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Pľotokól Nr 18/2019

z posicdzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 19 mĺrľca 2019 roku

W posieclzeniu Zarządu uclzial wzięli:

1. Jeľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. .Teľzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andľzej Snrulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdro1u

Kľzysztof Tułak - l)yľektoľ Powiatowego Zaľządtl Dľóg w Busku - Zdľoju
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Re1'eľatu IP
Kľzysztoť Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany poľządck posicdzenia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwierclzenie quoľultl-l.

3. Pľzyjęcie poľząc1ku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatľliego posiedzcnia.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w sprawie wysokości

doÍlnansowania ze śľodków Palistwowego Funduszut Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnyclr likwidacji baľieľ aľcłritektonicznych. teclrniczliych
i w kotnunikowaniu się, zaopatľzenia w spľzęt ľehabilitacyjny, pľzedmioty or1opedycz.ne

i śľoclki ponrocnicze. w 'l'wląz,ku z inclywidualnylni potľzebanri osób niepełl'lospľawnych

w ľoku 20l9 (Dyľ. PCPR w Busku _Zĺlroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skaľbnik Powiatu).
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6. Pľzyjęcie spľawozdania z działalriości Placowki opiekuńczo - Wychowawczej

w Pacanowie za2Ol8 ľok (Dyľ. Po-w w Pacanowie, Nacz. Wydz. SoZ).
7, Pľzyięcie Informclcji Dyľekĺora Pouliaĺov,ego Zclrzc1dĺl Dľog w Busku - ZdrĘu doĺyczqce'j

zimowego utrzymania dľĺ|g na drogach powiaĺowych w ,;ezonie zimowym 2() l 8/20 ] 9. Stcln

na ĺlzień 08,03.20l9 r. (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie powołania i zasad

działania Komisji Konkursowej w celtr opirriowania złoŻonych oíěľt na rea|izację zadan

publicznych w 2019 r. (Nacz. Wydz. SOZ).
9. Rozpatľzenie wniosktr Komenclanta Powiatowego Policji w Busku - Zclľoitl w sprawie

przesunięcia śľodków finansowych przeznaczonych w budzecie Powiatu Buskiego na

służby ponadnoľmatywne na wydatki nrajątkowe tj. zakup samochodu osobowego (Nacz.

Wydz. SoZ' Skaľbnĺk Powiatu).
10.Zapoznanie się z infoľrrracją Ref-eľatu Inwestycji i Pľomocji o stanię ľealizacji inwestycji

wieloletniej pn. ,,Popľawa efěktywności eneľgetycznej tľzeclr budynków użyteczności

publicznej Powiatu Buskiego'' (Kier. ReÍ'. IP, Skaľbnik Powiatu).
1l. Rozpatrueníe wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zclľoiu w spľawie zwiększerria planu dochodów i wydatków gľomadzollyclr na

wydzielonym ľachunku jednostki budżetowej i wydatków nirni flnansowanyclr (Skaľbnik
Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

wBusktt - Zdroju w spľawie zwiększenia planu Í'inansowego na 2019 ľok: dział 854

rozdział 85407 paľagľaf 4260 (Skarbnik Powiatu).
13. Rozpatrzenĺę wniosku Dyľektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju

w spľawie zmiany w planie finansowynr wydatków budzetowych w 2019 ľoku w dzialę

853 ľozdział 85333 (Skaľbnik Powiatu).
l4. Podjęcie inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego

w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
15. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie pľzeniesicń w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie znriany tlchwały Nľ IV/34l20l9 Racly

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy

F'inansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l9-Ż030 (Skaľbnik Powiatu).
17. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku Zdľoju w sprawie upoważnienia

kieľowrrików jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego clo dokonania czynności

oywilnoprawnych (Nacz. Wyclz. OR).
18. Spľawy ľóżlrę'
19. Zamknięci e posied zenia.

Ad. I

obľaclom Zarządu pľzewoclniczył Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz, któľy powitał

zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 18 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^11.2Pľzewodnic7.ący 7'arządu Jeľzy Kolaľz oświaclcz'ył, iż. zgodnie z listą obecnoŚci akttralnie

w posiedzeniu uczestniczy 5 Człorrk<iw 7'aľządu, co stanowi qlloľLlm pozwalające rra
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poclejnrowanie pľawolrroĺ:nych uclrwał icleoyz.ji - listsl obecnĺlści Czlonków Zuľ7ĺ1du oraz
zaproszortych osób stultowiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzewodnicZącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządtl pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 1712019 z dnia 13 maľca 2019 ľoku został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządĺl
Powiatu bcz uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku * Zdroju w spľawie wysokości
dofinansowania ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
likwidac.ii barieľ aľclritektorricznych' technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrz.enia
w spľzęt ľehabilitacyjny, przedmioty oľtopedyczne i śľoclki pomocnicze' w związku
z irrdywidualrrynli potľzebami osób lliepełnospľawnych w ľoku 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pľZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 6612019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnla 19 maľca 2019 roku
w sprawie wysokości dof'inansowania ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się, zaopatrzenia w sprzęt ľehabilitacyjny, przedmioty oľtopedyczne i śľodki pomocnicze,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnospľawnych w ľoku 2019 stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Zatząd Powiatu zapoznał się ze ,sprau,ozdanienl z cĺzialalno'ści Placówki Opiehlńczo _

