
Znak: 8R.0022.2 .13.2019

Pľotokól Nľ 13/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 20 lutego 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Ko|aľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Marian Szostak _ Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Marcin Radota - Nauczyciel zastępujący Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdrolu
Piotľ ZeljaŚ - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach
Agnieszka Milewska - Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym
i obsługi Pľogramów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Doľota Sobiegľaj Kieľownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Europejskiego
Funduszu Społecznego w Powiatowym Celrtľum l)omocy Rodzinie w Busku _ Zdro1u
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Jolanta Kamiliska _ Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku

- Zdľoju
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henryk Kľzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Andľzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo
Kľzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Ręfeľatu IP
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
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Pľoponowany poľządek posĺedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanle się z pismem Ministeľstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w spľawie

ustalenia kwoty śľodków Funduszu Pracy na tllransowanie w ľoku 2019 rea|izowanych
przez Powiatowy Ul'ząd Pľacy w Busktt - Zclľoju zadan okľeślonych w art. 69a ust.

2 ustawy (Dyľ. PUP w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).
6, Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Poradni PsychologiQZno _ Pedagogicznej w Busku -

Züoju w spľawie zwiększenia zatľudnienia pľacowników niepedagogicznych (Dyľ. PP-P
w Busku _ZĺJroju, Nacz. Wydz. EK)'

7, Zapoznanie się z koncepcją Dyľektoľa Placówki opiekuńczo _ Wyclrowawczej
w Winiaľaclr w spľawie dostosowania Placówki do wymogów okľeślonych w przepisach
ustawy o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej (Dyľ. Po-w w Winiaľach,
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Podjęcie uchwały Zaľządĺt Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany Regulaminu
oľganizacyjnego Placówki opiekuńczo Wychowawczej im. Maľszałka Jőzeťa
Piłsudskiego w Winiaľach (Dyr. Po_w w Winiaľach, Nacz. Wyclz. SoZ).

9, Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdroju w spľawie kieľunków działan oľaz waľLlnków brzegowych obowiązujących
ľealizatoľów pilotażowego pľogľamu ,,Aktywny samoľząd'' w 20l9 ľoku (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzyjęcia Diagnozy
lokalnyclr potľzeb w obszarze pľzeciwdziałania pľZemocy w ľodzinie (Dyr. PCPR
w Busku _ZĺJroju,Nacz. Wydz. SoZ).

l1. Podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji nowej siedziby Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wyclz. SoZ).

12, Zapoznanie się z inÍbľmacją Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
na temat pľojektów zgłoszonych do pľogľanru Państwowego Funduszu Rchabilitacji osób
Niepełrrospľawnych pn' ,,Pľogľaln wyľówľlywania ľóŻnic mięclzy regionami III'' na 2019
ľok (Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju,, Nacz. Wydz. SoZ).

l3. Rozpatľzenic wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdľojrr
w spľawie dofinansowania inwestycji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busktl - Zdľoju
(Dyr. ZoZw Busku _Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

74. Zapoznanie się z Rb_N kwaľtalnym spľawozdanieln o stanie nalezności oraz wybranyclr
aktywów finansowych, Rb-Z kwartalnym spľawozdaniem o stanie zobowíązan wg
tytułów dłuznyclr otazpoľęczeń i gwaľancji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
wg stanu na koniec IV kwaľtału 2018 ľoku oľaz RB-UN ľocznym spľawozdaniem
uzupełniającym o stanie należności z tytułu papieľów wartościowych wg waľtości
księgowej oľazRb-UZ ľocznym spľawozdaniem uzupełniającym o stanie zobowiązań wg
tytułtiw dłużnych (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).
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15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w l]usku - Zclľoju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkursu ofeft na wspaľcie ľealizacjl zadan publicznych w 2019 roku (Nacz. Wydz.
soz).

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalęnia ľozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na teľenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SoZ).

