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Pľotokól Nr 1712019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 13 maľca 2019 ľoku

W posiedzeniu Zaľządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Jakub Kosiń _ Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
Sylwester Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Marian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Piotľ Zeljaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowa:wczej w Winiarach
Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Agnieszka Milewska _ Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym
i obsługi Pľogramów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
Doľota Sobiegľaj - Kierownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Euľopejskiego
Funduszu Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski _ Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

P roponowany poľządek posĺedzenĺa :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
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4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Pľzyjęcie Iníormacii o stanie bezpieczeństwa i poľzqdku publicznego na terenie Powiąttl

Buskiego za 2018 rok (KPP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w spľawie ujęcia do planu ľobót

na |ata 2019 - 2021 pľzebudowy dróg powiatowych na teľenie Gminy Wiślica
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

7. Podjęcie decyzjí w spľawie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ 0096T
Stopnica - Goľysławice od km 0+000 do km 0+060 (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków Íinansowych na ľenowację nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego (Dyr.ZST_I w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

9. Pľzyjęcie Infoľmacii na ĺemat ľeaĺizacji zadań w zalcresie pľomocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezľobocia w 20]8 ľoku na teľenie
Powiatu Buskiego atakŻe Sprawozdania za 20]8 ľok z realizac'ii Powiatowego programu
promocji ząĺrudnienia oraz aktyu,izacji lokaĺnego rynku pracy na latą 20]1 - 2020
(Dyľ.PUP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

10. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Placówki opiekuńczo Wychowawczej
w Pacanowię za2018 ľok (Dyľ. Po_w w Pacanowie, Nacz. Wydz. SoZ).

11. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Placówki opiekuńczo Wychowawczej
w Winiarachza2018 ľok (Dyľ. Po_w w Winiaľach, Nacz. Wydz. soz).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyraŻenia zgody na zdjęcie z ewidencji składników majątku ruchomego
Placówki í przekazanie do utylizacji dwóch pľalek automatycznych (Dyr. Po-w
w Winiaľach, Nacz. Wydz. oR).

13,Zatwieľdzenie pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatow Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim pľowadzonego przez Caľitas Diecezji Kieleckiej na 2019 rok
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zatwierdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatőw Terapii Zajęciowej
pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na2019 rok (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju'
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

15, Zatwierdzenie pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Warsztatow Teľapii Zajęciowej
pľzy Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdrojuna2019 ľok (Dyľ. PCPR w Busku
_ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem z ľea|izacji pľoj ektu ,,Nowy Start - Nowe Życie" za okľes
od 0l.10.2018 r. do 3l.12.2018 ľ. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

17.Pľzyjęcie ldormclc.ii o przebiegu ľecllizclcji pĺanu./inansowe8O Zespolu opieki Zcĺľou,otnej
w Busku - Zdroju za rok 2018 (Dyr, ZoZ w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

18. Rozpattzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju o zmianę
dofinansowaniazbudzetu Powiatu zadanpn.: ,,Modeľnizacjakoľytarzaw łączniku budynku
szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji Leczniczej i Dziale Diagnostyki obľazowej'',
,,Modernizacja pomieszczęn dawnego oddziału Pediatľycznego (odcinka tzw. biegunek)
w celu dostosowania na potľzeby Pododdziału Endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno
- epidemiologicznymi'' (Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Pacanów w zakľesie pomocy społecznej Z przeznaczeniem na realizację zadania
związanego z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem
społecznynr (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
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20. Rozpatľzenie wniosku Kornendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -

Zdroju w spľawie WraŻenia zgody na przekwaliÍikowanie wydatków w planie budżetu na
2019 ľok (Skaľbnik Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l9 (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnil< Powiatu).

26.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnieníe Ż psychologów na czas nieokľeślony
(Nacz. Wydz. EK).

27. Rozpatľzenie wniosku Stowaľzyszenia Maxfaľbex Futsal w sprawie bezpłatnego
udostępnienia hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

Ż8. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju zĺealrizacji pľojektów edukacyjnych: ,,Myślenie
ponad gľanicami'', ,,Hotelarze przyszłości" oraz,,Swiętokľzyscy hotelarzę d|a ľynku pľacy''
(Nacz. Wydz. EK).

