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Protokól Nr 3l/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

W posiedzeniu Zaľządu uĺlzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Maruec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Sylwesteľ Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Teclrniczno * Irlfoľmatycznych w Busku - Zdľoju
Waldemaľ Wójcik - Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnyclr Ruchowo w Busku - Zdroyu
Sławomiľ l)alach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Piotľ WoŹniak - Ir'rspektoľ w Re1ěľacie IP
Renata Kľzemień - Naczelrrik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wyclziału oR
Llenľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Aľtur Polĺriak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posicdzenia:

otwaľcie posiedzenla.
Stwieľdzenie quoľum.
Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzy.ięcie protokołu z ostatniego posiedzenia'

1.
)
3.
4.
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5. I{oz.patľzenie wniosku w spľawie doktltlaniti 1lľzesul-lięć lnięclzy 1lozyojarrli 1rrelillriliaľza
kosztów ŕ'unkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciół
Dzieci w Busku _Zdroju w 20l9 ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zĺlľoju, Nacz. Wydz.
soz' Skaľbnik Powiatu).

6. Podjęcie decyzji w sprawie zawaľcia porozumienia z Paristwowym Funduszem
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w spľawie koľzystania z Systemu obsługi
Wniosków PFRON (Dyľ. PCI'R w l]usku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ)'

7. Podjęcie uchwały Zarządĺl Powiattr w Busku - Zdľoju w sprawie uclzielęnia ttpoważnienia
Dyrektoľowi Powiatowego Centľttm Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju (Dyľ. PCPR
w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo
w Bľoninie w spľawie zdjęcla ze stanu śľodka tľwałego ti. sanrochodu Renault Mastcľ
(Dyľ.SoS_w w Bľoninie, Nacz. Wydz. oR).

9. Rozpatľzenie wniosku Referatu IP w spľawie aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego
ľocznego ,,Budowa siłowni pleneľowej ze stľefą ľelaksu'' oľaz zwiększenia
zabezpieczonych śľodków (Dyľ. ZST_I w l}usku - ZĺJroju, Kieľ. Ref. IP' Skaľbnik
Powiatu).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego dla
Niepełnospľawllyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie zabezpieczenia śľodków
Íinansowych na realizację za|ecenia pokontrolnego wydanego prZęZ Swiętokľzyskiego
I)aństwowego Wojewóclzkiego Inspektoľa Sanitarnego w Kielcach (Dyr. SoSw w Busku
_ ZĺIroju, Nacz. Wydz. BK, Skaľbnik Powiatu).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w spľawie
zatwíęrdzenia zmian w haľmonogramie pľacy Przedszkola Specjalnego (Nacz. Wydz.
BK).

12. Zapoznanie się 7.e spľawozdanienr Dyľektoľa Zespołu Szkćlł Techniczno
Infornratycznych w Busku _ Zdroju z rea|izacji pľojektu ec1ukacyjnego pl1. ,,Innou,clcyjna
edukacjcĺ'nowe ntożliv,o'ści zayĺ,Odoyĺ,e " (Nacz. Wydz. EK).

13. Zapoznanic się Zc Spľawozdaniarrri kwaľtalnylni Dyľektoľa Zespolu Szkół 1'cclrnicznych
i ogólnokszÍałcących w Bttsku _ Zdľoju z ľea|izacjl' projektów edukacyjnych ,, Hĺlĺelaľze
przy'szłości" i,,Myślenie ponad gľclnicclnli" (Nacz. Wydz. EK).

I4,Zapoznanie się z infoľmacją o dokonanych zmianaclr w arkuszach organizacji szkół
i placówek pľowadzonych przez Powiat Buski za okľes od 1 kwietnia do 27 azeľwca
2019,-. (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatľzenie wniosku Lokalnej oľganizac.ji Ttlľystyczne.j ',Moc Ponidzia'' w spľawie
pľzedłużenia teľminu ľealizacji zadania publicznego z zakľestl kulttrry lizycznej i trrľystyki
(Nacz. Wydz. BK).

16. Rozpatľzenie wniosku P.U.B.l. LOKUM w sprawie wydzieľŻawienia części
nieľuclromoŚci komurralnej (Nacz. Wydz. GKN).

17. I{ozpatľzenie wniosku pełnomocnika PGl] Dystľybucja S.A. z siedzibą w I-ublinie
odclział Skaľżysko - Kamienna w spľawie wyclania zgody na lokalizację eneľgetyczllego
przyłącza kablowego niskiego napięcia w clziałce o nLlmerze ewidencyjnym 57164 oraz
57l18 obľęb l0 w nl. Busko _Zdrőj (Nacz. Wyĺlz. GKN).

