pokontľolnymi. Zarząd Powiatu zobowiązał Kięľownika'WTZ w Piasku
Wielkim do realizacji wydanych zaleceń, w szczególności wyjaśnienia Spľawy pobytu
uczestnika w Warsztatach Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim zoĺzeczeniem bez wskazania
do udziału w teľapii zajęciowej.

Ad.8
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zwrőcił się do Zaľządu
Powiatu z wnioskiem w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie pracowników
na stanowiskach pielęgniaľkí na Yz etatu na czas nieokreślony oľaz księgowej na pełny etat
na zastępstwo - załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zapoznała,Zarząd Powiatu
z wystąpieniem pokontľolnym Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia Swiętokrzyskiego
Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach z kontľoli pľoblemowej jaka miała miejsce w dniach
22-23listopada 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze stwieľdzonymi w trakcie kontroli niepľawidłowoŚciami oraz
wydanymi zaleceniami pokontrolnymi. Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na zatľudnienie
pľacownika na stanowisku pľacownika socjalnego na Yz etatu zgodnie z wydanym zaleceniem
pokontľolnym.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie Powiatu z ptzęznaczeniem na dľugi etat psychologa w PCPR - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdrojuzwrocił się z wnioskiem o Íinansowanie etatu psychologa do
momentu otľzymania pisemnej infoľmacji o zatwierdzeniu złoŻonego wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie pľojektu w tľybie pozakonkuľsowym Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego EFS 20l4 -ŻO2O dotyczącego m.in. dalszego funkcjonowania
ośľodka Inteľwencji Kľyzysowej wraz z Hostelem' PCPR nie jest w stanie pľzewidzieć czasu
tľwania pľoceduľy oceny foľmalnej i meľytorycznej projektu. W momencie pozyskania
śľodków zewnętrznych na zatľudnienie nowego psychologa jego wynagľodzenie będzie
ľefundowane.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Ad. 1l
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
ponownie zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie przez Powiat
w budżecie Centrum na20|9 ľ. śľodków na utľzymanie Hostelu dla osób będących w sytuacjach
kľyzysowych - załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor PCPR wyjaśnił, Że z dniem 3l 'l2.20l8 r' skończył się pľojekt ,,Nowy Stat - Nowe

ĘY"ie" ľealizowany w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego na lata 20|4 - 2020, któľy zapewniał wynajem pomieszczeń pod miejsce
czasowego schľonienia dla osób będących w sytuacjach kľyzysowych. Aktualnie PCPR składa
wniosek aplikacyjny o dofinansowanie pľojektu w tľybie pozakonkursowym Regionalnego
Progľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego EFS 2014 - 2020 dotyczącego
m.in. dalszego funkcjonowania ośľodka Interwencji Kľyzysowej wÍaz z Hostelem. Składany
wniosek aplikacyjny jest kontynuacją obecnie ľealizowanego projektu w trybie konkuľsowym
o,Nowy Staľt - Nowe Życie". W projekcie zostały zabezpieczone środki finansowe na ľemont
pomieszczen przeznaczonych na Hostel w budynku po byłym internacie Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju. okľes, od któľego Hostel mógłby
zacząé funkcjonować zaleŻy od czasu trwania pľoceduľy oceny formalnej i meľytorycznej
projektu, a dodatkowo czasu pľZepľowadzenia ľemontu. W tym okľesie nie byłoby możliwości
udzielania pomocy osobom potľzebującym natychmiastowego schľonienia. W zaistniałej
sytuacji jedyną moŻliwością na nieprzeľwanę funkcjonowanie Hostelu do czasu podpisania
umowy z Zarząd,em Województwa Świętokrzyskiego i pľzygotowaniem miejsca pod potrzeby
mieszkańców Hostelu jest zapewnienię śľodków ťtnansowych na jego funkcjonowanie przez
Powiat. W budżecie zakonczonego pľojektu ,,Nowy Start - Nowe Życie" była pĺzeznaczona
kwota 1 500 zł miesięcznie na wynajem tych pomieszczen. W momencie zapewnienia takiej
kwoty przez Powiat, PCPR mógłby podpisać tymczasową umowę z Uzdrowiskiem Busko -

Zdrőj S.A. na wynajem pomieszczeń, któľe były wcześniej wynajmowane na potrzeby Hostelu
oIK. W związku z povĺyŻszym Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju zwľócił się o zabezpieczenie
przez Powiat w budżecie PCPR na Ż0l9 ľ. śľodków na utľzymanie Hostelu do momentu
otrzymania pisemnej infoľmacji o zatwieľdzeniu złoŻonego wniosku o dofinansowanie
w ľamach pľzedmiotowego naboru i pľzeprowadzenia pľac ľemontowych.

