
Znak: 8R.0022.2 .9.2019

Protokól Nr 9/2019
z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 23 stycznia 2019 ľoku

W posĺedz eniu Zarządu udzial wzięli:

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

oraz

Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Ewa Tomala - Kierownik Zespołu Pozalekcyj nego Zajęć, Wychowawczychw Zespole Szkół
Specjalnych w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zatządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henľyk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany poľządek posiedzenĺa:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwięľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Podjęcie decyzji w spľawie wystąpienia do Maľszałka Województwa Świętokľzyskiego
w spľawie przejęcia pľowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
(Dyľ.ZSS w Busku - Zdľoju, Nacz. Wyĺ!z. EK).

6, Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyľaŻenia zgody na zatrudnienie pomocy biurowej (Dyľ. I Lo w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
7, Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych

w Busku - Zdroju z rea|izacji pľojektu edukacyjnego ,,Dobry start'' (Nacz. Wydz. EK).
8. Zapoznanie się z pisnrem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej infoľmującym

o wysokości ustalonej kwoty śľodków Funduszu Pľacy na doÍjnasowanie w 20l9 ľ' kosztów
wynagľodzeń zasadniczych,o któľych mowa w przepisach o pracownikach samorządoÝVych
oľaz składek na ubezpi ęczęnia społeczne od wypłaconego doÍinansowania do wynagrodzeń
zasadniczych pracowników Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
(Dyľ. PUP w Busku Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

9. Zapoznanie się z pismem Ministľa Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej infoľmującym
o dokonanym podziale kwot środków FunduszuPtacy na ťtnansowanie progľamőw narzecz
promocji zatľudnienia, lagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji za:wodowej oľaz
innych fakultatywnych zadań dla samoľządów powiatów (Dyľ. PUP w Busku Zdľoju'
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l0. Podięcie decyzji w sprawie uľegulowania własności pasa dľogi powiatowej Nr 010lT
Podlasek - Suchowol a - Wőjczaw miejscowości Suchowola (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. GKN).

11. Podjęcie decyzji odnośnię uregulowania spľawy dľogi powiatowej Nr 0042T
pn. ,'Jastrzębiec - CzyŻőw" (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

l2. Rozpatľzenie interpelacji Radnego Rady Powiatu Pana Stanisława Lolo dotyczącej podjęcia
niezbędnych działań mających na celu pľzebudowę istniejącego rowu na ľów kľyty
zabudowany chodnikiem w rniejscowościNiegosławiceprzy dľodze powiatowej Nľ 0l45T
Pacanów - Niegosławice - Chrzanów (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

13. Zapoznanie się z planem pľacy Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju
na I półľoczę 2019 r. wraz z planem nadzoru nad pľzestľzeganiem standaľdów opieki
i wychowania w domach pomocy społecznej i waľsztatach terapii zajęciowej
(Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

14, Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Z&oju inĺbľmującym o zalniarue ogłoszenia konkuľsu na stanowisko psychologa
(Dyr.PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Przyjęcie spľawozdania kwaftalrrego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie
Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju zwykorzystania środków finansowych za IV kwaľtał

20l8 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zđroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
16. Pľzyjęcie sprawozdania kwar1alnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim

przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykoľzystania środków finansowych za IV kwańał 2018

roku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wytaŻeniazgody na dokonanie

zmian między rozdziałami w planie wydatków na2019 r. (Skaľbnĺk Powiatu).
l8. Rozpatľzenię wniosku Dyľektora Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku - Zdľoju o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki

budzetowej na2019 ľ' (Skarbnik Powiatu).
l9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju o zabezpieczenie śľodków na rea|izację pľogľamu ,,Za Życiem" (Skaľbnik
Porviatu).
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20.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budŻetu
Powiatu Buskiego na ľok 20l9 (Skarbnik Powiatu).