18. Rozpatľzenie rvniosku Z'arządtl Gminnego Twiązkv ochotnicz1,gh Stľaży Pożaľnyclt
w Gnojnie w spľawie nieoĺlpłatllego pľzekazania wyposaŻenia po byłym inteľnacie
Zespołu Szkół Teclrrricznych i ogólnoksztaľcącyclr w Btrsku - Zdro.ju (Nacz. Wydz. oR).

19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół 'l'eclrniczllych i ogolnokształcących
wBusku _ Zdľoju w sprawie pľzesunięoia śľodków clo plantr ĺinansowego na ľok 2019
(Skaľbnik Powiatu).
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20. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Spec.ialnych w Busku - Zdľoju w spľar.vic
dokonania zniany planu wyclatków brrdzetowych na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -
Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2019 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

22,Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
wBľoninie w spľawie dokonania ztrrian w planie finansowym na 20l9 ľok (Skarbnik
Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wRusku - Zclľojtl w sprawie pľzestll'lięcia śľoclków clo plantr ĺinansowego na ľok 20l9
(Skaľbnik Powiatu).

24. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie
dokumentacji kosztoľysowo _ pľojektowej zadania pn.: ,, Pozu,olenie na roboty budowlane
polega'iqce na pľzebudowie dąchu, u,ykonanie otworĺiw w ściąnie konsĺľukcy'jnej na
bramy, uzupełnienie ubyĺkov, w ścianach kon'ĺĺrukcyjnych oľaz pľzebudov,ie odcinkou,e'i
ściąn i y,ykonanie ĺynkóu, w budynku wolnosĺojc1cym ZSTiO '' (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2019 (Skaľbnik Porviatu).

2ó. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzenicsień w plallie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27,Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdro.ju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie
Íinansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oÍaz innych zadaÍĺ zleconych
odľębnymi ustawami w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdro.iu w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

30. Pocljęcie inicjatywy tlchwałoclawczej w spľawie znrian w budżecie Powiatu Buskiego
w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

31. Przyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skaľbnik Powiatu)'

32.Przyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nľ IV/34120l9
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletnie'i
Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019-2030 (Skaľbnik Powiatu).

33. Pľzyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Buskiego spoľządzonego na dzĺen
3| '12.2018 ľ' (Skaľbnik Powiatu).

34. Spľawy ľóżľle.
35. Zamknięcie posied zenla.

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewoclniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 3| posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz oświaclczył, iŻ zgoclnie z listą obecności aktiralnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľz'ądu, co stanowi qlloľum pozrvalającc ľla
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podejllrowanie pľawolnocllyclr Llchwał i decyzji - IisÍy obecnĺlścĺ Czlonkĺjw Zarzqdu oraz
zilpľoszołtych osób stanowiĺ1załqczniki nr I i 2 do ltiniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany ptzez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Człorrkowie Zaľządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 30/2019 z dnia 12 czerwca 2019 ľoku został przyjęty przez Członków Zal'ządu
Powiatu bez uwag w głosowarriu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -
wstrzyrnał się.

Pľzed pľzystąpieniem do punktu 5 poľządku posiedzenia Zarządu Powiatu, Dyrektoľ PCPR
został popľoszony, aby w związku z przeniesienienr jednostki do budynku po byłym
inteľnacie ZSTio, pozostawił obecnie użytkowaną salę konferencyjną w takim stanie, aby
rnogła słuzyć pod potľzeby pľacowni dla Zespołu Szkół Techniczno - lnfoľmatycznych.

Ad.5
Dyľcktoľ Powiatowcgo Centľum Ponrocy Rodzinic w Busku - Zclľoju Andľzej Smulczyński
zapoznal Zaľząd Powiatu z wnioskienr Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy
w Busku - Zdro1u w sprawie dokonania pľzesunięć mięclzy pozycjami pľeliminaľza kosztów
Í'unkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w 20l9 ľoku - w brzmieniu stanowiącyn'l
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosacl'r -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowcgo Centľum Ponrocy Rodzinie w Br"rsku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaruąd Powiatu z infoľmacją o ľealizacji pľzez Paristwowy Fundusz Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych pľojektu ,,System obsługi wspaľcia finansowego ze śľodków
PFRON'' w ramach Pľogľanru opeľacyjnego Polska Cyfľowa 2014-2020 oś pľioľytetowa 2
,,E-administľacja i otwaľty rząd", Działanie 2.1 ,,Wysoka dostępność ijakość e-usług
publicznych'' -- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 clo niniejszego protokołu.
'W związku z powyŻszym, istnieje potľzeba zawaľcia poľozumienia pomiędzy PFRON
a jeclnostkami samorzącltl terytoľialnego w spľawie koľzystania z Systemu obsługi Wniosków
PFRON, któľy jest ogolnopolską platĺbľmą inĺoľnratyczl1ą wsponragającą działania na ľzecz
osób niepełnospľawnyclr. Celem Poľozunrierria jest rozwój e-trsług w acĺministľacji ptlblicznej
oľaz Llspľawnienie pľocesll składania wniosku o doÍ-lnansowanie ze śľodków PFRON pÍZeZ
osoby niepełnospľawne' atakŻe podmioty działające na ich ľzęcz,