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

Ad. 12
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
przedłoŻył Członkom Zarządu ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie pľojektu
pn. ,,Dla Dobľa Rodziny'' współfinansowanego w ľamach osi Pľiorytetowej 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata
2014 - 2020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu oľaz
Diagnozę Potľzeb Społecznych Powiatu Buskiego identyťrkującą kwestie społeczne na
potrzeby ľealizacji projektu paľtnerskiego ,,Dla Dobľa Rodziny'' - w bľzmieniu stanowiącyrn
załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.
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Ad. 13
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowe samoľządu
powiatowego o zadaniach zrealízowanych ze środków PFRON w IV kwartaIe 2018 roku _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte przęz Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznałZarząd Powiatu z pismem dotyczącym zatrudnienia nowego dyľektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 15 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzęzZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 15
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Zeljaś zwrocił się do
Zarządu Powiatu o udzielenie informacji na temat stanowiska Zarządu Powiatu w spľawie
dostosowania oľganizacji i warunków funkcjonowania Placówki do wymogów okľeślonych
w pľzepisach ustawy o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej w peľspektywie ľoku
201912020 - załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przypomniał, Że Dyľektoľ Po-W w Winiarach oraz
Naczelnik Wydziału SoZ zostali zobowiązani do pľzygotowania koncepcji ťunkcjonowania
Placówki w peľspektywie roku 201912020 i pľzedstawienia jej na posiedzeniuZaľządu do końca
miesiąca lutego bľ' Pľzewodniczący Zarządu nadmienił, Że przedmiotowa koncepcja powinna
zakładai przeniesienie Placówki do jednego lub dwóch domów/mieszkań'

Ad. 1ó
Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga zwrőcił
się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na likwidację przez pľzekazanie do
utylizacji środków tľwałych zgodnie z załqcznikiem nr I7 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 17
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga zwľócił
się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie pľzydzielania godzin nadliczbowych
dla pľacowników obsługi w oŚľodku - załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor SOS-W w Bľoninie wyjaśnił, że w trosce o pľawidłowe funkcjonowanie ośľodka
przydzielano pracownikom obsługi pľacę w godzinach nadliczbowych na następujących
stanowiskach:

kierowca i opiekun - czas ich pľacy między przywozem a odwozem przekracza 8 godzin;
nie może być skľócony, poniewaŻ oznaczałoby to nieuczestniczenie dzieci korzystających
z dowozów w części zajęĆ,. Między dowozami kieľowca wykonuje obowiązki
konseľwatoľa, a opiekun obowiązki pomocy nauczyciela,
kuchaľka - w przypadku pozostawania części wychowanków na weekend konieczne jest
pľzygotowanię dla nich posiłków; taka konieczność występuj ę teŻ w feľie i święta.
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Niektóľzy pracownicy obsługi pełnią dyŻuľy w okľesie świąt i feľii (często zdaľza się,
ze wychowankowie powľacają do ośľodka na ten czas ze względu na trudne sytuacje
rodzinne). Ponadto w tym czasie pľacownicy ci zajmują się ochľoną obiektu przed kradzieżą,
poŻarem i innymi zagtoŻeniami, a także wykonują drobne pľace remontowo - malarskie.
Ww pľacownicy otľzymywali wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyŻ taki był wybóľ
pracowników (aľt. 42 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)'
Kierując się postanowieniami art, 43 ust. l ustawy o pľacownikach samorządowych
wypłacano pracownikom dodatki (50% i l00%) wynikające z art. 15l l ustawy Kodeks Pľacy'
Dyľektoľ SOS-W w Broninie ptzekazał, Że w związku z pľowadzonym audytenr został
poinfoľmowany, Że pľacownikom obsługi przydzielanie pľacy w godzinach nadliczbowych
jest niezgodne z w/w ustawą o pľacownikach samoľządowych' Dyľektoľ SOS-W zwrócił się
o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