17. Rozpatľzenie wniosku mieszkaliców sołectwa Szklanów w spľawie uľegulowatria
własności gľuntów pod dľogą powiatową Nľ 101T w m. Szklanów, gm. Stopnica (Nacz.
Wydz. GKN),

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Tęchniczno - InÍoľmatyczliyĺ.:lr w Busku
Zdľoju w spľawie WraŻenĺa opinii clotyczącej wydania zgody na lokalizację

eneľgetycznego pľzyłącza kablowego niskiego napięcia (Nacz. Wydz. GKN).
19. Rozpatľzenie wniosku Stowaľzyszenia ,,Młode Busko'' w sprawie bezpłatnego

udostępnienia holu w siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatľzenie wniosku Wojskowej Komencly Uzupełnień w Busku _ Zdľoju w sprawie
udostępnienia hali spoľtowej PMOS (Nacz. Wydz. BK).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie zajęcia stanowiska w związku
z Żądaniem ZNP podwyż'szenía wynagľodzeń nauczycieli i pľacowników niebędących
nauczycielarni (Nacz. Wydz. EK),

22.Rozpatrzeníe wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Broninie w spľawie zaÍwietdzenia wysokości stypendiunr motywacyjnego (Nacz.
Wydz. BK).

23.I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie zatwierdzenia wysokości stypendium motywacyjnego (Nacz. Wydz. EK)'

Ż4. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie zabezpieczenia środków ĺ'inansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wyclz. EK).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczriych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie przekazania na rzecz Zespołu samochodu użýkowanego
ptzez inną jednostkę oľganizacyjną Powiatu (Nacz. Wydz. EK).

26. Pocljęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania Rady
Powiatowego oŚľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz.
Wydz. EK).

27.Zapoznanie się zrozliczeniem śľodków na doskonalenie nauczycieli za ľok 20l8 (Nacz.
Wydz. EK).

Ż8, Zatwíerdzenie zaktualizowanego planu doĺjnansowania ĺ'oľnr doskonalenia zawodowego
nauczycieli w ľoku 20l9 (Nacz. Wyclz. EK).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľojtl w spľawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w Ż0l9 ľ. oraz wykazu
specjalności i Íbľnr kształcenia nauczycieli pľowaclzonych przez uczelnie, na któľe
pÍZyznawane jest doťtnansowanie (Nacz. Wydz. EK)'

30. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
- Zdľoju w spľawie przekazania wyposazenia po zlikwidowanym inteľnacie ZSTio
(Nacz. Wydz. OR).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie rnożliwości aclaptac.ii pomieszczeń ltrb zrniany sposobtl
uzytkowania w nowym brrdynku szkoły (Kicľ. Rcf. IP)'
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32.Przyjęcie spľawozdarńa z clziałalności Społeoznej StľaŻy Rybackiej okľęgtl Kieleckiego
Polskiego Związku Wędkarskiego Za ľok 2018 oraz spľawozdania z działalności
Społecznej Stľazy Rybackiej PZW Powiatu Buskiego za2018 ľok (Nacz. Wydz. RLo).

33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowęgo CentľLun Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2019 ľok dla mieszkańca
Powiatu Buskiego - uczestnika Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu (Skaľbnik
Powiatu).

34. Zapoznanie się Z toczną kwotą subwencj i ogólnej na Ż019 ľok (Skaľbnik Polviatu).
35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).
38. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze.j w sprawie zmiany uchwały nr IY134/20l9 Rady

Powiatu w Busktt - Zdľoju z dnia25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletnie.j Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

39. Spľawy ľ(lŻne.

40. Zamknięcie posied zęnia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczyl Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktory powitał
zebľanych io godzinie 8')0otwoľzył l3 posieclzenieZarządu Powiatu'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgoclnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 CzłonkÓw Zarządtl, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyz1i * lísty obecności Czlonkłjw Zarzqdu oľĺlz
zopľoszonyclr osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pľZez Pľzewodnic7.ącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 12l20l9 z dnia 12 lutego 2019 ľoku został przyjęÍy
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach
wstrzymał się.

