
Znak: B R.0022.2 .24.2019

Pľotokól Nr 2412019
z posiedze nia Zarządu Powiatu
z dnia 29 kwĺetnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Marian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
.Iolanta Kamińska - Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju
Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceurn ogólrrokształcącego w Busku 'Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwięľdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'



2

5. Zapoznanie się z zaktualizowanym planem f-tnansowym Funduszu Pracy na dzień
31.03'2019 r., infoľmacją z wykonania planu finansowego Funduszu Pľacy za okľes od
początku roku do dnia 31 marca 2019 ľ. oraz spľawozdaniem o przychodach i wydatkach
Funduszu Pľacy za miesiąc marzec 20l9 ľoku (Dyľ. PUP w Busku - Zdľoju' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

6. Zapoznanie się z ocenq zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany do Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyľ. PCPR
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Zapoznanie się z Rb-N kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju oraz Rb-Z
kwartalnym spľawozdaniem o stanię zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczen
i gwaľancji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju wg stanu na koniec I kwar1ału
20l9 ľoku (Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się ze skorygowaną ofeľtą Buskiego Klubu JeŻdzięckiego ,,Wiľaż'' złoŻoną
w tľybie pozakonkursowym (Nacz. Wydz. soz, Skarbnĺk Powiatu).

10. Rozpatľzęnie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie zwiększenia planu finansowego o środki zabezpieczonę w budżecie Powiatu
Buskiego na dokształcanie i doskonalenie. zawodowe nauczycieli (Dyľ. I Lo w Busku -

Zdľoju, Skaľbnĺk Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).
11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na likwidację śľodków trwałych znajdujących się na

wyposażeniu Waľsztatów Szkolnych (Dyľ. Zs"ľ-l w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK'
Nacz. Wydz. OR).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację pozostałych Środków trwałych
(Dyr.ZST-I w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na spľzedaż mienia ruchomego znajdującego się na

wyposażeniu Waľsztatów Szkolnych (Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK'
Nacz. Wydz. OR).

l4. Zapoznanie się z korektą wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju dotyczącego
likwidacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu ośľodka (Nacz. Wydz. oR).

15. Zapoznanie się z koľektą wniosku Dyrektora Specjalnego oŚrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju dotyczącego
likwidacji pozostałych Środków tľwałych znajdujących się na wyposażeniu oŚrodka
(Nacz. Wydz. OR).

16.Zapoznanie się z pismem mieszkańców wsi Dobrowoda o podjęcię działań mających
na celu wybudowanie obwodnicy Dobrowody i Olganowa (Nacz. Wydz. OR).

17. Rozpatrueníe ofeľty Stowarzyszenia Rodzina Wspólna Tľoska złoŻonej w trybie
pozakonkuľsowym (Nacz. Wydz. EK).

18.Zapoznanie się ze skoľygowaną ofeľtą Stowaľzyszenia Na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki
Grosz'' złoŻoną w tľybie pozakonkuľsowym (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

19.Zapoznanie się ze skoľygowaną ofeľtą Stowarzyszenia Na Rzecz Potľzebujących ,,Wielki
Grosz'' złoŻonąw trybie pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).

20, Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowaw cZęBo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z rea|izacji proj ektu

,,Inwestycj a w przyszłość'' (Nacz. Wydz. EK).
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21. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo
w Bľoninię w spľawie zabezpieczenia środków Ílnansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

22. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie zabezpieęzenia środków finansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie okľeślenia kľyteľiów ľekrutacji, |iczby
punktów oraz rcdzajów dokurnerrtów niezbędnych na pieľwszym etapie postępowania
rekľutacyjnego do inteľnatów zoľganizowanych w szkołach ponadpodstawowych
prowadzonychprzez Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania imienia Powiatowemu
Międzyszkolnemu ośľodkowi Sportowemu w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

25. Zapoznanie się z Harmonogramem rzeczoy,o - .finansowym Powiatowego Konkuľsu
Plastycznego pn. ,,EKO-PLAKAT" (Nacz. Wydz. RLO).