Wychowclv,czei v, Pacanovlie zcł rok 2018 - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do
nirriej szego pľotokołu.

opinia Naczehrika Wydziałrr Spraw obywatelskich' Zclrowia i obľony Cywilne.i do

spľawozdania z działalności Placówki opiektrńczo - Wyclrowawczej w Pacanowie za 2018
ľok - stanowi załqcznik nr 5 clo ninie.|szego pľotokołu.

PoryŻsze spľawozclanie zostało przyięte pÍZeZ Członków Zaruądu Powiattl w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się'

Acl.7
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z InJbrnlclcjq doĺyczc1cc1 zimov,ego uĺľzymania dľĺig ncl dĺ'ogach powiclĺov'ych
vl sezonie zimowym 2018/2019. Stan na dzień 08.03.20]9 r' - w brzmieniu stanowiącym

zĺlłcpczník nr 6 do nilriejszego pľotokołu.

Po analizie' povĺyŻsza ilrĺ'oľrriacja zosta]a pľzyjęta przcz. Członkciw Zarządĺl Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za. O głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Decyz'ią Członków Zaľządu, powyŻszą inĺbľmac.ię na|eŻy ptzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr pĺzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Konrisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľaĺJ najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZez Człorrków Zarz.ądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ponadto, Dyľektoľ Powiatowcgo Zaruądu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľz1,sztof 'fułak zapoznał
Zarząd Powiatu z wliioskicni Dyľcktoľ lJuľopcjskicgo Ccntľum Bajki w Pacanowie w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowych na rcalĺzację przebtldowy clľogi powiatowej Nr 0l20T
Pacanów - Gace Słupieckie, ul. Kaľskiej w nriejscowości Pacanów w ľamach zadarria pn'

,,Rozbudowa Europejskiego Centľum Bajki Paľk Edukacyjny ,,Akadenria Bajki''
w bľzmieniu stanowiącyn zołqcznik nr Z do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu z uwagi na brak śľodków finansowych w btrdżecie
Powiatu, nie ma mozliwości zabezpiec'zyĆ,'Żadnycli śľodków na ľealizację w/w zadania.
Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektol'a Powiatowego Z'aľządrr Dľóg w Busku _ Zdľojrr do
pľzygotowania odpowieclzi rra powyzszy wlriosek.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowarriu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyniał się.

Nawiązując do spotkania jakie odbyło się w Świętokľzyskirrr Uľzędzie Wojewódzkim
w Kielcaclr w spľawie doĺjnansowania zę śľodków ľządowego pľogľamu budowy dľóg
grrrinnyclr i powiatowych w ľamach Fundusztt Dróg Samoľządowych, Przewodniczący
Zarządu Jeľzy KolaÍZzapÍoponował, aby do wniosku na20l9 ľok, który należy złożyc do 12

kwietnia bľ' Dyľektoľ PZD przygotował wszystkie dľogi, któľych dokumentacja była
pľzygotowana w 2018 ľoku na20l9 ľ. plus oclcinki w Pacanowie i w Solcu - Zdľojrr (m'
Swiniaľy).

Po wynikach pieľwszego naboľu będą podejmowane dalsze decyzje w spľawie składania
kolejnych wniosków na lata następne. Ponadto, Pľzewodniczący Zaľządl Jerzy Kolaľz
zwľócił uwagę na poziom doĺlnansowania. któľy z'ależy ocl poziomtl dochodu danej jednostki
samoľządu teľytoľialnego i dla Powiatu Buskiego n]oze wynieść, 60Yo. Dlatcgo teŻ, ptzy
skłaclaniu wniosków tľzeba będzie tlwzględnić poziom cloĺ'inansowaniaze stľony Gmin.

Wicepľzewodnicząc1, Zaľządv Stanisłarł, Klimczak zgłosił wniosęk clo Dyrektoľa
Powiatowego Zaruądtr Dľóg w Busku - Zdľo.iu o pľzekazanie wykazu wnioskor.vanych na
2019 ľok odcinków dľóg powiatowyclr do ľealizacji w ľatnach Funduszu Dľóg
Satnoľządowyclr wraz Z uzasadni enienr.