przez Członków Zarządu
_przeciwi0głosaclr-

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zclľoju Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Ministeľstwa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej w spľawie ustalenia
kwoty śľodków Funduszu Pľacy, jakie mogą być wydatkowane w 2019 ľoku na finansowanie
zadan, o któľyclr lnowa w aľt. 69a ust. 2 ustawy, ľealizowanychprzezPowiatowy IJľząd Pracy
w Busku - Zdľoju w ľalnach śľodków Kľajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr 3 c1o ninie.iSzego pľotokołu.
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Dyľektoľ l)owiatowego Uľzęclu Pľacy w Busku Zdľoju 'l'apoznał Z'aľząd Powiatu
zprzyjętymi przez MRPiPS pľioľytetami wydatkowania środków Kľajowego Funduszu
Szkoleniowego w ľoku 20l9, któľy przeznaazony jest na kształcenie ustawiczne pľacodawcy
ipracowników. Nabór wniosków pľowadzotry będzie ocl clnia 2l.02,2019 r' do clnia
28.02.2019 r.

W związku z mozliwościami, jakie daje Kľajowy Fundusz Szkolerriowy w zakľesie wspaľcia
kształcenia ustawicznego instľuktoľów pľaktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz pozostałych rrauczycieli, o ile podjęcie kształcetlia ustawicznego umożliwi
im pozostanie w zatľudllieniu, Zal'ząd Powiatu zobowiązał Naczehrik Wydziału EK do
pr zekazania po wyzszej informacj i podle głym j ednostkom o świ atowym.

InÍbľmacja w powyższyln zakľesie została przyjęIa ptzez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.6
Nauczyciel zastępujący Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku _
Zdľoju Pan Marcin Raclota zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem w spľawie zwiększenia
zatľudnienia pľacowników niepedagogicznycll o |/z etatu na stanowisku sprzątaczka (zrrriana
sposobu zatľudnienia pľacownika z umowy zlęcenia na umowę o pľacę) _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcuík nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków
Zaruądu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.7
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Zeljaś zapoznał Zarząd
Powiatu z koncepcją w spľawie dostosowania Placówki do wymogów okľeślonych
w przepisach ustawy o wspieľaniu ľodzirry i systemie píeczy zastępcze.i - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu z,obowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do rozęznania
możliwości zakupu dwóclr domów na potľzeby Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej.

Ponadto, Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczej w Winiaľach Piotľ Zeljaś
przeclstawił tľlrdną sytuację kadľową w Placówce'
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaru zwrocił uwagę' Że jeŻeli nie unoľmrrje się sytuacja
kaclľowa, to tľzeba będzie podjąć poprzez Powiatowe Centrum Ponrocy Rodzinie takie
đzíałania, któľe niestety skutkować będą poszukiwaniern lnieisca dla 14 podopiecznych, aby
pozostać z jednyrn domem i z kaclľą, któľa w zupełności zabezpieczy opiekę nad
wychowankami.

Zarząd Powiatu zobowiąz'ał Dyľektoľa, aby ľównolegle do szukania lokalizacji domów
poszukiwał pľacowników na stanowisko wychowawców. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz stwieľdził, Że jeŻeli nie będzie iľlnego wyjścia, to być moŻe Dyľektoľ Po_W będzie
musiał zwľócić się do Zgronadzen Sióstľ Zakonnych, czy tanr nie byłoby osób
zainteľesowanych pod.jęciem pľacy w PlacÓwce'

W związku z koncepcją ĺtrnkcjonowania Placówki opiekuliczo - Wyclrowawczej w dwóch
pojedynczych Placówkach, Zatząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ, aby
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wspólnie z Dyľektoren'I pľZygotowali lraľnronclgľarn utwclľzenia dľugiej oclľęblrej Placówki
oľaz aby na każdynr etapie podejmowanych działan przekazywali inťoľmacje na posiedzenia
Zarządu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzyrnał się.