2l.Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|9 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

22. Spľawy rőŻne.
23. Zamknięc i e posied zęnia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał

zebľanych i o godzinie l l30 otworzył 9 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu.Teľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqĺlu oľaz

zaproszonyclt osób stanowíq znłqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przęz PrzewodnicZącęgo Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 8i2019 z dnia 16 stycznia 2019 ľoku został przyjęty przęZ Członków Zarządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.5
Zarząd Powiatu, w obecności Naczelnika Wydziału EK Renaty Kľzemień oľaz Kierownika
Zespołu Pozalekcyjnego Zajęć Wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Busku -

Zdľoju Ewy Tomala, analizował kwestię' ponownego zwrócenia się do Samoľządu

Województwa Świętokľzyskiego z wnioskiem o pľzejęcie pľowadzenia Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdľoju.

Pľzeclłożony pľZeZ Naczelnika Wydziału EK wniosek w pľzedmiotowej sprawie stanowi -

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

ZarządPowiatu odłożył podjęcie decyzji w w/w spľawie na jedno z kolejnych posiedzeń.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosacl-r -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ I Liceurn ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwrócił się do

ZarząduPowiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie pomocy biuľowej

w wymiarze Yz ętatu w sekretaľiacie Szkoły _ * bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do

niniej szego pľotokołu.
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Po przeanalízowaniu, Zarząd Powiatu upoważnił Naczelnika Wydziału EK do
przepľowadzenia rozmowy Z pľacownikiem Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
Spoľtowego w Busku - Zdľoju i pľzedstawienia w/w osobie możliwości przeniesienia do pľacy
w I Licęum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju. W pľzypadku bľaku zgody w/w pracownika
na pľzeniesienie, Dyľektoľ I Lo w Busku - Zdroju zawľze umowę z Powiatowym Uľzędem
Pľacy w Busku - Zdroju o zorganizowanie stażu na stanowisku pomocy biurowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze spľawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdrojuzrea|ízacji projektu
edukacyjnego ,,Dobry Start'' w IV kwaľtale 20l8 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5
do niniejszego pľotokołu.

InÍbrmacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzezZaruąd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Urzęđu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej infoľmującym o wysokości
ustalonej kwoty śľodków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 ľ' kosztów wynagrodzeń
zasadniczych, o których mowa w przepisach o. pracownikach samorządowych, oľaz składek na

ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeÍĺ zasadniczych,
pľacowników Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju, realizujących zadania określone
ustawą. Wiw kwota wynosi 242,2 tys. zł.
Pľzedmiotowe pismo Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej stanowi załqcznik nr 6 do

niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresi e zostałaptzyjętapÍZezZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej infoľmującym
o ustalonej na2}19 ľok kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych
pľzez samoľząd powiatu wynoszącej ogółem 4 014,9 tys. zł (w tym: 3 773,3 tys. zł
na finansowanie pľogľamów narzecz pľomocji zatľudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej - $ 2 ust. l pkt l rozporządzenia Rady Ministľów z dnia 25 sieľpnia
2014 r. w spľawie algorytmu ustalania kwot śľodków Funduszu Pľacy na finansowanie zadan
w województwie oraz241,6 tys. zŁ na ťlnansowanie innych fakultatywnych zadan - $ 2 ust. l
pkt 2 ľozpoľządzeniaRady Ministľów z dnia25 sierpnia 2014 r. w spľawie algoľytmu ustalania
kwot śľodków Funduszu Pracy na finansowanie zadan w województwie) - załqcznik nr 7

do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego
Wydziału GKN Henľyk

Zaruądu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak oľaz Naczelnik
KrzyŻański zapozna|i Zarząd Powiatu z pismem Radnego Miasta
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i Gminy Stopnica w sprawie uľegulowania własności pasa dľogi powiatowej Nr 0l0lT
Podlasek - Suchowola - Wójcza w miejscowości Suchowola - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązałNaczelnika Wydziału GKN do sporządzenia
wniosku o komunalizację do Wojewody Świętokrzyskiego otaz zlecenia opracowania
dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego
w/w dľogi powiatowej