czy przydzielać godziny nadliczbowe pracownikom obsługi w w/w sytuacjach?
czy nie przydzie|ając godzin nadliczbowych (całkowicie wyeliminowai tych godzin
zdanięm Dyrektoľa ośľodka się nie da) pozostawiać obiektbeznadzoru w okresie świąt
i ferii a ľemonty i malowanie obiektu z\ecać, fiľmom zewnętrznym?

Zaruąd Powiatu zapoznał się z opiniami Radcy Pľawnego Pani Bożeny Sadłos oľaz Adwokata
Pani Magdaleny Słupskiej - Ignacak dotyczącymi pľawidłowości naliczania i wypłacania
dodatków 50% i l00% do wynagľodzenia Za pracę w godzinach nadliczbowych oľaz
możliwości przydzie|ania pľacy w godzinach nadliczbowych pľacownikom samoľządowym
zatrudnionym w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie (nie będącym
nauczycielami) - w brzmieniu stanowiącym załqczniki nr I9 i nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z przedmiotowymi opiniami w obowiązującym stanie prawnym nie ma przesłanek
do stosowania w odniesieniu do pľacowników samorządowych zasad ľekompensaty pľacy
w godzinach nadliczbowych okľeślonych w Kodeksie Pľacy W postaci dodatków
do wynagľodzenia okľeślonych w aľt. l5ll Kodeksu Pľacy tj. 50 i l00%o, któľe przysługują
oprőcz noľmalnego wynagľodzęnia. Pľacownikowi samoľządowemu nie należą się wiw dodatki
Za ptacę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych pľacownikowi
samoľządowemu wg jego wyboľu na|eŻy się normalne Wynagľodzenie lub czas wolny w tym
samym wymiarze. 'W związku z powyŻszym Dyľektor SOS_W w Bľoninie pľacownikom
samoľządowm za pľacę w godzinach nadliczbowych nie powinien wypłacai dodatków
o któľych mowa w aľt. l51 | Kodeksu Pľacy tj. 50% i 1o0yo, bo one się nie naleŻąpľacownikom
samorządowym stosownie do dyspozycji wynikającej z aľt. 42 ust. 2 ustawy o pľacownikach
samorządovvych' Dyľektoľ ośrodka jako pľacodawca moŻe okresowo poszczególnym
pracownikom zwiększyć obowiązki słuŻbowe lub powierzyć, dodatkowe zadania, któľe
wykĺaczają poza zakres ich czynności i z tęgo tytułu przyznać, na czas okľeślony dodatek
specjalny' Natomiast w przypadku kiedy Dyľektor ośrodka poleci pracownikowi wykonanie
pracy w godzinach nadliczbowych, pľacownikowi wg jego wyboru należy się noľmalne
wynagrodzenie (bez dodatków 50% i l00%) lub czas wolny w tym samym wymiaľze'

Zarząd Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału EK zwľócili się do Dyľektoľa SoS_w o rozwaŻenie
możliwości zawierania Z pľacownikami umów zlecenia.

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa SoS-W w Bľoninie do zwrócenia się do
Państwowej Inspekcji Pracy o opinię w spľawie ptzydzielania godzin nadliczbowych dla
pracowników obsługi w ośrodku.
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Zaruąd Powiatu zobowiązał Dyrektora SOS-W w Broninie oľaz Naczelnika Wydziału EK do
znalezienia takiego rozwiązania, któľe zapewni właściwe ťunkcjonowanie ośľodka, ciągłość
opieki nad wychowankami i będzie zgodne z pľzepisami prawa.