26. Zapoznanie się z Informacjq nt. Stanu ząĺľudnienia pracownikĺiw w poszczególnych

.j e dno s t kach or ganizacyj nych P ow i a tu Bu s ki e go (Skaľbn ik Powĺatu).
27. Zapoznanie się z InJbľmacjq o sĺanie zatľudnienia i wydatkach budzeĺowych w jednostkach

organizacyjnych Pov,iatu Buskiego (Skarbnik Powiatu).
28. Zapoznanie się z Informacjq u, zakresię ylykonanych dochodów własnych w Powiecie

Buskim z ýtułu podatku dochodowego od osób Jizycznych (Skarbnik Powiatu).
29, Zapoznanie się z Informacjq w zaĺĺresie wydatków poniesionych w 5| 42ő0 - zakup energii

pr z e z j e dno.s t ki or gani z acyj ne P ow i at u B us ki e go (Ska rbn ik Pow iatu).
30. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo

dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie wytaŻenia zgody
na dokonanie zmian między paľagrafami w planie finansowym wydatków projektu
pn' ,,Inwestycja w przyszłość" na2019 ľ. (Skarbnik Powiatu).

3l. Rozpatľzenlę wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w spľawie wtaŻenia zgody na dokonanie przeniesień w planie ťrnansowym bľ.
(Skarbnĺk Powiatu).

32. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdtoju w sprawie wprowadzenia limitu wydatków na 2019 ľok dla projektu ,,Dla Dobľa
Rodziny" (Skarbnik Powiatu).

33. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdľoju o pÍzyznanie dodatkolvych śľodków w wysokości 50 000 zł na zabezpieczenie
niewystarczającego limitu wydatków w planie finansowym jednostki na 2019 ľok
(Skarbnik Powiatu).

34. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na pľZesunięcie śľodków do planu
finansowego na ľok 2019 (Skaľbnik Powiatu).

35. Rozpatrzenie wniosku Caľitas Diecezji Kieleckiej o umoľzenie kwoý podlegającej
zwľotowi w związku z nieprawidłowościami w zakwalifikowaniu jednego z uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim (Skarbnĺk Powiatu).

36. Rozpatrzenie wniosktr Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
wyľażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów
funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

37. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesieli w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
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39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).

40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

42. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku (Skarbnĺk Powiatu).

43. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

44. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 stycznia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

45. Pľzyjęcie bilansu jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budżetowego
spoľządzonego na dzien3l.12.2018 ľ. wľaz zzestawieniem zmian w funduszu jednostki,
rachunkiem zysków i stľat jednostki oraz infoľmacją dodatkową (Skarbnik Powiatu).

46. Sprawy róŻne.
47 . Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Pruewodniczący Zarządu Jerzy Kolaru, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 24 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Wiesław Marzęc
uczestniczył w posiedzeniu Zarząđu od godz. 830), co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqcznikÍ nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany przęz Przewodniczące1o Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 23120l9 zdnia l7 kwietnia 20l9 roku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z zaktualizowanym planem finansowym Funduszu Pracy na dzień 3l.03.20l9 ľ.,
inÍbľmacją z wykonania planu Íinansowego Funduszu Pľacy za okres od początku roku do dnia
3l maľca 2019 r. oraz Spľawozdaniem o pľzyclrodach i wydatkach Funduszu Pľacy za miesiąc
marzec 20l9 ľoku - w bľznrieniu stanowiącym załqczłtík nr 3 do niniejszego pľotokołu.
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Dyľektor PUP w Busku - Zdroju przekazał aktualne inÍbrmacje dotyczące Funduszu Pľacy.
Poinfoľmował, Że geneľalnie na dzień dzisiejszy zaangaŻowanych jest ok. 58oÁ wszystkich
śľodków, jakie były dostępne na aktywizację osób bezrobotnych' Etap przyjmowania
wniosków na staże zostałpraktycznie zakonczony' Finalizowane są ostatnie wnioski, w których
nię wskazano kandydatów do odbycia stażu. Na chwilę obecną zawartych zostało l40 umów
o zorganizowanie stażu' odnośnie prac interwencyjnych - na 112 miejsc planowanych w ľoku
bieŻącym, obecnie zawartych jest 41 umów. Zakonczone zostały ľównież naboľy na dotacje na
doposazenie stanowiska pracy. Łącznie planowanych jest 69 miejsc' natomiast na chwilę
obecną zawarto 2Ż umovły. Zakoíczony został pľoces naboľu, oceny i ptzyznawania śľodków
z limitu podstawowego Kľajowego Funduszu Szkoleniowego' Na powyższy cel w ľoku
bieŻącym zaplanowano śľodki w kwocie 307 000 zł.'W wyniku pľzepľowadzonego naboľu
wpłynęło 77 wniosków na kwotę ponad 700 000 zł' Pomoc otľzyma 37 pracodawców.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z ocenq zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po ana\izie, powyŻsza ocena została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą ocenę na|eŻy pĺzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanĺa do zaopiniowania przęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