Po przeanaIizowaniu, Zarząd Powiatu pod.iął decyzję o zawaľciu poľozumienia
z Państwowym Funduszem Ręhabilitacji osób Niepełnospľawnyclr w spľawie korzystania
z Systemu obsługi Wniosków PFRON'

Ponaclto, Pľzewodniczący Zarządu zobowiązał Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroiv oraz
Naczelnika Wydziału SoZ do przy.|ęoia zasacly' ab1, po okľesie 5 lat użytkowania
salnoclrodów zakupionyclr z doÍinansowanielrr ze śľodków PI.-RON, pisać kolejny wniosek
o dof-tnansowttnie, a dotyolrczas uzytkowtrnc autit sprzcclać lub pľzekazać clo innej jednostki'
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Ad.7
Dyľektor Powiatowego Centľum Ponrocy l{oclzirrie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzielerria
upowaznienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Buskr"r - Zdľojrr,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęz Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 109/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 czetwca 2019 ľoku
w sprawie udzielerria upoważnienia Dyľektoľorł,i Powiatowego Centľunl Pol-lrocy Rodzirrie
w Busku _ Zdľoju stanowi zalĺpcznĺk nľ 5 do niniejszego pľotokołtr.

Ad.8
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga
zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem w sprawie zdjęcia ze stanu śľodka trwałego d.
samochodu Ręnault Masteľ - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosck został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaľząd
Powiatu w głosowarriu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Ad.9
Inspektor w ReÍ'eľacie IP Piotľ WoŹniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskięm w spľawie
aktualizacji nazvĺy zadania inwestycyjnego ľocznego ,'Budowa siłowni pleneľowej ze stľefą
ľelaksu'' na ',Budowa otwaľtej Stľeĺy AktywnoŚci pľzy inteľnacie Zespołu Szkół Techniczno
_ Infoľmatycznyclr w Busku _ Zdroju" oraz zwiększenia zabezpieczonych śľodków na
powyŻsze zadanie z29 000,00 zł do 29 070,00 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7
do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopilriowany pľZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 10
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju Waldemaľ Wójcik zapoznał Zal'ząd Powiatu z wnioskieln
w spľawie zabezpieczenia śľodków Íinansowych w ľoku budżetowyn Ż020 na wykonanie
zalecenia pokontľolnego ti. zapewnienia należytego stanu teclrnicznego placu opałowego
(paľkingtr) wydanego pL^zęZ Świętokľzyskiego Patistwowego Woiewóclzkiego Inspektoľa
Sanitaľrrego w Kielcaclr - w bľznrieniu stalrowiący:m załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowíązał Dyľektora do ľozeznaria mozliwości
zna|ezienia wykonawcy, któľemu bezpłatnie zostanie przekazany istriie.jący poclkład (tľylinka)
w zamian za jego demontaż i upoľządkowanie placu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziałrr EK Rerrata KľzenrieIi 'zapoznała Zaľ'ząd Powiatu z wnioskicn'l l)yľcktoľa
Zespołu Szkół Spec.ialnych w Btlsktl Zdro.iu w spľawie zatwieľdzenia znrian
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w haľmonogľalnie pľacy Pľzedszkola Spccjalnego - w bľznrieniu starrowiącym załqcznik nľ 9
do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniuprzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.12Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdanicnr
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľo.iu z rcalizacji
pľojektu edukacyjnego pll. ,,Innowclcyjncl edukac'ja'- nov)e możliwości zĺlýt,Ocłlyl,a'' za okľes
marzel _ czeľwiec bľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ l0 do niniejszego pľotokołu.

Infbľlnacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍZeZ Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształoących w Busku - Zdroju z rea|izacji
pľo.icktów edukacyjnych ,,ÍIoĺeĺąľze przy.szłości" i ,,My'ślenie ponclcĺ granicclłľti'' za okľes
lnaľZec - nlaj bľ. - w bľzrnieniu starrowiącyn załĺ1czník nr II i 12 do niniejszego pľotokołu'

Iľlĺbrmacja w powyższym zakľesie została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattl z infoľmacją
o dokonanych zmianach w aľkuszach organizacji szkół i placówek pľowadzonych przez
Powiat Buski za okľes ocl 1 kwietnia do 2l czetwca 2019 r. - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr ]3 do rriniejszego pľotokołtl.

Iriĺbrnracja w powyższym zakľesie została pľzyjęÍa pľzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Rerrata Kľzernień zaponlała Zarząd Powiattl z wnioskiem Lokalnej
oľganizacji Ttrrystycznej ',Moc Ponidzia'' w spľawie wyclłużenia czasll ľealizacji umowy
dotyczącej zadania publicznego z zakresu kultuľy fizycz'nej i tuľystyki pod tytułenr:
,,organizacja spływów kajakowych Wiślica Nowy Koľczyn'' clo 3l.l0.2019 ľ.
w bľzmieniu stanowiącynl załqcznik nľ ]4 do rrinie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnic zaopiniowany pľ'Zęł Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -'uvstľzynrał się.

Ad. 16
Naczelrrik Wydziału GKN l-IenľykKľzyŻaliski zapoznał Zaruąd Powiatu z wIlioskiem P.U.B.I
LOKUM w spľawie wydzíeľŻawienia części nieľuchomości komunalnej położonej w Busku -
Zc1ľojtr przy al. A. Mickiewicza w celu ustawienia pawilonu handlowego oraz pylonu
ľeklanrowego na okľes budowy budynku wielolnieszkalnego nie clłuższy niz Itzy |ata -
w bľznrieniu stanowiącyll'l załqcznik nľ 15 do lrirlicjszcgcl protokołu.



7

Po pľzeanalizowaniu, Z,aľząd Powiatu postanowił, aby z uwagi na to, Że wnioskowana
powierzchnia nie odpowiada powierzchni pawilonu, wnioskodawca dopľecyzował wniosek
oraz aby pľzedstawił niezbędne dokurrrenty od konserwatoľa zabytków oľaz wypis
z lniejscowego planu zagospodarowania przestľzennego, ktĺlľe dają lnozliwośĺi zabudowy.
Ponadto, ze względu na to, że wskazatra nieľuchomość oddana jest w tľwały zaľząd I Liceum
ogólnokształcącemu w Busku _ Zdľoju, wnioskodawca powinien zwrócić się do Dyľektoľa
I Lo, jako zaľządcy terenu o wyľażenie zgody w powyższym zakresie.

Dyrektor I Lo został zobowiązany do poinÍbrmowania Zarządu Powiatu o jakichkolwick
działaniach pľzed po dj ęci errr decyzj i.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte pÍzęZ Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za' 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem fiľmy
występującej w irnieniu PGE Dystľybucja S'A. z siedzibą w Lublinie w spľawie wydania
zgody na lokalizację energetycznego pľzyłąaza kablowego niskiego napięcia w działcę
ol"IllmeľZe ewidencyjnym 57164 oraz 57118 obľęb l0 w m. Busko - Zdrőj - w bľznrieniu
stanowiącyn załqczłtik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik GKN poinÍbľmował, Że po ustaleniaclr, eneľgetyczne przyłączę kablowe niskiego
rrapięcia pľzebiegać będzie po północnej stľonie pľojektowanego pasa dľogowego.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wydał zgodę na lokalizację ptzyłącza, z zasttzeŻeniem,
Że w przypadku dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwestoľ na własny koszt zmieni położenie linii kablowej.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjętc pľZcZ Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyniał się'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welerrc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskien Zaruądu
Gminnego Związku ochotniczych Stľazy Pożaľnych w Gnojnie w spľawie nieodpłatnego
przekazania wyposażenia (zlewu dwukonroľowego oĺ-az trzech sztuk szaľ ubľaniowyclr) po
byłym inteľnacie Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju -
w bľzmieniu starrowiącym zflłqcznik nr I7 do ninicjszego pľotokołu.

