
Znak: 8R.0022.2 .34.2019

Protĺlkól Nr 3412019

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 24lipca 20l9 ľoku

W posiedz cniu Zarządu udzial wzięli:

l. Stanisław Klimczak
2. Jerzy Koľdos
3. Wiesław Maľzec
4. Tomasz Mierzwa

oraz

KrzyszÍof Tułak _ I)yľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
"I-omasz Galarrt _ Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Stanisław Kozioł * Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Andľzej Smulczyliski - Dyľektoľ Porviatowego Centľulrr Pomocy Roclzinie w Blrsku - Zclroju
Zbignicw Pietľaszewski - GłÓwny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľoju
Sławomiľ Dalach * Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzenrieti - Naczelnik Wydziału L,K
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Ref-eľatu IP
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posieclzenia:

otwaľcie posiedzerria'
Stwieľdzenie quoľunr.
Pľzyjęcie poľządku posieclzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

t.
)
3.
4.
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5. 'Lapoznanle się z inÍbľmacją Dyľektoľa l)owiatowego Zarządu Dľóg w Busktl - Zdľojtl na

temat poniesionych wydatków na bieżące utľZymanie dróg w okľesie od 0l'0l.20l9 ľ. -
30.06.20l9 r. (Dyľ. PZD w Busku _Zclroju, Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdľojur

w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych z zadania pn. ,,Pionowe
oznakowanie dľóg'' na zadanie pn. ,,Poziome oznakowanie dľóg'' (Dyľ. PZD w Busku -
ZĺJr oju, Skaľbn ik Powiatu).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju
wspľawie zajęcía stanowiska w spľawie ľegulacji pasów dľogowych dľóg powiatowych
na teľenie Powiatu Buskiego (Dyr. PZ|) w Busku - Zdroju).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyrazenia zgody na zatľudnienie stazysty w sekľetaľiacie Szkoły (Dyľ. I Lo
w Busku -ZĺJroju,Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosków o ptzyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce
na ľok szkolny 201912020 (Nacz. Wydz. EK).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia
Regulanrinu Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł ',Najlepsi
w spoľcie'' (Nacz. Wydz. EK).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trybr"r udzielania i rozlicz.ania dotacji clla

niepublicznych szkół i placówek oŚwiatowych oľaz tľybtr pľzepľowadzania kontľoli
pľawidłowoŚci ich pobľania i wykoľzystania (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczyciďli, o których mowa w art. 42 trst. 7 pkt 3 lit' a, b, i d

ustawy z dnia26 stycznía 1982 t' - Kar1a Nauczyciela (Nacz. Wydz. EK).
13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania

niektóľyclr składników wynagrodzenia nauczycielom zatľudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski (Nacz. Wydz. BK).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľcktoľa Donru Pomocy Społecznej w Gno.inie w spľawie
wyľażenia zgody na zatľudnienie w dziale terapeutyczno - opiekuńozyl-t'l ĺlwóch osób na

stanowiska pielęgniaľki oraz opiekunki (Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _

Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
|5. Zapoznanie się Z pľogľalneÍl ora7. rozwaŻenie zasadrrości utworzenia ,,Cenĺra opiakuńczo

- mieszkalne4o'' na teľenie Powiatu (Dyr. PCPR w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz.
soz).

16. Zapoznanie się z Planem Pľacy Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Busku _

Zdľoju na II półľocze Ż019 ľ. wľaz z planenr nadzoľl'l nad pľzestľzeganiem standaľdów
opieki i wychowania w domaclr ponlocy społecznej i waľsztatach terapii zajęciowej (Dyr.
PCPR w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ).

!7. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centľttnr Pomocy Rodzinie w Busku -
Z&oju w spľawie zatniaľu pocl.ięcia działan w zakľesie kampanii inĺbrmacyjnej w związku
z pľzeniesieniem jednostki do nowej sieclziby (Dyľ. |'CPR rv l}usku - Zdľoju, Nacz.
Wydz. SOZ).

18. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Bttsku -
Zdroju infoľrnującym o zamiarze ogłoszenia konkuľsu na stanowisko ''Doľadcy ds'
Rodziny'' (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ).

|9. Zapoz.nanie się z pisnrem Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju inĺbľnrującynr o zalniaľze zatľuclnienia na stanowisko ,,Doľadcy ds' osób
Niepełrrospľawnych'' (Dyr. PCPR lv lJusku _Zĺlroju, Nacz. Wydz. SoZ).

20. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Cet'ltľuln Polrrocy l{oĺlzinie w Bttskr-l _

Zclroju w spľawie zabezpieczenia śľoclków ĺlnansĺ'lwyclr z |)ÍZeł1acłenienr na pokľycic
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kosztów 'związ.allycl1 Z pl'Żepl'owaclzką clo nowe'i siec1ziby (Dyr. PCPR w l]usku _
Zĺlroju, Skarbnik Polviatu, Nacz. Wydz. SoZ).

2l. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pÍzy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku _ Zdr"oju z wykoľzystania środków ĺŤnansowych
za II kwartał 2019 roku (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju,, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

22. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów 'feľapii Zajęciowej pľzy Dornu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania śľodków 1inansowych za II kwaľtał 2019
ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ ZĺIroju,, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

23. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasktr
Wielkim pľzy Caľitas |)iecezji Kieleckiej z wykorzystania środków Íinansowych za
lI kwaľtał 20l9 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

Ż4. Zapoznanie się z zawiadomienienr o wszczęcitl postępowania administľacyjnego wobec
Zespołu opieki' Zdľowotnej w Buskr-r - Zdroju na skutek pľzepľowadzenia ptZę'Z
pľzedstawicieli Swiętokľzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego
kontroli sanitaľnej w bloku żywienia (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdroju, Nacz. Wyclz. SoZ).

25. Pod'ięcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania i okľeślenia
zasad działania Komisji Konkuľsowej w celr"l opiniowania złoŻonych ofeľt na ľealizac.ię
zadań publicznych w ľamacli dľugiego, otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realízacji
zadań publicznych w 2019 ľ. (Nacz. Wydz. soz).

26. I'odjęcie inicjatywy uclrwałoclawczej w sprawie zawarcia poľozuľlrienia o wspólnej
organizacji Dożynek Powiatowo - Gnrinnych Trrczępy 20l9 (Kier. Rcf. IP).

27.Rozpatľzelrie wlriosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku _ Zdro'ju w sprawie dokonania zmlan nliędzy
paľagľafami w planie lŤnansowyln wydatków na 20l 9 ľok (Skaľbnik Polviatu).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania zlnian między
ľozdziałami w planie wydatków na20|9 ľok (Skarbnik Powiatu).

29. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zwiększenia planu dochodów i plalru wydatków na wydzielonynr ľaclrunku
dochodów własnyclr (Skaľbnik Powiatu).

30. Pocljęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľo'iu w spľawie zn-lian w buclżecie
Powiatu tsuskiego na ľok 2019 (Skaľbnik l'owiatu).

3t. Pod.ięcie uchwały Zavądu Powiattl w Busktl - Zclľojrr w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l 9 ľokr-r (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojr"l w spľawie pľzenicsień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 201 9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie zmjan w planie
Íiľlansowynr zadan z zakresu adlninistľacji ľządowej oÍaz innych zadań zleconyclr
odľębnymi ustawanri w Ż019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zal'ządu Porł,iatu w Busku - Zclľoju w spľarvic znrian planu wydatków
w podległych.jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

35. Spľawy roŻne.
36. Zamknięci e posied zenia'
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Ad. I
obradom Zaľządu przewodniczył Wicepl'zewodniczący Z'arządu Stanisław Klirnczak' któľy
powitał zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 34 posied zěrie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświaclczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiôdliwiony;,
co stanowi quoľum pozwalające na podejlnowanie pľawomocnych uchwał i decyz.ii lĺsty
obecności Członkĺiv; Zaľzqdu orűz zűproszolt.l,clr osĺjb stultowiq załqczniki nr I i 2 ĺIo
n i n iejszego p ľoĺo koł u.