^d.7Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany
do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrolu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdľoju poinformował, Że w Regulaminie oľganizacyjnym PCPR
wpľowadzono zmiany dotyczące: uaktualnienía aktów pľawnych na podstawie których działa
Centľum, składu ośrodka Inteľwencji Kľyzysowej, zadan Zespołu Rodzinnej Pieczy
Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej, zadań Zespołu Projektowego
i Realizacyjnego Euľopejskiego Funduszu Społecznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 84/2019 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 ľoku
w spľawie zmiany do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

o godz. 830 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Lĺ/iesłau, Marzec.
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Ad.8
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegorz Lasak oraz Zastępca
Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju Jolanta Kamińska
zapoznali Zarząd Powiatu z Rb-N kwaľtal4ym spľawozdaniem o stanie należności oľaz
wybľanych aktywów finansowych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju wg stanu na
koniec I kwartału 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do niniejszego
pľotokołu oraz Rb-Z kwaľtalnym spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg týułów dłuŻnych
oľaz poręczeni gwarancji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju wg stanu na koniec
I kwaľtału 20l9 roku - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie zatwierdzenia ofeľty na ľealizacj ę zadania publicznego w ľamach tzw. ,,małych
grantów''.

Buski Klub JeŹdziecki 
',WiľaŻ" 

złoŻył ofeľtę z zakľesu ochľony i pľomocji zdľowia na ľealizację
zadania publicznego pn' ,,Po zdľowie na końskim grzbiecie'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu' Klub wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie
6 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povłyŻszą ofertę oÍaz postanowił
zabezpieczyć dla Buskiego Klubu Jeżdzieckiego ,,Wiraż'' środki finansowe w kwocie 6 000 zł
z przeznaczeniem na realizację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniuprzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznal Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia 17.04.20|9 ľ. Znak: ILo.32l .35.Ż019
o zwiększenie planu Íinansowego o śľodki zabezpieczonę w budzecie Powiatu Buskiego
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 9 do niniejszego pľotokołu. Łączna kwota śľodków na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe wynosi Ż2552 zł.Do końca 2019 roku nie zostaną one wykoľzystane w pełnej
wysokości.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęZ Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka
zvłľőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 17.04.2019 ľ'Znak ZST-I 075.43.224.2019
o wyrażenie zgody na likwidację śľodków trwałych znajdujących się na wyposaŻeniu
Warsztatów Szkolnych (ogľodzenie teľenu waľsztatów, monitoring, nożyce mechaniczne
poziome 2 szt.) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.