Ad.8
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś pľzedstawił
pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawic zmiany Regularninr"r
organizacyjnego Placówki opiekunczo - Wychowawczej im. Maľszałka Jőzeťa Piłsudskiego
w Winiaľach.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 4612019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 ľoku
w sprawie zlniany Regulaminu oľganizacyjnego Placówki opiekrrńczo - Wychowawczej im.
Maľszałka Jőzęťa Piłsudskiego w Winiaľaclr statrowi zalqcznik łtľ 6 do niniejszego pľotokołu'

Ad.9
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobonr Niepełnospľawnym i obsłtrgi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Ponrocy Rodzinie w'Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska zapoznała
Zarząd Powiatu z infoľmacją w Spľawie kierunków clziałań oraz waľunków brzegowych
obowiązujących realizatoľów pilotażowego pľogramu ',Aktywny samoľząd" w 20|9 roku -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nľ 7 do niniejszego protokołu. Zaľząd PFRON w 2019
ľoku w Module I poszeľzył ofertę wsparcia o kolejne zadania oľazľozszerzyłkrąg adľesatów
pomocy. Zwiększone zostały ľównieŻ maksymalne kwoty dof'rnansowania
w dotychczasowych zadaniach.

InÍbľmacja w powyższym zaktesie została pľzyjęta pľzez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Kierownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Euľopejskiego Funduszu Społecznęgo
w Powiatowym Centľum Ponrocy Roclzinie w Busku - Zdľoju l)oľota Sobiegľaj pľzedstawiła
pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzyjęoia l)iagnozy lokalnych
potľzeb w obszaľze przeciwdziałania pľZemocy w ľodzinie.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaruądu
w głosowanilr pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

Uchwała Nr 47l20I9 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 lrrtego 2019 ľoku
w spľawie przyjęcia Diagnozy lokalnych potľzeb w obszarze pľzeciwdziałania pľZemocy
w ľodzinie stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

Ad. ll
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poilrfbľnrował, Że Ze względu na konięczność
zapewnietlia dodatkowyclr ponlieszczen dla uczliiów w intcľnacie Zespołu Szkół Teclrniczlio
- Informatycz.nych, Zarząd Powiatu podjął decyz'ię o pľzeniesieniu Powiatowego Centľum
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Pomocy Rodzinie w Btlsktt - Zdrojtr oľztz Poľadni l)sychologiczno - Pec1agogicznej w Busku
Zdľoju do pomieszczeń po byłym Internacie Zespołu Szkół Techniczliych

i ogólnokszÍałcących w Busku _ Züoju.

Po wizytacji pomieszczen w budynku dawnego Inteľnatu ZSTio, Pľzewodniczący Zarządu
Jeľzy Kolaľz przedstawił koncepcję ulokowarria instytucji, gdzie PCPR będzie mieścił się po
lewej stľonie na par1eľze budynku oľaz w dwóch dodatkowych ponrieszczeniaclr na piętľze,
natomiast po pľawej stľonie znajdować się będzie ośrodek Inteľwerrcji Kľyzysowej i I'lostel.
Poľadnia Psychologiczno - Pedagogiczna będzie ulokowana na pieľwszyrrr piętrze'

W nawiązaniu do koncepcji przeniesienia ośľodka Inteľwencji Kľyzysowej i Hostelu na teren
obiektów po Zespole Szkół Techniczrrycli i ogólnokształcącyclr w Busku Zdroju
Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie przeclstawiło kosztoľysy dotyczące adaptacji
pomieszczeń pod siedzibę Centľum - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

Następnie, Zarząd Powiatu zobowiązał, aby w działaniach dotyczących pľzygotowania
pľzetargu, w tym wystąpienie z wnioskiem o foľmalne przekazanie nieľuchomości na rzecz
Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie orazna etapie uzgadniania pľogľalnu fullkcjonalrro
- użytkowego' Dyľektoľ kontaktował się z Naczelnikiem Wydziałrr GKN i Refęľatem
Inwestycji i Pľorrrocji Staľostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu winien być na bieząco
inĺbľmowany na każdynr etapie pľowadzonych pľac.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatir w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Po zakończeniu posiedzenia' Członkowie Zarządtl udali się na ponowną wizytację
pomieszczeli po byłym Inteľnacie Zespołu Szkół Technicznyclr iogólnokształcących
w Busku - Zdroju.