29. Spľawy rcŻne.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zaľządu przewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył |7 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Czlonków Zarzĺpdu oľaz
zaproszonych osób stanowiq załqcznÍki nr I Í 2 do niniejszego pľotokolu,

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącęgo Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr l 6/201 9 z dnia6 marca 20l 9 roku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.5
Komendant Powiatowy Policji w Busku - Z&oju Jakub Kosiń zapoznał Zarząd Powiatu
z Informacjq o stanie bezpieczeństwa i porzqdku publicznego ną terenie Powiatu Buskiego
za 20]8 rok_w brzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyŻsza infoľmacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą infoľmację na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zaruąd
Powiatu z wnioskienr Buľmistľza Miasta i Gminy Wiślica o ujęcie do planu ľobót na lata2019
- 2021 przebudowy ďw dľóg powiatowych na teľenie Gminy Wiślica:

dalsza kontynuacja budowy lewostľonnego chodnikaprzy dľodze powiatowej Nľ 0073T
w miejscowoŚci Koniecmosty w kieľunku miejscowości Jurków'
wykonanie ľobót dľogowych w zakľesie pľzebudowy nawieľzchni, obustronnej ścinki
poboczy, odbudowy/pogłębienia rowów przydtoŻnych, usunięcia kľzęwów przy drodze
powiatowej Nľ 0073T na odcinku przez miejscowość Koniecmosty, Kuchaľy i ostľów,
kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ 0072T w miejscowości
Kobylniki,
pľzebudowa skľzyżowania dróg powiatowych Nr 0072T i Nľ 0070T w miejscowości
Skotniki Dolne celem popľawy widoczności i bezpieczeństwa ľuchu otaz ptzebudowa
nawierzchni i budowa chodnika odcinka dľogi nľ 0070T w kieľunku Zagości do gľanicy
Powiatu Pińczowskiego'
wykonanie nowej nawieľzchni dľogi powiatowej Nr 0088T na odcinku od skrzyżowania
drogi wojewódzkiej 776 do miejscowości Hołudza,
wykonanie nowej nawieľzchni dľogi Nľ 0084T na odcinku Skoľocice - Nowa Wieś
w kieľunku Sięsławic,
kontynuacja odbudowy drogi powiatowej Nr 0096T - Szlak kľólewski - załqcznik nr 4
do niniejszego protokołu.

PZD w Busku - Zdroju przygotował listę zawĺerającą propozycje inwestycji i remontów dróg
powiatowych do ľealizacji w ľamach programu Fundusz Dľóg Samorzqdowych. Na wiw liście
między innymi znajdują się zadania obejmujące wnioskowane odcinki drog (za wyjątkiem
kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ 0072T w miejscowości Kobylniki)'
Zarząd Powiatu ustali zadania pľioľytetowe w/w listy. Po ogłoszeniu naboru wniosków clo

progľamu' ocenie meľytorycznej wniosków i otľzymaniu dotacji z budzetu państwa
pľoponowane zadania będą ľealizowane zgodnie z załoŻeniami pľogľamu. Spľawa kontynuacji
budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ 0072T w miejscowości Kobylniki będzie
analizowan a przez Zarząd przy rea|izacji pľzebudowy dľogi w w/w miejscowości.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'



5

^d.7Na posiedzeniu Nr |4l2ol9 w dniu 25 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu analizował wniosek
Buľmistľza Miasta i Gminy Stopnica w spľawie pľzebudowy chodnika przy dtodze powiatowej

Nľ 0096T Stopnica _ Gorysławice od km 0+000 do km 0+060 związanej ze zmianą jego obecnej

lokalizacji biegnącej wzdłuŻ jezdni poprzez pľzesunięcie wzdłuŻ ogľodzeń działek. Zarząd
Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoju do rozeznania w w/w sprawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju poinformował, Że zmiana ta jest

możliwa, gdyŻ wydzielony pas drogowy w pełni pozwala na wykonanie przebudowy. Zmiana
lokalizacji wymienionego chodnikaw znacznym stopniu wpłynie na popľawę bezpieczeństwa.
Pismo Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 5 do

niniej szego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju, aby po ustaleniu haľmonogľamu
robót na rok 20l9, wystąpił do Buľmistrza Miasta i Gminy Stopnica o paľtycypację w kosztach
real izacj i pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _Za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował Członków
Zarządu o wpływie wniosku Dyľektoľa ECB w Pacanowie dotyczącego pľzebudowy ulicy
Karskiej w Pacanowie. Zgodnie z przedłoŻonym projektem pľzebudowa całej ulicy Kaľskiej
będzie kosztować 675 000 zł netto, wykonanie oŚwietlenia - 60 000 zł. Pľzewodniczący
Zarządu stwieľdził, Że decyzja w przedmiotowej spľawie będzie mogła byó podjęta

w drugiej połowie 20l9 roku' kiedy znana będzie informacja na jaki zakľes inwestycji Powiat
otrzyma dofinansow anie z pľogľamu Fundusz Dróg Samoľzqdowych onz znane będą wyniki
przetargów