Ad.3
Proponowany przęz Wiceprzewodniczącego Zarządul poľządek obľad Członkowi e Zaľządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 33/2019 z dnía 11 lipca 20l9 ľoku został pľzy.jęty pl''zez. Członkĺiw Z'aľządrl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosacli _za. O głosaclr -przeciw i 0 głosaoń -wstrzynrał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdro.iu Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd,
Powiatu z infoľmacją na temat poniesionych wydatków na biezące utrzymanie áľóg w okľesię
od 01'01'2019 ľ. - 30.06.20l9 ľ' - w bľzmieniu stanowiącynl załqcznik nr 3 ĺto niniejszego
pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak podczas omawiania powyższej infbrmac.ii podkľeślił, zc
jeŻeli nie znajclą się Źľĺidła finansowania tych wydatków, któľe nakłada na śanloľządy Rzącl,
aiednocześnie ogľaniczając dochody budżetowe, to nie będzie mozliwości pogôdzenia
zgłaszanych potľzeb z posiadanymi śľodkami finansowynri.

W dalszej części posiedzenia głos zabieľali:
- Członek Zaľządtl]'onrasz Mieľzwa, ktciry zawnioskował, ab1, 7*r'.'i uwagę jak był

wykonany ľęnront cząstkowy na odcinktl ocl clľogi kľa.iowe.i do Galowa;
Członek Zarządul.Ieľzy Koľclos zawnioskował o wycinkę gałęzi na ul. Raclziwiłłciwka;
wycinkę dľzew na odcinkr-l clľogi Kaľsy Małe - Kaľsy Dltze oľaz o pľzekopanie rowu
w m. Wó.ieczkai w m. Niegosławice.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju udzielił wyjaśnień odnośnie wlw zapytań.

InÍbľmacja w powyzszym zakľesie została pľzy.ięta pl'Zez Członkow Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busktt _ Zdľo.ju Kľzysztof Tułak zwrőcił się clo
Zarządu Powiatu z wnioskiem o dokonanie pľzesllnięcia śroclków z bieŻącego utľzylnania
dľóg w kwocie 2 700.00 zł z zadania pn' ,'Pionowe oznakowanie <lľóg'' na zadánie ,,Pozionle
oznakowalrie dľóg'' w bľznrieniu stanowiącym załĺpczllik nľ r' do niniejszcgo pľotokołu'
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Po pľzeanalizowĺlniu, pclwyŻ.szy wniosek został pozytywnie zaopilliowttl1y pl,le1' Zarzącl
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zclľoju Kľzysztof Tułak zapoznał 7,arząd
Powiatu z wnioskiem z dn. 10'07.2019 r. Znak: PZD-S3.52 .| 'Ż019 w spľawie ľegulacji pasów
dľogowych dróg powiatowych na teľenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym
załĺ1człtik nr 5 do niniejszego protokołtr.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľz'ąd Powiatu skieľował powyŻszy wtliosek do Wydziału GKN celcm
pľzedstawienia informacji na kolejnym posiedzeniul Zarządu w zakresie nrożliwości ľegtrlacji
stanu pľawnego wymienionyclr w nim odcinków dľóg powiatowych'

Ponadto, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju został zobowiązany, aby
przed przekazaniem olrrawianego wniosku do Wydziału GKN roz.szerzyl go o zgłoszony
pľZez. Członka Zarządu Jeľzego Koľdosa odcinek clľogi powiatowe.i Sľoczków - oleśnica'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarz.ądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzynrał się'

Pľzed pľzystąpieniem do omawiania kolejnego punktu, Dyľektoľ I l-icęunl
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant poinformował o aktualnej sytuacji
w związku zprowadzonynr naborem.