Po pľzeatralizowaniu, powyższy wlriosek został pozytywrlie zaopirliowany pYZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozllał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dn. 12.06'2019 r. Znak:
ZsTio.032.757.2019 w spľawie pľzesunięcia śľoclków clo planu ĺinalrsowego na ľclk 2019 -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopilliowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrlrał się.
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Á.d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiern Dyrektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dn. 10.06'2019 r. Znak: ZSS:3l l.11.2019 w spľawie
dokonania znriany planu wydatków budzetowyclr na ľok 2019 - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.21
Skarbnik Powiatu Ańur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Busku - Zdroju z dn. 05.06.2019 r. Znak:
PF.0760'3.20l9 w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 20l9 ľok -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zavąd
Powiatu w głosowaniir pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeoiw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zavąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie z dn. l0.06.2019 r. Znak:
SOSW-301-6/2019 w spľawię dokonania zmian w planie finansowym na 2019 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zal'ząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzynrał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołtr
Szkół Technicznych i ogólrrokształcących w Busku - Z&oju z dn' 12.06.2019 r. Znak:
ZSTio'032.756.2019 w spľawie pľzesunięcia śľodków do planu ĺ-tnansowego na ľok 2019 -
w bľznrieniu stanowiącym załqczltik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zal'ząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

AĺJ.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcącyc|r w Busku - Zdľoju z dn. 10.06.2019 ľ. Znak:
ZS]'io.3132.733.2019 w spľawie zabezpieczenia śroclków finalrsowyclr na wykonanie
dokumentacji kosztoľysowo - pľojektowe.i zadania prr' ,,Pozlł,olenie ncl ľoboĘ budou,lane
polega'fqce na przebudov,ie dachu, wykonclnie oĺwoľóyv v, ścicĺnie konstrukcyjnej na bľclmy,
tłzupełnienie ubyÍkĺiu, v, ściąllcłch konsĺľukcyjllych oľclz przebudou,ie odcinkou,e'i ścian
i v)lkonanie tynków v, bud),nku u,olnosĺojclcynl ZSTio " - w brznrienitt stanowiącym załĺ1czltik
nr 23 do rriniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosacli _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się.
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4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019.

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

Uchwała Nľ l10lz019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 czetwca 2019 ľoku
rł,sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi zolqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu'

4d.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zatządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zar-ządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ l l 112019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 czeľwca 2019 ľokil
w spľawie pľzeniesieli w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

^d.27Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

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

Uchwała Nľ l 12l20l9 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 ľoku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków buclzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
zołqczník nľ 26 do niniejszego pľotokołu'

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowyl'l'l zadań z zakresu acllninistracji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawanri w 20l9 ľoku'

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 113lŻ0l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dniaŻ6 czeľwca 2019 ľokrr
w spľawie zmian w planie finansowynr zadań z zakreslt adrninistracji ľządowej oľaz innych
zadan zleconyclr oclľębnymi ttstawami rł'2019 ľoku stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jedrrostkaclr budżetowyclr'
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Po arlalizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarz.ądu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 11412019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 czeľwca 2019 ľoku
w spľawie zĺnian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ 28 do niniejszego protokołu.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu,povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Z'aľządu Powiatu w głosowalliu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzymał się.

Ad.3l
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku
- w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzy.jęta pľzez Członków Zarządu Powiattr
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zal'ządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemll
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu,

PoryŻszę stanowisko zostało pľzyjęte pľzęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -z.a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd l)owiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w sprawie Więloletnię.j Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata Ż0l9 _ 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została pľzyjęta pr7.ez Członkćlw Zaľządu Powiatu
w gľosowanitl pľzy 5 głosach _z'a,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyn-rał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyższ'ą autopopľawkę nalezy przekazai Pľzewodniczącemll
Rady Powiatu' celenr włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady l)owiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Człorrków Zarządu Powiatu w glosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.
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4d.33
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu ze skonsolidowanynr bilansem
Powiatu Buskiego spoľządzonym lla dzieri 3|.12.2018 ľ. - w bľznrieniu stanowiącym
załqcznik nľ 32 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pľzyjął skonsolidowany bilans w głosowanitt pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ponadto, odpowiada.jąc na pytanic pľzckazanc przez Wiccpľzewodnicząccgo Zarządĺl
Stanisława Klinrczaka z wczoľajszego posiedzenia Komisji, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ l)olniak
udzielił wyjaśnień w sprawie finansów Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku - Zdľoju.

4d.34
14/ sprav,ach rĺiznych nie zgłoszono żcldnych v,nioskĺjv,.

Ad.35
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľzt1du Jeľzy Ko|aľz poclziękował
obecnym za ud'zlał i o goĺlzinie 935 zanrknął posiec1zenie Zaľzą<lv Powiatu.

l^:,i]i'ł:' iillľÍ,lť lť::\