Członęk Zarządu Jeľzy Koľdos zgłosił wniosek do Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg
w Busku - Zdľoju o uzupełnienie w miejscowości Biechów na przystanku autobusowym
tt'zech kľęgów celem poszeľzenia spocznika'

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalacl'r pľzeclstawił pľojekt ucliwały 7.avądtl Powiatu
w lJusku - Zĺlľoju w spľawie powołarlliit i zasacl clzialarria Komisji Kolrkuľsclwej ''v celu
opiniowania złoŻonych oťęľt na ľęalizac.ię zadań publiczrrych w 20l 9 ľ..
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Po analizie, ptlwyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 6712019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 marca 2019 ľoku
w spľawie powołania i zasad działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złożonych
ot'ęr1 na ľealizację zadan publicznych w 2019 ľ. stanowi załqczník nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławorrriľ Dalaolr zapoznal Zarząd Powiatu z wnioskielrr
Komendanta Powiatowego Policji w Busku Zdľoju Znak: Cz.015l.40'2019 z dn.
|9.02.2019 r' w spľawie pľzesunięcia kwoty 10000 zł ze śľodków ptzeznaczonych
w budżęcie Powiatu Buskiego na służby ponadnoľmatywne na wydatki nrajątkowe tj. zakup
samochoclu osobowego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻs'zy wniosek został pozytywnie zaopiriiowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad. 10
Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zaľząd Powiatu z infoľmacją o stanie
rea|izacji irrwestycji wieloletniej pn. ,, Pĺlprav,a eĺekĺyv,ności energeĺycznej tľzech budynków
użyĺeczno'ści ptlblicznej Polllitlttl Bu,ĺkiego '' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
ni niej szego pľotokołu.
Wniosek został odľzucony na etapie ocęny merytoľycznej przez Instytucję Zarządza.iącą
RPOWŚ na lata 20l4-2O2O' Nie ogłoszono kolejnych naboľów w ľamach działania RPOWŚ'

W związku z nie uzyskaniem dofinansowania, Zarząd Powiatu zdecydował o wycofäniu
środków z realízacji powyzszego zadania w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku Zdľoju Znak:
PMOS.3200.02.2019 z dn. 13.02.2019 ľ. w spľawie zwiększenia o kwotę 30 000 zł planu
dochodów i wydatków gľonradzonyclr na wyclzielonyrn rachunku jeclnostki budzetowej
i wydatków nimi flnansowanych w związku z wpływanri z tytułLr zwrottt poniesionych
kosztów za lnędia od Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimieľza
Wielkiego w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nľ 11 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. t2
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Mięclzyszkolrrego ośrodka Spoľtowego w Busku Zdľoju Znak:
PMOS'3200.03.2019 z dn. 13.02.2019 ľ. w spľawie zwiększenia planu finansowego na 20l9
ľok o kwotę 9 412,00 zł - w bľzmieniu starrowiącym zűIqcarik nľ 12 do niniejszego
protokołtr'
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l)o pr'zeanal.izowaniu, 'Larząd Powiatu zdecydował, Że powyŻsza kwota zostanie

wprowadzona po stľonie dochodów, jednakze nie zostaną zwiększone wydatki
w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Spor1owym w Busku - Zdroju' Srodki f_lnansowe

Zostaną pr z,eznaczone na zmn i e.j szenie cle ĺi cytu budżetowe go.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prze7. Członków Zaľządv Powiatu w głosowaniu przy

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

Ad. t3
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiattr z wl-lioskiem f)yľektoľa
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoiu Znak: FK.07l.ll.20l9'BS z dn. 08.03'20l9 ľ.

w spľawie zmiany w planie finansowym wydatków budzetowych w 2019 ľ' w clziale 853

rozdział 85333; w $ 41 10 zmniejszenie, a w $ 4040 zwĺększenie o kwotę 6 6]3,00 zł _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1J do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pr7'ez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach *z.a, O głosaclr -pľzeciw i 0 gľosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem irricjatywy
uchwałoclawczej w spľawie 'zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak ornówił zmíany w btrdzecie Powiatu Buskiego, gdzl'e nastąpił

wzrost deficytu budżetowego. Są to w dużej nlieľze wyclatki bieżące' Sytuacja ta może

spowodowac zachwianie wskaŹników w kolejnych lataclr, jeżeli nadal będą zwiększane
wydatki buclżetowe. Biorąc pod uwagę, że jednostki oświatowe w dalszym ciągu zgłaszają
swoje bľaki i potľzeby, Skarbnik Powiatu stwieľdził, Że niezbędna jest głęboka ľefoľma
w oświacie, ponieważ wydatki ľosną diametľalnie.