Ad. l8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia kwoty
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia spoľtowe w roku szkolnym 20l8l20l9
_ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 2I do nirriejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju wynosi 160 zł dla ucznia. Stypendium otľzyma
75 uczniów, w tym 5 za osiągnięcia spoľtowe.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia spoľtowe w roku szkolnym 201812019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
NrlwBusku*Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _Zdroju w sprawie zatwieľdzenia
kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia spoľtowe _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju wynosi 200 zł dla ucznia. Stypendium
za wyniki w nauce otrzyma l l uczniów a stypendium za osiągnięcia spoľtowe l uczeń.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zatwięrdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju poprzez zmianę siedziby _
w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniami
kwar1alnymi Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
z ĺea|izacji proj ektów edukacyj nych :

,,Myślenie ponad gľanicami'' (za okľes wrzesień 201 8 r' _ listopad 201 8 ľ.) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego protokołu,

,,HoIelarze pľzyszłości'' (za okr'es wrzesieri 20l8 ľ. - listopad 2018 ľ. ) - w bľzrnieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu,

,,Świętokľzyscy hotelarzę d|a rynku pľacy'' (za okres wľzesień 20l8 ľ. _ listopad
20l8 ľ.) - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu,

',Nauczanie bez gľanic'' (za okľes pażdzieľnik 20l8 r. - gľudzień 20l 8 r.) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu'

,,Dobľy start" (za okres paŹdziernik 2018 ľ. - grudzień 2018 ľ.) - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętapÍzezZarząd Powiatu do wiadomości'

Á.d.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju zrcal'izacji projektu
,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region'' w okľesie sieľpień 2018 r.
październik 2018 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjętaprzezZaľząd Powiatu do wiadomości'

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją
o dokonanych zmianach w arkuszach organizacji szkół i placówek pľowadzonychprzez Powiat
Buski za okľes od 1 wľześnia do 3l grudnia 20l8 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
30 do niniejszego protokołu.

Intbľmacj a w powyższym zakĺesi e została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

A.d.24
Kieľownik Ref'eľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wynikami
pľZepľowadzonego tozeznania cenowego dotyczącego wykonania dokumentacji pľojektowo -
kosztorysowej zadania pn. ,,Nadbudowa istniejącego budynku Powiatowego ośrodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju pľzy ul. Mickiewicza21 w Busku -

Z&oju Zprzęznaczeniem na cele usługowe w zakresie doradztwa'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu. Kierownik ReÍ'eľatu IP poinťoľmował,
Żewwyznaczonym terminie złoŻono 8 ofert narealizację zamówienia.ZłoŻone oferty spełniają
waľunki zapytania. Cena najkoľzystniejszej ofeľty (28 400'00 zł) przekľacza przyjętą war1ość
szacunkową (l7 220,00 zł).

Po arralizie, Zarząd Powiattl w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, wyľaził zgodę na zawaľcie umowy z Wykonawcą.
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4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnía 20.12.2018 r. Znak:
ZSTio.30l0'1660.20l8 o zwiększenie do planu finansowego na 2019 ľok do projektu
pn',,Myślenie ponad granicami'' w związku z niewykoľzystaniem śľodków w 2018 ľ'
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 20JŻ.2018 r. Znak:
ZSTio.3Ot 0.l661.20l8 o przesunięcie śľodków do planu finansowego na2019 rok w związku
zľeaIizacją projektu pn. ,,Myślenie ponad gľanicami'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 33 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 20.12.2018 ľ. Znak:
ZSTio.3Ol0.1662.Ż018 o pľzesunięcie środków w planie dochodów budzetowych na 2019 rok
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 34 do niniejszego protokołu.

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

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdĺoju z dnia 20.lŻ20l8 r. Znak:
ZSTio.3010.1663.2018 o przesunięcie śľodków w planie dochodów i wydatków na ľachunku
dochodów i wydatków nimi Íinansowanych naŻ0l9 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 35 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.29
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 20.122018 ľ' Znak:
ZSTio.3Ol0.1664.201 8 o pľzesunięcie Śľodków do planu f,tnansowego na 20|9 rok
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskami Dyrektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 28.12.2018 r.

i 02.01.2019 r.Znak: PCPR.Z4F3020.53.2018 i PCPR.ZAF.3020.l.2019 o wprowadzenie do
projektu budżętu na20l9 ľok śľodków finansowych dotyczących projektu 

',Nowy Staľt - Nowe
Życie" - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 37 do niniejszego protokołu.