Ad. 12
Poclinspektoľ w Zespole Pomocy osobonr Niepełnospľawnym i obsługi Progľamów PI'-RON
w Powiatowynr Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zclľoju Agnieszka Milewska zapo'znała
7,arząd Powiatu z inťoľmacją na temat projektów zgłoszonych clo pľogľamu Palistwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnyclr pn. ,,Pľogľam wyľównywania róŻnic
mięclzy regionami III'' na 2019 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
ni n iej szego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zwrocił uwagę, aby nie czekać z wymianą samochoclu
12 IaÍ, tylko po kľótszym czasię eksploatacji spľzedać' a uzyskane śľodki przeznaczyc na
wkład własny na nowy samoclrócl'

Po przeanalízowaniu, powyższa inÍbľnracja została pozytywnie zaopiniowana przez
Członków Zaľządĺl w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzylnał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak ponownie zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wrlioskicnr o cloĺjnansowanic z buclŻetu Powiatu zaclati pll.:
,,Modeľnizclc.ja ponlieszczeń duu,neg,ĺl Ocĺĺlziaĺu Pecĺicllrycznegĺl (odcinkcl ĺzl,t,. biegl.lnek)
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w celu ĺJo,ĺtosowania ncĺ potľzeby I'odoĺldziclłtł Endoproĺez zgodnie z wymogclnli sclniĺclľno -
epidemiologicznymi" oÍaz ,,Modeľnizac.ja koryĺctľZcł lu łqczniku budynktl szpiĺalnego przy
Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagno.ľtyki Obľazou,ej '' _ w bľzmięniu stanowiącym
załqcznik nr 11do niniejszego protokołu'

Po zapoznaniu się z kalkulacją inwestycji pn' ,, Moĺ]ernizacja ponlieszczeń clclwnego ocJĺJziału
Pediatrycznego (oĺlcinka tzw. biegunek) w celu dosĺosov,ania na potrzeby Pododdziąĺu
Endopľoĺez zgodnie z v)ymogltmi sąniĺtlľno ' epicĺeľniologicznymi", Zarząd Powiatu zrrrienił
decyzję dofinatrsowania powyższej inwestycji z 179 445, 78 zł na 203 695,78, a pozostała
kwota z zabezpieczonych w budżecie Ż50 000 zł zostanie pľ'zeznaczona na wykonanie
zadaniapn. ,,Dostawa i monta2 ylykładziny ĺypu ,,Taľkeĺt" na koľytclrzu ýý łqczniku buĺlynku

'szpiĺalnego pľ4) Dziule Rehtlbiliĺclc.ji Lecznicze'j i Dziule Diagnostyki obrazou,4".PowyŻsza
inwestycja będzie ľealizowana w ramach wydatków majątkowych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez Człorrków Z'arządl Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Gĺzegorz Lasak wľaz Z Zastępcą
Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busktl - Zdroju Jolantą Kamińską
zapozna|í Zarząd Powiatu z Rb-N kwaľtalnym spľawozdanięm o stanie nalężnoŚci oľaz
wybľanych aktywów 1Ťnansowych' Rb-Z kwaľtalrrym spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg
tytułów dłużnych oraz poľęczeń i gwaľancji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
wg stanu na koniec IV kwaľtału 2018 ľoku oraz Z RB-UN ľocznym sprawozdaniem
uzupełniającym o stanie należności z tytułu papierów waľtościowych wg waľtości księgowej
oraz Rb-UZ rocznym spľawozdaniem uzupełniającym o stanie zobowíązań wg tytułów
dłużnych _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu'

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zwľócił uwagę' aby Wypľacować stanowisko, któľe
dopľowaclzi do ogľani czenia stľony kosztowej .

Inťoľmacja w powyższym zakľesie została przyięta pľZeZ Członków Zarządv Powiatu do
wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiattt
w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie ľealizacji
zadan publiczllyclr w 2019 ľoku.