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, Że aktualnie odbywają się
indywidualne spotkania z dyľektoľami jednostek oświatowych, na któľych Dyľektoľzy
pľzedstawiają swoje starrowiska' Po zebľalriu wszystkiclr stanowisk, zostanie zotganizowanc
spotkanie z całą kadľą dyľektorską. Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu ptzekazał infbľmac.ię

z ostatniego Konwentu, gdzie tľzy Powiaty woj. świętokľzyskiego decydują się na utwoľzenie
Centľum Usług Wspólnych, do których pľzejdzie wszystko to' co związane jest z obsługą

szkół i innych jednostek. Poinfbľrnował jednocześnie, ze po dokonaniu szczegółowej ana|ízy
wszystkich .jednostek oŚwiatowych, najpľawclopoclobniej w połowie ľoku ľiwnież Powiat
Buski będzie rekonrendował za powstaniem Cenlľum Usług Wspólnych'

odnosząc się do powyzszego Skaľbnik Pclwiatu stwieľdził, że należy rozwaŻać ľózne
waľianty w ľóżnej kolejności, aby rnóc .ie ewentualnie wdľażać' poniewaŻ będą one miały
duŻy wpływ na budŻet.

Po analizie, powyzszy pľojekt ttclrwały został pľz.yjęty pľZeZ Członków Zaruądĺl Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Decyzją Członków Z,a,-ządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewoclniczącemu Rady
Powiatu, celem przekaz,ania do zaopiniowania pL-zęZ poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu.
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Z'aľ'ządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t5
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 201 9 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzęZ poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľZyięte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr IYl34l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 _Ż030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego
pľotokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęÍe pľZez Członków Zal'ządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc pľzedstawił pľojekt tlclrwały Z'al'ządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie upoważnienia kieľowników jcdnostek oľganizacyjnych Powiatu
Buskiego do dokonania czynności cywilnopľawnyclr.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZę'Z Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosacli -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 68/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 maľca 2019 ľoku
w sprawie tlpoważnienia kierowników .iednostek oľganizacyjrrych Powiatu Buskiego do
dokonania czynności cywiInopľawnych stanowi zcłqcuik nr I7 do niniejszego pľotokołu.



Ad. 18

W spľawach różnych:

1. Członkowie Zaruądu Powiatu zapozna|i się z pisnrem Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju skieľowanym wg właściwości do Swiętokľzyskiego
Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcaclr w spľawie wniosku Radnej Bogusławy
Majcheľczak dotyczącego pľzebudowy skľzyzowania drogi wojewódzkiej Nľ 767

z dľogą powiatową Nľ 0063T Kanreduły * Las Winiaľski - Węłecz - w bľzt-nieniu

stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

2. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju skieľowanym wg właściwości do GDDKiA oddział
w Kielcaclr w sprawie wniosku Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego dotycząaego
budowy chodnika pľzy clľodze kľajowej Nľ 73 w m. Wolica - w bľznrielriu
stanowiący:ľ.załqcznik nr l9 do niliiejszego pľotokołu.

3. Członkowie Zatządu Powiatu zapozna|í Się z pismem Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju skieľowanym wg właściwości do GDDKiA oddział
w Kielcach w sprawie wniosku Radnego Ludomiľa l,eszczyńskiego dotyczącęgo
oznakowania pionowego oľaz poziomego drogi kľajowej Nľ 73 w m. Wolica *

w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

4. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Dyľektoľa Powiatowego
Zaĺ-ządu Dróg w Busku _ Zdľoju skieľowanym wg właściwości do GDDKiA oddział
w Kielcach w spľawie wniosku Radnego Ludomira Leszczyńskiego dotyczącego
pľzebudowy skľzyżowania dľogi kľajowej Nľ 73 z drogą powiatową Nľ 0053T
Smogoľzów - Pľusy _ Skrobaczów w m. Strrogorzőw * w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu.

5. Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz pľzekazał inÍbľmacje z Konwentu Powiatów
Województwa Świętokrzyskiego, gdzle były omawiane spľawy dotyczące: syttracji

ťrnansowej szpitali powiatowyclr oľaz o ľealizacji pľojektu ''e-geodezja".

6. Pľzewodniczący Zatządu.Ieľzy Kolaľz poinfbrnrował. Że z PaÍstwowego Funduszu
Rehabilitac.ji osób Niepełnospľawtryclr zostały przyznane śľodki na ľozbuclowę

ośľodka w Broninie w wysokości 1 253 mln zł.

Ad. 19
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodni czący Zarządu Jeĺzy Kolaľz poclziękował

obecnym zaudział i o godzinie 9a0 zanrknął posiedzenie Zaruądu Powiatu.

|)rĺltĺlkĺjł sptlrząpziła:
Wioleta Waga Ll ri,,1."
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