Ad.8
Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Rusku _ Zdľo.iu T'oniasz Galant zwľócił się do
Zarządu Powiatr-r z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na zatľucĺnienie staŻysty na
podstawie umowy o pracę w clraľakteľze pomocy biuľowe.i \Ą/ wynriaľze % etatu
w sekľetaľiacie Szkoły -- w bľzmieniu stanowiącym załqcuik nr 6 do ninie.jszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się'

Ad.9
Naczelnik Wyclziałtr EK Renata Kľzcnrieli pľzeclłoŻyła wnioski clyľektoľĺiw 1loszczegĺilnyclr
placówek oświatowyclr pľowaclzonyc|r przez Powiat Buski o pl'Zyznanie Stypcndium Staľosty
Buskiego za wyniki w nallce lra ľok szkolny 2O19|2OŻO * w bľznrienitl stanowiącynr załĺycznik
nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Porłyzsze wnioski złoŻyli dyľektoľzy n/w placówek oświatowych:
' I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju ( l wniosek - uczenlrica klasy dľugiej

I Liceurn ogólnokształcącego);
Zespołu Szkół Porradgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdľo.itl (2 wnioski: uczennica
III Liceum ogólnokształcąccgo orazuczen 'fcclinikunl Nľ 1);
Zespołu Szkół Techniczno - Infbľrnatycznych w Busku _ Zclľoju (l wniosek _ĺĺczen
Technikunl Nľ 2);

' Zespołlr Szkół Techniczrlyclr i Ogólnokształcących w BLrsku - Zclro.jLl (l wrliosek -
tlczennica Tcchnikunr Nľ 3);
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. Spec.ialnego ośľodka Szkolno - Wychor,vawczcgo dla Nicpełnospľawnych Ruclrowcl
w Busku Zclľojrr (l wniosek uczeti -fechnikLlm Specjalnego clla
Niepełnosprawnych Ruchowo).

Po analizie, powyższe wnioski zostały zaakceptowane pľZ'eZ Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľzy 4 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyz.ią Zarządu Powiatu kwota Stypenditrnr Staľosty Buskiego za wyniki W nauce na ľok
szkolny 20 | 9 lŻ0Ż0 pozostaj e na clotychczasowym pozi om i c.

Ad. 10
Naczelnik Wydziałrr F]K Renata Kľzemień pľzeclstztwiła pľojekt r"rchwały Zarządu PowiatLr
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwieľdzenia Regulaminu Tuľnieju Szkół Ponadpodstawowych
Powiatu Buskiego o tytuł ',Najlepsi w spoľcie''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęt Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 4 głosach tza,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 12812079 Zarz'ądu Powiatu w Busku - Zdľojrr z dnía Ż4 |ipca 2019 ľoktl
w spľawie zaÍwierdzenia Regulanrinu Turnieju Szkół Ponaclpodstawowych Powiatur Buskiegcl
o tytuł ',Najlepsi w spoľcie'' stanowi załĺpczltik nľ 8 do rrirliejszego pľotokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzernień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie tľybu udzielania i rozIiczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych oraz tľybu pľzepľowaclzania kontľoli prawidłowości ich pobrania
i wykoľzystania - w bľzmieniu stanowiący:m załqczltik ltľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie. powyższy projekt ucliwały został prz'yjęty przez Członków Zarządv Powiatr.r
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeoiw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży pľzekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celenl przekazania do zaopiniowania ptZęZ poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZ.eZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 12
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzenrień zapo'znała Zar'ząd Powiatu z pľojektem inic.iatywy
trchwałodawczej w spľawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzill zaję,ć
nattczycieli,októľyclrlrrowawaľt.42ust'7pkt3lit.a,b.idustawyzdnia26stycznia
l98Ż r. - Kaľta Nauczyciela - w bľzmieniu stanowiącym zlłqcznik nľ I0 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľo.jekt tlchwały został przyjęty przez Członków Zarządv Powiatu
w głosowanitl pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę nalcŻy pl'zckazac Pľzcwoclnicząccnru Rady
Powiatu, celenr pľzekazania do zaopiniowania pľt'ez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a rrastępnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 13