7

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

Ad. 12
Dyrektoľ Zespołu Szkół Tęchniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 17 .04 .Ż0l9 r . Znak ZsT -I 07 5 .42 .223 '20|9
o wyrażenie zgody na likwidację pozostałych śľodków tľwałych _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr II do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13

Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 16.04.2019 ľ. Znak ZST-I 07 5 '4| .Ż18.20|9
o wyrażenie zgody na sprzeđaŻ mienia ľuchomego znajdującego się na wyposażeniu
Waľsztatów Szkolnych (podnośnik nożycowy) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu'

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

Ad. 14
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zaruąd Powiatu z korektą wniosku
Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdrojuzdnia l1.04.2019 r.Znak SoSW'3Ol l,35,2019 w sprawie wyraŻeniazgody
na likwidację środków trwałych, uszkodzonych i przestarzałych, nienadających się do
użytkowania oraz w l00% umoľZonych (zamtaŻaľka, laptop, Zmryarka) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I3 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z koľektą wniosku
Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju zdniaIl.04.2019 ľ.Znak SoSW'3Ol l.36,2019 w sprawie wyľażenia zgody
na likwidację pozostałych środków trwałych, uszkodzonych, przestarzałych, nienadających się
do użytkowania, zaewidencjonowanych w księgach inwentarzowych SoS-w (szaťy, tapczan,
krzesła, wózek inwalidzki, odkuľzacze, kľzesło obľotowe' dżwig osobowy, ławy, kozetka
lekaľska, szafa oszklona) - w brzmieniu stanowiącymzałqczník nr l4 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 16
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Członków Zaruąďu Powiatu z pismem
mieszkańców Sołectw Dobrowoda i olganów o podjęcie działań mających na celu
wybudowanie obwodnicy Dobľowody i olgarrowa - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I5
do niniejszego protokołu.



Zarząd Powiatu, przychy\ając się do powyŻszego wniosku mieszkańców Sołectw Dobrowoda
i olganów, postanowił zwrőcić, się do Zarządu Województwa Świętokľzyskiego o ľozwaŻenie
moŻliwości rozpoczęcia pľac zmierzających do wykonania koncepcji w zakresie budowy
przedmiotowej obwodnicy. Wydział oR został zobowiązany do pľzygotowania stosownego
wniosku w powyższym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację zađania publicznego w ľamach tzw. ,,małych
grantów''.

Stowarzyszenie ,,Rodzina Wspólna Troska" złoŻyło ofeľtę z zakľesu kultuľy ťtzycznej
i tuľystyki na realizację zadania publicznego pn. ,'VI Bieg Rodzinny Zielony Kilomeĺr"
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6 do niniejszego pľotokołu' Stowarzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1 l40 zł.

Po przeanaIizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povĺyŻszą ofertę oÍaz postanowił
zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' śľodki finansowe w kwocie
1 l 40 zł z ptzeznaczeniem na realizację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZ,arządPowiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwtőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatvłierdzenia oferty na realizację zadania publicznego w ľamach tzw. ',małych
grantów''.

Stowaľzyszęnie Na Rzecz Potľzebujących ,,Wielki Grosz'' przy Domu Pomocy Społecznej
w Zborowi e złoŻyło ofeľtę z zakresu kultuľy (organizacja impľez i wydaľzeń kultuľalnych) na

realizację zadania publicznego pn. ,,VII Wojewódzki Tuľniej Tańca Spoľtowego osób
Niepełnospľawnych Zborőw 20|9" - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego
pľotokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 500 zł'

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofeľtę oraz postanowił
zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia Na Rzecz Potľzebujących ,,Wielki Gľosz'' przy Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie środki f-tnansowe w kwocie 3 500 zł z ptzeznaczeniem na

rea|izację pľzedmiotowego zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zvlľőciła się do Zaľządv Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie zaÍwierdzenia oferty na ľealizację zadania publicznego W ľamach tzw' ,,nrałyclr
grantów''.



Stowaľzyszenie Na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki Gľosz'' przy Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowi e złoŻyło ofertę z zakresu kultuľy fizycznej i tuľystyki (organizacja na teľenie kraju
wycieczki krajoznawczej dladziecí,młodzieży i mieszkańców Powiatu Buskiego) na realizację
zadania publicznego pn. ,,Poznajemy Polskę'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do
niniejszego protokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 000 zł'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofbrtę ofaz postanowił
zabezpĺeczyć dla Stowaľzyszęnia Na Rzęcz Potľzebujących ,,Wielki Gľosz'' przy Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie śľodki fltnansowe w kwocie 3 000 zł z pľzeznaczeniem na

realizację przedmiotowego zadania.