Po analizię, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

[Jchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Br"lsku - Zdľoju z' dnia 20 ltrtego 2019 roku
w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu ofeft na wspaľcie ľealizacji zada,Ĺ'l publicznych
w 2019 roku stanowi załĺpcznĺk nľ 13 clo niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przeclstawił
pľopozycję zapľoszenia przedstawicieli oľganizac.ii pozaľządowych pľowaclzących clziałalność
pożytku purblicznego do udziału w konlisji konkuľsowej, opinirrjąoej oĺ'erty na wspaľcie
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realizacji zadań publicznych w zakľęsie: kultuľy, kultuľy fizycznej i tuľystyki, ochľony
i pľornocji zdľowia, edukac.ii ekologicznej.

Powyższe zapľoszenie - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nľ ]4 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 16
Naczelrlik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalach 'zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektern inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie ustalenia ľozkłaĺlu godzin pľacy aptek ogólnodostępnych na
teľenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzy.jęty przez Członków Zaru.ądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzęz poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Człolrków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻa,hski zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem
mieszkańców sołectwa Szklanów w spľawie uľegulowania własności gľuntów pod dľogą
powiatową Nľ l0lT w m' Szklanów, gm. Stopnica - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
I6 do niniejszego pľotokołu'

Zaľząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zlecenia opľacowania
dokumentacji geodezyjnej do celów ľegulacji stanu pľawnego zajętości pasa drogowego w/w
drogi powiatowej.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Człorlków Z'arządv Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Naczęlrrik Wydziału GKN llcnľyk Kľzyżański zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľojrr w spľawie
wyrażenia opinii dotyczącej wydania zgody na lokalizację eneľgetycznego pľzyłącza
kablowego niskiego napięcia w działce nľ 5]l15 połozonej w Busktl _Zdroju - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

Ze względu na nieuregulowany stan pľawny działki, Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował
powyŻszy wniosęk w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zwľócił się do Zarządu Powiatu
o podjęcie decyzji w spľawie ľozstľzygnięoia pľzetaľgu pn. ,,Wykĺlnanie cligilcllizacii
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nlaĺeľiclłĺjul pań.sĺv,oll)ego zct,yobu geoĺlezyineglr,, ,,rr,, z Lthý()rzeniem ľe.iesĺrjyl pľzesĺľzennych
dokumenĺóv, źródłou,ych dla całego Pĺluliclĺtl Buskiego " .

Po analizie, Zaľząd Powiatu zatwieľdził wybóľ oÍ-eľty jednocześnie przeznaczając wyŻszą
kwotę na realizacj ę powyŻszego zadania w głosowaniu ptzy 5 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelľrik Wydziału EK Renata K-ľzelrrieli zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskieln
Stowaľzyszelria ,,Młode Busko'' w spľawie bezpłatnego udostęprrienia holu w siedzibie
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w celu oľganizacji
konceľtu clraľytatywnego na rzecz cíężko choľego mieszkańca Buska _ Zdro.iu - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I8 do niniejszego pľotokołu.
Naczelnik Wydziału EK przekazała informację od Dyľektoľa PMOS o mozliwości
udostępnienia holu we wskazanym terminie.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 1 głosie _wstrzymał się
zzaznaczenietn, aby podczas akcji nie było głoszonych treŚci wynikających ztzw' ,,szerzenia
mowy nienąwiści'' '

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Wojskowe.i Komendy Uzupełnień w Busku -Zdrojll w sprawie udostępnienia hali spor1owej
PMOS w teľminie pomiędzy 04-06.06.20l9 ľ. w celu organizacji wydaľzenia V Zawodów
Słuzb Mundurowych w Biegach o Puchaľ Szela Wojewódzkiego Sztabtr Wojskowego
w Kielcach _ w brzmieniu stanowiącym załqcaůk nr 19 do niniejszego pľotokołtr.
Naczelnik Wydziału EK przekazała infoľmację od Dyľektoľa PMOS o możliwości
udostępnienia lrali spoľtowej we wskazanym teľminie.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zwľóciła się do Zaľządv Powiattr o zajęcie
stanowiska w spľawie Żądanía Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyższenia
wynagľodzeli zasadniczych nauczycieli i innych pľacowników zatrudlrionych w Specjalnym
ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Nicpełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
o l 000 zł zwyrownaniem od l stycznia2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 20
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, 'ze wzg\ędu na Ío, Że Powiat realizuie obowiązek podwyżek zgodnie z Kaľtą
Nauczyciela, jak ľównieŻ z uwagi na zmniejszoną subwencję oświatową o ponad 7Ż| tys. zł
Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyzsze żądanie w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zal'ząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wyolrowawczego w Bľollinie w spľawie zatwieľdzenia
wysokości stypendiunr za wyniki w natlce - w bľzmienitl stanowiącyll'l załqcznĺk nr 2I do