Naczelnik Wyclziału I]K l{enata Kľzemieri zapoznała Zaľz'ąd Porviatu z pľojektem inicjatywy
uchwałoclawczej w spľawie ustalenia RegtllaminU przyznawania niektóľych skłaclników
wynagľodzenia nauczycielom zatľudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
pľowadzonych przez Powiat Buski w bľznrieniu stanowiącynr załqcznik nr I ] do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľo.iekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľz.ymał się.

Decyz.ią Członków Zaĺ'ządu, po zaopiniowaniu prZęZ Związkĺ Zawodowe powyŻszą
inic.jat1,,'ł,ę naleŻy przekazać, Pľzerł,odniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do
zaopiniowania przcz poszczególne Konrisjc Racly Powiatu, a następnic włączenia do
poľządku obľad kolejnej Ses.ji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zwľócił się do Zarządul
Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zatrudnienie w dziale teľapeutyczno
opiekuńczynl dwóch osĺib w wylniaľze pełnych etatów na stanowiska pielęgniarki oľaz
opiekunki.
PowyŻszy wniosek wraz z opinią Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
stanowi znlqcznĺk nľ 12 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Centľtll-lr Ponrocy Roclzinie w Busku - Zclro.itr Andrzej Smulczyliski
zapoznał Zaĺząd Powiatu z pisnrem otľZymanym Ze Swiętokľzyskiego Uľzędu
Wojewóclzkiego Wydział Polityki Społeczncj i Zdľowia w Kielcaclr dotyozącym nlożliwości
twoľzenia Centľów opiektlńczo - mieszkalnyclr w ľamaclr Pľogľanrtl pn.,,()enĺl'cl tl1liekuńczo

- mie'yzkalne",ktoľy jest realizowany w ľanrach Solidaľnościowego Fundusztt Wspaľcia osób
Niepełnospľawnych - w bľzmieniu stanowiącym załqczłlik nr ]3 do ninie.iszego pľotokołu.

Po zapoznaniu się z pľzekazaną irrfbľmacją, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PCPR
w Busku _ Zdľoju, aby w okľesie tľzech miesięcy ľozeznał czy istnie.je potrzeba utworzenia
Cenĺľułłl ĺlpiektlńczĺl - ľnieszkcĺĺnego na teľenie Powiatu Buskiego, jak ľĺiwnież pozyskał
szczegółowe inľoľnracje odnośtrie zasad ĺinkcjonowania i sposobu ĺjnansowal^ńa Centľum.
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Powyższe statlclwisko zostało pľzyjęte pÍze'1' Członków 'Ĺaľ'ząclu Powiattl w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto, Dyľektoľ PCPR trdzielił szczegĺlłowej odpowie dzi napytanie Skaľbnika Powiatu czy
Centľa opiekuńczo - mieszkalne nie będą stanowiły zagľozenia dla Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej oraz dla Gminnych Domów Śľodowiskowych.

Ad. ló
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Ponrocy Roclzinic w Busku - Zdľojrr Andľzej Smulczyński
onrówił Plall Pľacy Powiatowego Centľum Pomocy Roc1zinic w Busku - Zdroju na II półľocze
20l9 ľokrr wraz z planem naclzoľl"t nacl pľzestľzeganiem standaľdów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i waľsztataclr teľapii zajęciowe.i.
PowyŻszy Plan Pľacy stanowi załqcznik nr l4 do niniejszego pľotokołu.

PowyŻszy Plan Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.iu na
II półľocze 2019 ľoku wraz Z planerrr nadzoľu nad przestrzeganieln standaľdów opieki
i wychowania w domach pomocy społeczne.j i warsztatach teľapii zajęciowej został przyjęty
pľZez Członkĺlw Zarządu Powiatu do wiaclomości.