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

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskami Dyrektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 02'0l.2019 ľ.

i 03.01 .2019 r. Znak: PCPR.ZAF3020.2.2019 i PCPR.ZAF'3020.3.2019 o wpľowadzenie do
projektu budżetu na20|9 ľok śľodków finansovvych dotyczących pľojektu ,,Rodzina Wspólna
Tľoska'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 38 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Z&oju z dnia 02.0l.20|9 ľ.

Znak: PMOS.3110'01 .Ż0|9 o dokonanie zmian w uchwale budzetowej dotyczącej planu na
20l 9 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 39 do niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiern Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 02.0l.2019 r. Znak:
SOSW.3011-212019 o zwiększenie śľodków w planie finansowym na rok 2019 w rozdzia|e
85403 $ 4260 - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Zaruąd Powiatu postanowił, Źe powyŻszy wniosek będzie procedowany w terminie
późniejszym.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

4d.34
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 05.0l.20|9 t. Znak: DPS.II.3ll.l'20l9 o dokonanie
zmían w projekcie planu finansowego wydatków na 2019 ľok w ľamach ustalonego limitu
wydatków - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 41do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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4d.35
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdroju z đnia 03.0l.2019 r. Znak:
ZsPl.0710.4.2019 o dokonanie koľekty planu dochodów gromadzonych na wydzielonym
ľachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 42 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
zdnia02.0l.2019r.Znak: SOSW.3011.1.2019 ozabezpieczenie wplanie finansowym na2019
ľok niewykoľzystanych w 2018 roku śľodków w wysokości l9 l08 zł w związku zrealizacją
projektu pn. 

',Inwestycja 
w pľzyszłość'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do

niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąđ
uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budzetu Powiatu
stanowiącym załqcznik nľ 44 do niniejszego protokołu.

Powiatu z pľojektem inicjatywy
Buskiego na rok 2019 _ w bľzmieniu

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.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy pĺzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
20|9 - Ż030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę należy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'



Ad.39

łľ sprawach ľóżnych:

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzekazał, Że do Powiatowego Centľum Ponrocy
Rodzinie w Busku - Züoju wpłyrręło pismo z Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie
w Dąbľowie Taľnowskiej z infbľmacją, iŻ od 07.01 .2019 r. dwóch mieszkańców Powiatu
Buskiego będzie uczestnikami Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Kupieninic, któľe
działa.ią przy Stowaľzyszeniu Ponrocy Dziecku i Rodzinie ,,Ptzyjazny Świat''
w Mędľzeclrowie. PCPR w Dąbľowie 'faľrrowskiej zwľóciło się z wnioskien'l
o zabezpieczenie śľodków finansowych na ľok 2019 w kwocie 3 890,94 zł tj. 10%
kosztów ľehabilitacji - załqcznik nr 46 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Z'arząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządul Powiatu
w Busku - Zclľoju w spľawie pľzyjęcia planu pľacy Z,arządv Powiattt na2019 ľok.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członkőw
Zar-ządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 2812019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľojrr z dnia 9 stycznia 20l9 ľoku
w spľawie przy.ięcia planu pľacy Zaľządu Powiatu na2019 ľok stanowi załqcznik nr 47
do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zatwięrdzęnia planu pľacy Rady Powiatu na 2019 ľok

- w bľztnieniu stanowiącynr załqcznik nr 48 do lriniejszego pľotokołu.

Zaľząd Powiatu nie wniósł zastrzeŻen do w/w projektu uchwały.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazac Przewodniczącemlt
Rady Powiatu, celenr pľzekazania clo zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Racly
Powiatu, a następnie włączerria do poľządku obrad na.iblizszei Ses.ii Rady Powiatu.

PowyŻsze stallowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaruądv Powiattl w głosowaniu
przy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.40
Po zręalizowaniu poľządku obľad Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnyn-l
za vdział i o godzinie 1 1 

20 zanrknął posiedzeni e Zaľządv Powiatu.

I'rctokól spoľząĺĺzi la:
I]arbara Norvocicń
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