L1.

niniejszego protokołu' Pľoponowalra wysokość stypenclium to l50 zł. PowyŻsze stypenclium
będzie pobieľał jeden uczeń'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwięľdził pľoponowaną kwotę stypendium
w wysokości 150 zł w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrieti zapoznała Zaľząd Powiatu z wllioskiellr Dyľektoľa
I Liceullr ogólnokształcącego w Busku = Zclľoju w spľawie zatwierdzenia wysokości
stypendium za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe - w bľznrieniu stanowiącym
załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu. Pľoponowana wysokość stypendiurn to l50 zł'Do
stypendium wytypowano łącznie 52 uczniów'

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zatwierdził pľoponowaną kwotę stypendiurn
w wysokości l50 zł w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się'

Ad.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju Znak:
ZSTio.O7l0.206.2019 z dn. 13.02'2019 r. w spľawie zabezpieczęnia śľodków finansowych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzlnieniu stanowiącym załqcznik nr 23 clo
niniejszego pľotokołu

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelrrik Wydziału EK do zobligowania Dyľektoľów jednostek
oświatowych w spľawie składania wniosków w ľamach Kľajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ponadto' Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzelnień zapoznała Zar-ząd Powiatu z korektą
irrĹoľmacji Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolrro Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruclrowo w Busku - Zdľoju o zapotrzebowaniu na śľodki finansowe
zprzeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie od
01.0l.2019 r' clo 30'06.20l9 ľ. _ rł,brzmienitt stanowiącym załĺpcznik nr 24 do niniejszego
pľotokołu.

Zaľząd Powiatu polecił' aby Naczelnik Wydziału EK zobowiązała Dyľektoľa ośľodka do
złoŻenia wniosku w ľamach Kľajowego Funduszu Szkoleniowego.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZe z Członkow
Zaľządtl w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4d.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Z'atząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół 'I'eclrniczrrych i ogólnokształcących w Blrsku Zdrojĺl Z'nak:
ZSTio.07l0.l87.20l9 z dn. Il'02.2019 r. w spľawie pľzekazania na ľZęcZ Zespołu
salnoclrodu użytkowarrego ptzez inllą jeclnostkę oľganizacyjną Powiatu - w bľzmieriiu
stanowiącym załqcznik nr 25 do ninie'iszego pľotokołtl.



Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdľoju w spľawie powołania Rady Powiatowego ośrodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju'

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopilliowana przez Człorrków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 49l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 lutego 2019 ľoku
w spľawie powołania Rady Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoiu stanowi załĺpcznik nr 26 do ninie.iszego pľotokołu.

Ad.Ż7
Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzemień 'zapoznałaZaľząd Powiatrr zroz|iczeniern śľodków
na doskonalenie nauczycieli za ľok 2018 - wbľznrieniu stalrowiącyn załqcznik nr 27 do
niniej szego pľotokołu'

inÍbľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta ptzęz Członków Zal'ządu Powiatu
do wiadomości'

4d.28
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzęmień zapoznała Zarząd Powiatu z zaktualizowanym
planem dofinansowania ltlľnr doskonalęnia zawodowego nauczycieli w roku 2019
w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu ' Zarząd Powiatu przyjął zaktualizowany plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycielí w roku 2019 w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.29Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uclrwały Zarządu Powiatr"l
w Bttsktt _ Zdľoju w spľawie ustalenia nraksynralnej kwoty doĺjnansowania opłat Za
kształcenie nauczycieli w 2019 r. oľaz wykazu specjalności i f'orm kształcenia nauczycieli
pľowadzonych przez uczelnie, na któľe ptzyznawane iest doÍjnansowanie'