Ad. t7
Dyľektor Powiatowego Centľum Potnocy Rodzinie w Busku _ Z,droju Andľze.j Smulczyński
zapoznał Zarz,ąd Powiatu z pisľlrenr w spľawie zanriaľu podjęcia kanrpanii inÍbľmacyjnej
dotycz,ącej pľzeniesielria Powiatowego Centľunl Pomocy Roclzinie, ośľodka Inteľwencji
Kľyzysowej i Hostelu do nowej siedziby - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 15 do
niniej szego pľotokołr-r.

Infoľrnacja w powyższym zakresie została pľzyjęta przez Członków Zarz'ądu Powiatu do
wiaclomości.

Ad. t8
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Ponlocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzcj Smulczyński
poirrťoľmował Zarząd Powiatu, Że z.amierza ogłosić nabóľ na stanowisko Doradcy ds. Rodziny
w celu zachowania ciągłości obecnie ľealizowanego l)ľojektu ,,Dla Dobľa Rodziny''
wspÓłfinansowanego z Euľopejskiego lrtlnclr-tszu SpołecZnęgo.
Pismo Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdľoju w pľzedlrliotowej spľawie stanowi załqcznik nr ]6
do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższa intbľnrac.ia została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Ad. 19
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Polnocy l{odzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Snrulczyński
poinÍbrmował Zaruąd Powiatu o zam'laľze zatľudnienia na stanowisko Dorcldcy ds. o'gĺjb
Niepelnor'1lral,ynych w celu zachowania ciągłości ľealizacji Pľo.iektu ,,Rodzina ĺĄĺ.spĺilna
Tľoską''.
Pisnro Dyľektoľa PCPR w Busku - Zclľo.ju w przeclmiotowej spľawie stanowi zołqcznik nr I7
clo niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższa inĺ'oľnracja została pozytywllie zaopiniowana prZęZ Zaľząd
Powiatu w gľosowaniu pľzy 4 głosach -za. 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzynrał się.
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Ad.20
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy i{oclzinie w Busku - Zdroju Andľzej Snrrrlczyński
zwľócił się do Zaľządu Powiatu z wnioskienr o zabezpieczenie śľodków finansowych
w wysokości l 1 808,00 zł bľutto (9 600,00 zł netto) na pľZepľowaclzkę (tľansport, załadunek
iľozładunek, zabezpieczenie mebli, demontaż i montaz oľaz dostawę pojemników do
spakowania dokumentów) * w brzmieniu stanowiącym zúqcznĺk nr ]8 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika
Wydziału SoZ w porozumieniu z Dyľektoľem PCPR do zoľganizowania spotkania
z clyľektoľami jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego w zakľesie podjęcia decyzji
o oddelcgowaniu pľacowników gospoclarczych clo pomocy w przeliiesieniu wyposażenia
Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie oľaz Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej do
nowej siedziby.

Ad.2t
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak ora'z Naczelnik Wydziału SoZ Sławolrrir Dalaclr pľzedstawili
spľawozdanie kwartalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju z wykoľzystariia śľodków Í'lnansowyclr za II kwaľtał 2019 ľoku.

Powyższe spľawozdanie wľaz z opinią Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie
w Busku _ Zclroju do sprawozdania stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
Żadnych uwag do powyzszego spľawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozdanie zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.22Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdroju Anclľzej Smulczyński'
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawili
spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów 1"eľapii Zajęciowe.i prz,y Donru Pomocy Społecznc.j
w Gnojnie z wykoľzystania śľodków ĺjnansowyclr za II kwaľtał 20|9 ľoku.

PowyŻsze sprawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centrum Ponrocy Rodzinie
w Busku _ Zdľo.|u do sprawozdania stanowi załqcznik nr 20 do ninie.jszego pľotokołu.