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

Ad. 11

Zarząd Powiatu powľócił do spľawy dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Jastľzębiec,

Gmina Stopnica, któľa znajduje się w działce stanowiącej własność Gospodaľstwa Rybackiego

,,Wójcza'' spółka z o.o. w Biechowie. Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski
poinÍbrmował, Że wydzielony został pas dľogi powiatowej Nľ 0042T pn. ,,Jastrzębiec -

CzyŻőw'' w dzlałce stanowiącej własnośó w/w Gospodaľstwa Rybackiego. Pľzejęcia na Powiat
Buski pľzedmiotowej działki, zajętej pod drogę powiatową nie da się załatwii na dľodze
administracyjnej. Jedynym wyjściem z tej sýuacji jest załatwienie sprawy na dľodze cywilnej
- nabycie od spółki aktem notarialnym bądŹ unieważnienię aktu notaľialnego z2000 r. w części
dotyczącej drogi. obie pľocedury związane Są z poniesieniem pewnych kosztów. Zawaľcie aktu

notaľialnego wiąże się z kosztami nabycia nieľuchomości a sprawa o unieważnienie aktu

notarialnego z kosztami sądowymi (Powiat nie jest zwolniony z opłat i kosztów sądowych).

Zawarcię aktu notarialnego nabycia na rzęcz Powiatu Buskiego pľzedmiotowej działki byłoby
proceduľą szybsządo załatwienianizpľoces sądowy. Należałoby wycenić - zlecić opľacowanie
óperatu szacunkowego wańości pľawa własności pľzedmiotowej działki i pľzystąpić do aktu

notarialnego.
Pismo Kieľownika Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w pľzedmiotowej spľawie stanowi

załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zlecenia
wykonania wyceny gruntu pod w/w drogą. Następnie Zaľząd Powiatu podejmie działania
mające na celu nabycie od Gospodaľstwa Rybackiego ''Wójcza'' 

spółka Z o.o. w Biechowie rra

ÍZecz Powiatu Buskiego pľzedmiotowej nieľuchomoŚci'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t2
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z interpelacją Pana Stanisława Lolo dotyczącąpodjęcia niezbędnych działań mających
na celu przebudowę istniejącego rowrr na rów kryty zabudowany chodnikiem w miejscowości
Niegosławice przy dľodze powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]0 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu powyższej interpelacji ,ZaľządPowiatu postanowił,ŻepovĺyŻszy wniosek
będzie pľzedmiotem ana\izy podczas składania wniosków w trakcie kolejnych naborów.

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości ľealizacji powyższego wniosku, 1dyŻ wpłynął
on po pľzyjęciu pľojektu budŻetu. Ponadto Zaruąd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD
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w Busku - Zdľoju do pľzeanalizowania możliwości ľealizacji pľzedmiotowego wniosku oľaz
wykonania ewentualne go poszeľZenia dľogi pod kątem własności gľuntów.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do udzielenia odpowiedzi
Radnemu Stanisławowi Lolo.

W dalszej części posiedzenia w związku z ogłoszeniem Programu Funduszu Dróg
Samorzqdowych, Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwrócił się z wnioskiem
o wycofänie złoŻonych wniosków z Programu rozv,oju gminnej i powiatowej infrasĺruklury
dľogowej na lata 2016 - 2019:

t. Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0023T Chmielnik - Zľecze - Maciejowice - Ruda
od km 5+0l0 do km 5+990 dł. 980 m

2. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 01l9T Pacanów - do dľogi krajowej 79

w miejscowości Pacanów od km 0+0|Ż do km I+2l5 dł. 1203 m

3. Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830

do km 20+000 i od km 2l+000 do km 25+680 dł. 8850 m
4, Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyníec - Kotki - Janina od km 6+835

do km 8+500 dł. l665 m
5. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skľobaczów

od km 7+265 do km 8+600 dł. l335 m
i złoŻęnie ich do Progľamu Funduszu DrĺJg Samorzqdowych.
Pismo Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr II do

niniej szego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu' JednoczeŚnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu zgłoszonych zadań

w ranrach usuwania skutków klęsk żywiołowych gdzie są wysokie koszty niekwalifikowalne
i złoŻenie ich do Programu Funduszu Dróg Samorzqdowych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinię w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
omówił Plan Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju na I półľocze

20l9 ľoku wtaz Z planem nadzoľu nad pľzestľzeganienr standaľdów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i warsztatach teľapii zajęciowej - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

Powyższy Plan Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju na I półľocze

20l9 roku wraz Z planem nadzoľu nad pľzestrzeganiem standaľdów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej został przyjęty przez Członków
Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad. 14
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju Andľzej Smulczyński
poinťormował Zarząd Powiatu, Że zamieľza ogłosió konkuľs na stanowisko psychologa

w pełnym wymiaľze czasu pracy w celu zachowania ciągłości ľealizacji zada'h w projekcie
pn. ,,Rodzina Wspólna Tľoska''.
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Pismo Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju w pľzednriotowej sprawie stanowi załqcznik nr ]3
do niniejszego protokołu.

Informacja w powyŻszym zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawili
sprawozdanie kwartalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pľzyjaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju z wykoľzystania śľodków Íinansowych za IV kwartał2018 ľoku.

Powyższe sprawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju do sprawozdania stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oiaz Skarbnik Powiatu Aftur Polniak nie zgłosili
żadnych uwag do powyższego Spľawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze sprawozdanię zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. ló
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawili

spľawozdanie kwartalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas

Diecezji Kieleckiej z wykoľzystania śľodków finansowych zaIY kwartał 20l8 ľoku.

Powyższe sprawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - żdroju do spľawozdania stanowi załqcznik nľ I5 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oľaz Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
Żadnych uwag do powyższego spľawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t7
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego

ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju
z dnia 1 l.01 '20l 9 r' Znak: SQSW.301 l,6.2019 w spľawie wyľażeni azgody na dokonanie zmian

między rozdziałami w planie wydatków na}Oi9 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16

do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora

Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku ' Zdroju z dnia

l8.0l.20l9 ľ. Znak: PoDiDN.3l0.4.20l8 w spľawie wyľazenia zgody na dokonanie zmian
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w planie finansowym jednostki budzetowej na2019 r' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu ' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Poľadni
Psychologiczno-PedagogicznejwBusku -Zdľojuzdnia09.0l'2019r.Znak: PPP.034.I.Ż0l9
o zabezpieczenie w budŻecie Powiatu śľodków na realizacj ę pÍzęz PP-P w Busku - Zdroju
programu ,,Za Życiem'' w kwocię 15 600 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _ptzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budŻetu Powiatu Buskiego na ľok 2019 _ w bľzmieniu

stanowiącym zalqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą autopoprawkę należy pľzekazać Pľzewodniczącęmu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

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

Ad.21
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

20lg - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Ad.2Ż

W sprawach różnyclt:

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczei

w sprawie ustalenia ľozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teľenie Powiatu

BusŔiego _ w brzmieľliu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻ'szy pľojekt tlchwały w głosowaniu przy

5 głosach _'za,O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Jednocześl-ieZal.ządPowiatu zdecydował,Żewlw projekt inicjatywy uchwałodawczej zostanie

przekazany do zaopiniowania ptzez Burmistľzów i Wójtów Gmirr z teľenu Powiatu oraz

samoľząd aptekaľski. Po zasięgnięciu w/w opinii powyŻszy pľojekt uchwały wróci ponownie

pod obľady Zarządu Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.jęte pÍZez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.23
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym

zaudzíał i o godzinie 1230 zarnknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

I)ľotĺlkół spoľzątlzi ła
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