W nawiązaniu do zebraniaz mieszkańcami m' Siesławice, Członek Zarządu Wiesław Marzec
przekazał wnio ski dotyczące :

budowy chodnika w m. Siesławice'
pľzedłużenia istniejącego chodnika na odcinku od włączenia dľogi powiatowej
Nr 0084T Sięsławice - Skoľocice do budowanej obwodnicy w m' Siesławice.
Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju poinformował, Że prowadzone Są rozmowy
w powyższyrn zakľesi e z inŻynieľem kontľaktu pľowad Zącym w/w inwestycj ę.

Ad.8
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdtoju Sylwester Pałka

zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabęzpieczenie śľodków ľtnansowych na

renowację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do

niniejszego pľotokołu. Szacowany koszt ľenowacji nawieľzchni to ok. 50 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, ZarządPowiatu postanowił zabezpieczyć śľodki finansowe w wysokości

50 000 złnawlw cel. W pľzypadku wypľacowania dochodów własnychprzez ZST-I w Busku
- Zdrojuprzedmiotowe śľodki zostaną zwľócone do budzetu Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z Informacjq na temat realizacji zadan w zalłesie promocji zatrudnienią
i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 20]8 roku na terenie Powiątu
Buskiego, atakŻe ze Sprawozdaniem za 20 ] 8 rok z realizacji Powiatowego progrąmu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy ną lata 201] - 2020 - w bľzmięniu
stanowiącym załqczník nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povłyŻsza infoľmacja i sprawozdanie zostały pľzyjęte przęz Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infoľmację i spľawozdanie na\eŻy przekazać,
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Sprawozdanie z działalności Placówki opiekuńczo _ ĺĺ/ychowawczej w Pacanowie za rok 20] 8
- załqczník nr 8 do niniejszego protokołu.

opinia Naczelnika Wydziału Spľaw obywatelskich, Zdrowia i obrony Cywilnej do
sprawozdaniazdział.alności Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie za 20l8 ľok
- stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Zuwagi na nieobecnośó Dyľektoľa Po-W w Pacanowie,Zaľząd Powiatu odłozył pľocedowanie
nad powyŻszym spľawozdaniem na kolejne posiedzenie.

Ad. 11
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś pľzedstawił
sprav,ozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo _ Wychowawczej w lľiniarach za ľok 20 ] 8

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

opinia Naczelnika Wydziału Spraw obywatelskich, Zdrowia i obľony Cywilnej do
sprawozdaniazdziałalności Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach za 2018 ľok
- stanowi załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Po-W w Winiarach orazNaczelnika Wydziału SoZ do:

wystąpienia do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokľzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kięlcach z zapytaniem czy Placówka moŻe funkcjonowaó w jednym

budynku na zasadzię dwóch odrębnych mieszkań podobnie jak będzie to miało miejsce
w PO-W w Pacanowie,
pľzygotowania wniosku o wydanie zgody na prowadzenie w dotychczasowym budynku
Placówki działającej na zasadzie dwóch odľębnych mieszkań.

Powyższe sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. 12
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Zeljaś zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na zdjęcie z ewidencji
składników majątku ruchomego Placówki i przekazanie do utylizacji dwóch pralek
automatycznych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Zarząđ Powiatu odłożył pľocedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu jego uzupełnienia
o ľok pľodukcji i numery fabryczne pľalek.

Ad. 13
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Progľamów PFRON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska, Skaľbnik
Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Członków
Zarządu Powiatu z pľeliminarzęm kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim pľowadzonychprzez Caľitas Diecezji Kieleckiej na2019 ľok _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Programów PFRON
w PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastrzeŻen do w/w preliminaľza.

Po analizie, powyższy pľeliminarz został przyjęty pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska, Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapozna|i Członków
Zarządu Powiatu z pľeliminaľzem kosztów funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na2079 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I4 do niniejszego pľotokołu'

Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Pľogramów PFRON
w PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oraz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastĺzęŻen do w/w pľeliminarza.