Naczehrik Wydziałrr SoZ Sławonliľ Dalaclr oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
żadnych uwag do powyższego Spľawozdania.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozclanie zostało pľzyjęte przez CzłonkÓw Zaľządul
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.23
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Snrulczyński.
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelrrik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalacli pľzeclstawili
spľawozdanic kwaľtirlnc Waľsztatów Tcľapii Zaięciowc.i w Piaskrr Wiclkilrr pľzy Caľitas
Diecezji Kieleckiej z wykoľzystania śľodków finansowych za II kwaľtał2019 ľoktl.



PowyŻsze spľawozdanie wraz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centrtlm Ponrocy Rodzinie
w Busku _ Zdľoju do spľawozdania stanowi załqcznik nľ 2] do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polriiak nie zgłosili
żadnych uwag do powyŻszego spľawozclania.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Z'arządtl
Powiatu u, głosowaniu pľz1, 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -rł,strzymał się.

ĺĄ/iceprzewodniczqcy Zarzqdu Sĺani,słayy Kĺimczak ogłosił 5 mintlĺou,q przeru,ę v, obrcldach
Zaľzqdu Pĺlv,iclĺtl, 0 po wznovlieniu obľad pľzysĺqpiono do realizucji 1ltlnkĺu 21'

Ad. Ż4
Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotne.| w Busku - Zdľo.|u Zbigniew Pietraszewski
zapoznał Zarząd Powiatu z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania aclministľacyjnego
wobec Zespołu pnieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju na skutek pľzeprowadzenia przez
pľzedstawicieli Swiętokľzyskiego Palistwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sarritaľnego
kontľoli sanitaľnej w bloku Żywienia - w bľzmicniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do
liilliej szego pľotokołu.

Infbľnracja w powyższyrn zakľesie została pľzyjęÍaprzęzZarząd Powiatu do wiaclomości.

Ponadto, w odpowiedzi na zapyÍanie Wicepľzewodniczącego Zarządul, Główny Księgowy
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju poinfoľmował o bieŻącej sytuacji Szpitala.

4d.25
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
rv Busku - Zdľoju w sprawie powołania i okľeślenia zasad działania Komisji Konkuľsowej
wcelu opiniowania złoŻollych ofeľt na ľealizację zadan publicznych w ľamach clľugiego,
otwaľtego konkuľsu of'ert rra wspaľcie ľealizac.ii zadan publiczrrych w 20l9 ľ..

Po analizie, poryŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana ptzet Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głclsach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 12912019 Zarządĺl Powiatu w Rttsktl - Zclľojtl z clnia 24 |ipca 2019 ľoku
w spľawie powołania i okľeślenia zasad działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowalria
złoŻonych ofeľt na ľealizację zadan publicznyclr w ramach dľugiego. otwaftego konkuľsu
oťeľt na wspaľcie rcalizacji zadań publicznych w 2019 ľ' stanowi załĺpczltik nr 23 do
niniej szego pľotokołu'

^d.26Kieľownik Refěľatu II) Tadeusz Selnpioł zaponlal Zaľząd Powiatu z pľo.iektenl inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie zawarcia poľozttmienia o wspólnej oľganizacji l)ożyrre k
Powiatowo - Grnilrnych Tuczępy 2019 - w bľznrieniu stallowiącym załqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

Po arralizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptz.ez Członków Zaľządu Powiatu
lv głosowanitl pľzy 4 głosach _-za,0 głosacli pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.
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Decyzją Członków Zal'ządv, powyŻszą iniĺ:jatywę na|eŻy pľzekazac Pľzewoĺlniczącemtr Itady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pľzęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZe7, Człollków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto. Kierownik Refbľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskicm
w spľawie zwiększenia zabezpieczonych śľoclków na ľcalizację inwcstycji wieloletnie.j
,,I{ozbudowa Specjalncgo ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie o budynek
ľehabilitacji zawodowej ispołecznej'' - w bľzmieniu stanowiącym zo.łqcznik nr 25 do
rrirriej szego pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Zal'ządu Stanisław Klinrczak poin1bľmował, Że w związku
z prowadzonym postępowaniem przetaľgowym wpłynęło 9 ofbľt, a waľtość najtańsze'i of'eľty
wyniosła 3 270 000,00 zł bľutto.
Kwota, jaką Zamawia.iący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zanrówienia wynosi
Ż 897 6|0,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu i dokonaniu cloclatkowyoh pľzeliczeń, Wicepľzewoclnicząay Zarządu
Stanisław Klimczak poddał pod głosowanie wniosęk o zabezpieczenie kwoty w wysokości
4Ż7 190,00 zł narea|izac.ję w/w inwestyc.ii w okľesie ľealizacji zadania'