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

0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniem
Dyľektora Specjalnego Ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju zrealizacji projektu edukacyjnego ',Inwestycja 

w przyszłośc'' w I kwaftale
2Ol9 r. - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I9 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie z dn. 17.04.2019 ľ. w spľawie
zabezpieczenia środków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie kwiecień, maj 20l9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do

niniej szego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dn. |7.04.2019 r.

w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w drugiln kwaľtale 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do

niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie określenia kľyteľiów ľekľutacji' liczby punktów oraz rodzajów
dokumentów niezbędnych na pieľwszym etapie postępowania ľekľutacyjnego do inteľnatów
zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych pľowadzonych przez Powiat Buski

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

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

^d.24Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie nadania imienia Powiatowemu Międzyszkolnemu ośľodkowi
Sportowemu w Busku - Zdľoju _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu.

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

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

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

Ad.25
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z Harmonogramem
ľzeczowo - .finansowym Powiatowego Konkuľsu Pĺastycznego pn. ,,EKo-PLAKAT"
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyŹszym zakresie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Informacjq nt. stanu zatrudnienia
pracowników w poszczególnych jednostkach oľganizacyjnych Powiatu Buskiego - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została ptzyjęta przez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z Informacjq o stanie ząĺrudnienia
i wydatkach budzetowych w jednostkach organizacyjnych Powiaĺu Buskiego oraz Informacjq
doýczqcq wysokości średniego wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Buskiego na dzień 31.12.2018 r' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2ó do
niniej szego pľotokołu.
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Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZaruąd Powiatu z Iníormaciqw zakľesie wykonanych
dochodĺjw własnych w Powiecie Buskim z ĺytułu podaĺku dochodou,ego od osób fizycznych
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyŻszynr zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.29Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z Infoľmacjq w zalĺresie wydatkĺiw
poniesionych w s 4260 - zakup eneľgii przez jednostki organizacyine Powiatu Buskiego
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesię została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomoŚci.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 04.04,2019 r. Znak: SoSW.30l l.30.2019 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmían między paľagľafami w planie finansowym wydatków pľojektu pn. ,,Inwestycja
w przyszłość'' na 20|9 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, polvyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.3l
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia |2'04'20|9 r. Znak:
PCPR.ZAF .30ll.2.2019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowym bľ. - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarz'ąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.32
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskami Dyrektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju z dnia 12.04.2019 otaz
|5.04.2019 r.Znak: PCPR.ZAF.3Ol i.3.20l9 i PCPR'ZAF.3011'4.20|9 wsprawie zwiększenia
limitu wydatków w dziale 852 rczdzíał 85220 na 2019 ľok o kwotę l 2|9 |65 zł w związku
z pozyskanięm infoľmacji,izwniosek o dofinansowanie ľealizacji pľojektu pozakonkursowego
pn' ,,Dla Dobra Rodziny'' został ľekomendowany do dofinansowania - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr 3I do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Ad.33
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia ll.04.20l9 r. Znak: ZST-I
075.38.213.2019 - część, wniosku dotycząca przyznania dodatkowych śľodków w wysokości
50 000 zł na zabezpieczenie niewystarczającego limitu wydatków w planie finansowym
jednostki naŻ019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 32 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu' ze względu na bľak śľodków w budżecie Powiatu, któľe mogłyby zostać,
przęznaczone na w/w cel, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia Ż3.04.2019 t. Znak:
ZSTio.032.564.20l9 w spľawie wyľażenia zgody na pľzesunięcie śľodków do planu
finansowego na rok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr -í-í do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Caritas Diecezji
Kieleckiej o umoľzenie kwoty podlegającej zwľotowi (| 822,02 zł wľaz z odsetkami)
w związku z nieprawidłowościami w zakwaliÍikowaniu jednego z uczestników Waľsztatów
Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do
niniej szego protokołu'

Po analizie, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.36
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz Kieľownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS
w Gnojnie w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami
pľeliminarza kosztőw funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr -]5 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

4d.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 85/2019 Zarządu Powiatu w Busku -
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na
niniej szego pľotokołu.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
w 2019 roku.

Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 ľoku
ľok 2019 stanowi załqcznik nr 36 do

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

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

Uchwała Nľ 86/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 kwietni a 2Ol9 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż019 roku stanowi
załqcznik nľ 37 do niniejszego pľotokołu'

Ad.39
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2019 roku.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, pov,lyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pĺzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 87/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 kwietnia Ż0l9 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|9 ľoku stanowi
załqcznik nr 38 do niniejszego protokołu'

Ad.40
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Züoju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji
rządowej oľaz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l9 roku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 88i20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 kwietnia 2019 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2019 ľoku stanowi znłqcznik nľ 39 do niniejszego
protokołu.

Ad.41
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 89/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 kwietnia2019 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Ad.4Ż
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 41 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty ptZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obracl najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.43
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

^d.44Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznal Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 styczni a 2Ol9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Firransowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20lt9 - 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy ptzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Ad.45
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budżetowej
i samoľządowego zakładu budżetowego spoľządzonym na dzien 3l.lŻ.20l8 r.

wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki, rachunkiem zysków i stľat jednostki oraz
informacją dodatkową _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍkí nr 44, nľ 45, nr 46 i nľ 47 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu budżetowego spoľządzony
na dzien 3L12.2018 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki, rachunkiem zyskiw
i strat jednostki oraz infoľmacją dodatkową zostały pľzyjęte przez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu
budżetowęgo spoľządzony na dzieÍĺ 3l.l2.20l8 ľ. wraz z zęstavĺieniem zmian w funduszu
jednostki, ľachunkiem zysków i stľat jednostki oraz infoľmacją dodatkową należy przekazai
Regionalnej Izbie obrachunkowej orazPĺzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania
do zaopiniowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do
porządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.46

lľ sprawach różnych:

L Naczęlnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zvłrőcił się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w sprawie zatwierdzenia oferty na rea|izację zadania publicznego w ľamach
tzw.,,małych grantów'''

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział Powiatowy w Busku - ZdrojuzłoŻyło ofeľtę
z zakľesu ochľony i pľomocji zdrowia (wspaľcie wyjazdu w zakľesie ochľony i pľomocji
zdrowia) na realizację zadania publicznego pn. ,,Pľoťrlaktyka osób dotkniętych choľobą
cukľzycową'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 48 do niniejszego pľotokołu.

Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 000 zł'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofeľtę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla Polskiego Stowaľzyszęnia Diabetyków oddział Powiatowy w Busku -

Zdroju środki finansowe w kwocie 3 000 zł z ptzęZnaczeniem na rea|izację
przedmi otowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Generalnej Dyľekcji Dľóg Krajowych
i Autostľad oddział w Kielcach na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Pana Tadeusza
Jewiarua dotyczącą budowy ronda na skrzyżowaniu dľogi krajowej Nľ 73 z powiatową
Nr 0103T w Stopnicy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 49 do niniejszego
pľotokołu.



l6

3. Zarząc| Powiatu 'ztĺ1'lĺlzslał się z oclpowicclzią l)yľektoľa l)owiatowego Zarzącltr Dľóg
w Busku - Zdľoju na wlriosek Członka Zaľządv Powiatu Pana.Ieľzego Koľdosa dotycząoy
ľobót na pľzystanku kotnttnikacy.inyni w ffl. Biechów - w bľzmieniu stanowiącynr
załqcznik nr 50 do lriniejszego pľotokołu.

Ad.47
Po zľealizowaniu poľządku obľacl Pľzcwodniczący Zaruąclu Jeľzy Kolaľz podziękował obccnytr-l

z.a vdział i o goclzi n ie 1 0'l0 zalrrknął posiedzc nie 7'aľządu Powiatu.

I)ľotokĺil spoľząclzila
Baľbaľa Nor'l'tloioli
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