Po analizie, powyższy pľeliminarz został przyjęty pÍZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 15
Podinspektor w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Progľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska, Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali Członków
Zarządu Powiatu z pľeliminarzem kosztów funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej
przy Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na 2019 ľok _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I5 do niniejszego protokołu.

Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogramów PFRON
w PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastrzeŻen do Ww prelinrinarza.



Po analizie, powyższy pľeliminarz został przyjęty pľZez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Kierownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Euľopejskiego Funduszu Społecznego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Doľota Sobiegľaj zapoznała
Zaľząd Powiatu Zę sprawozdaniem zrea|izacji projektu,,Nowy Start - Nowe Życie" za okľes
od 01.l0.20l8 r. do 3l.l2'20l8 ľ. - wbrzmieniu stanowiącymzałqcznik nr l6 do niniejszego
protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad. 17
Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski
omówił informację o przebiegu realizacji pĺanu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za 20]8 r' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 17 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie ' powyŻsza infbľmacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą infoľmację naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu czeľwcu bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zmianę dofinansowania z budżetu Powiatu
zadań pn.: ,,Modemizacjakorytaľza w łączniku budynku szpitalnego przy Dzia|e Rehabilitacji
Leczníczej i Dzialę Diagnostyki obrazowej''' ,,Modernizacja pomieszczeń dawnego oddziału
Pediatľycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potľzeby Pododdziału
Endopľotez zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistľza
Miasta i Gminy Pacanów w spľawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Buskiego w 2019 ľoku na realizację zadania w zakľesie pomocy społecznej, związanego
z đostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagtoŻonych wykluczeniem społecznym
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów
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w zakresie pomocy społecznej Z pÍzeznaczeniem na realizację zadania zwíązanego
z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 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 _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻsząinicjatywę na\eŻy przekazać Przewodniczącemu 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 ptzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 04.03.2019 r. Znak:
PF.0760'2'20l9 w sprawie WraŻenia zgody na pľzekwalifikowanie wydatków w planie
budŻetu na2O|9 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2] 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.2t
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 6112019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 marca 2019 roku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 stanowi załqcznik nr 22 do
niniej szego protokołu'

^d.22Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

Po analizie, powyższa uchwała zostala pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 6212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 marca 2019 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi

załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił
w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
w 201 9 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 6312019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 marca 2019 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi

załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdtoju w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji
ľządowej oraz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku.

Po analizie ' powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 6412019 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 13 maľca 2019 roku
w sprawie zmian w planie Íinansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w20l9 roku stanowi załqczník nr 25 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostaŁa pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 65/201 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 maľca 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na

zatrudnienie 2 psychologów na czas nieokľeślony w wymiarue I/z etatu od l wľześnia 20l9 ľoku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu'

Z uwagi na to, że Dyľektoľ P P-P w Busku - Zdľoju posiada zgodę na zatľudnienie w/w osób
do dnia 31 sieľpnia bľ., Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w pľzedmiotowej spľawie do
tego czasu.

^d.27Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Stowarzyszenia Maxfarbex Futsal w Busku - Zdroju w sprawie bezpłatnego udostępnienia hali
spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju w dniu
24 marca 2019 ľoku w celu przeprowadzenia Turnieju Chaľýatywnego - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzernień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z rcalizacji
pľojektów edukacyj nych:

,,Myślenie ponad gľanicanri'' (spľawozdanie kwaľtalne gľudzień 2018 ľ. - luty 20l9 ľ.)

- zďqcznik nr 29 do niniejszego protokołu,

,,Hotelaľze przyszłości'' (spľawozdanie kwaľtalne gľudzień 2018 ľ. - luty 2019 ľ') -
załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu,

,,Świętokrzyscy hotelaľze dla ľynku pľacy'' (spľawozdanie kwaftalne gľudzień 2018 ľ. -

luty 20l9 ľ.) - załqcuik nr 3I do niniejszego pľotokołu'

Inĺbnnacja w powyzszym zakľesie została pľzyjętapľzęZZarząd Powiatu do wiadomości.

^d.29'ĺľ sprau,ach róznych nie zgłoszono żadnych wniosków'

Ad.30
Po zręa|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący ZaľząduJerzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie l l00 zamknął posiedzenie Zaľządu Powiatu'

[)ľotokół spoľządz-i la:
lJaľbaľa Nowocień

B. N}cxo,^ł^,
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