Po analizie, povĺyŻ,sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 50/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 20 lutego 2019 ľoku
w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty doÍlnansowania opłat za kształcenie nauczycieli
w2019 r. or-az wykazu specjalności i foľm kształcenia nauczycieli pľowadzonych przez
uczelnie' na któľe pÍZyznawane jest doÍinansowanie stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu.
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Ad.30
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju w spľawie przekazania
wyposażenia po zlikwidowanym internacię ZSTio _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ
30 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ponadto' Zarząd Powiatu zobowią'zał Naczelnika Wydziału oR Kľzysztofä Welęnca clo
tozeznania możliwości pozyskarria śľodków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego
w Powiatowyrn Uľzędzie Pľacy w Busku - Zdľo.ju na szkolenia dla pľacowrrików Staľostwa
Powiatowego.

4d.31
Kieľownik Reľeľatu IP Tadeusz Sernpioł zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskielrr Dyľektoľa
Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie trrozliwości
adaptacji pomieszczeń lub zmiany sposobü użytkowania w nowym budynku szkoły -
w bľznrieniu stanowiącym załqcznĺk nľ J/ clo niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zobowiązał Kierownika Re1ěľatu IP, aby w oparciu
o pismo Dyľektoľa ZSTio w Busku Zdľoju pľzygotował wniosek do Marszałka
Województwa Świętokľzyskiego w spľawie wyľażenia zgody na adaptację pornieszczeń lub
zmiany sposobu użytkowania w nowym budynku szkoły.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte pťZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.32
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak .zapoznał Zaľząd Powiattl Ze Sprawozdaniem
z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego Związku
Wędkaľskięgo za rok 2018 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego
pľotokołu oraz Sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW Powiatu
Btlskiego za2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ -l-l do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe Sprawozdania zostały przyjęte pi*Zez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyższe spľawozdania naleŻy pľzekaz.ać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad na.ibliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pť7ez Cz'łollkow Zarządv Powiattt w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

4d.33
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdrojul w spľawie zabezpieczenia
śľo<lków fitialrsowyclr na 2019 ľok dla irrieszkańca Powiatu Buskiego uczestnika
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Waľsztatów 'ľeľapii Zajęciowej w Połalicu - w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznik nľ 34 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z roczl7ą kwotą surbwenc.ji ogólrrej
lra 2019 ľok - w bľznrieniu stalrowiącyn załqczltik ltľ J5 do niniejszego pľotokołu.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zgłosił wniosek o przedstawienie infoľmacji
o zmniejszonej kwocie subwencji w lokalnych mediach.

InÍbľmacja w powyzszym zakresie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
clo wiadomości.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządĺl Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w p|anie wydatków buclżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozy{ywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 51/2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 lutego 2019 ľoku
wsprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 36 c1o niniejszego pľotokołu.

Ad.36
Skaľbllik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uolrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 52l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków q, poclległych ieclnostkach br-rdżetowych stanowi zĺlłĺ1cznik
nľ 37 do niniejszego pľotokołu'

Ad.37
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak zapoznał Zarząd Powiatlr z pľojektenr inicjatywy
ucliwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został przyjęty przez Członków Zaľządtl Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłorrków Zaľządu, powyŻsząinicjatywę nalezy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiattr,
a następnie włąozenia do poľząĺĺku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przczCzłonkow Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiaĺy uclrwały nr IYl34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 slycznia 2019 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľogrrozy Finarrsowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20|9 - 2030 - w bľznrieniu stanowiącyn zalqczllik nr J9 do niniejszego
protokołu.

Po anaIizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyięte pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.39

ĺľ spľawach różnych nie zgłĺl'szĺlno żcldnych wniĺlskĺ5w.

Ad.40
Po zrealizowaniu porządku obľacl Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godziliie l ll0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

A
I

\

lli:ľj:''iĽ:JľŤ''l,t