PowyŻszy wniosek został przy1ęty pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach *wstľzynrał się'

Za zgodq ĺĄ/icepľzewodniczqcego Zarzc1dtl o godz. I la) Członek Zarzqdu Toma,ĺz Mierzv,cl
opuś c i ł po s i e dze nie Zuľzc1dĺł.

Acl.27
Skaľbnik l)owiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolrro - Wychowawczęgo clla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdro.|u z dn. 08.07.2019 r' Znak: SOSW.3Ol1.50.2019 w spľawie clokonania zmian między
paľagrafami w planie ĺ'tnansowym wydatków na 20l9 ľok - w bľzmicnitt stanowiącylll
załqczłtik nr 26 clo rrirriejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, 1lowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku
- Zdľojrr z dn. 08'07.Ż019 ľ. Znak: SOSW.301 l.5l.2019 w spľawie dokotlania zmian mięclzy
ľozdziałanri w plarrie wyclatków na 20l9 rok - w bľzlnieniu stanowiącym załqcuĺk nr 27 do
ni niej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowanitl, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się.
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Ad.29
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapozl'lał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa l Liceunr
ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju z dn' |0'07.2019 r. Znak: ILo.32l.50,2019 w sprawie
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na wydziclonym ľachunku dochodów
własnych - w brznrieniu stanowiącym załqcuik nr 28 do lriniejszego pľotokołu'
Zwiększone dochody wynikają zprzyznanego odszkodowania zaza|anię pomieszczeń szkoły.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wrriosck został pozytywlrie zaopiniowany pvez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -'za,0 głosaclr _pľzcĺ;iw i 0 głosaclr -wstľzylrrał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zclľoju w spľawie zmian w budżecie Powiattr Buskiego na ľok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nr l30l2OI9 Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľo.ju z dnla 24 lipca 2019 ľoku
wspľawie zlnian w buclzecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 stanowi zalqcznik nr 29 do
niniej szego pľotokołu'

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarz.ądĺl Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizie, powyŻsza ucliwała została pozytywnie zaopiliiowana pľze7' Członków Z'aľz'ądu
w głosowanilr pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Uolrwała Nľ l3|l2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju'z dnia 24 |ipca 2019 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

4d.32
Skarbnik Powiattr Aľtuľ I)olniak pľzeclstawił pľojekt tlchwały Z'arządu Powiattl w Btlsktt -
Zdľoju w spľawie pľzeniesieli w planie wydatkÓw budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roktr'

Po alralizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pÍz'ez Członków ZarząĺIul
w głosowaniu pľzy 3 głosach -z'a,0 głosach -przcciw i 0 głosach -wstľzynlał się'

LJchwała Nľ 13212019 Zav,ądu Powiatr"l w Busku - Zdľoju z' dnia Ż4 lipca 2019 ľoku
wspľawie pľzeniesień w planie wyclatków br-lclzetu Powiatu Ruskiego w 20l9 ľoku stanowi
zalĺpczltik nľ 3l do niniejszego pľotokołtl.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak pľzeclstawił pľojekt trclrwały 7'arz'ądĺl Powiatu w Rttsku -
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowyln zadan z zakľesu adrninistľacji ľządowej oľaz
innyclr zadan zleconych odľębnymi ustawanri w 20l9 ľoku.

Po arralizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopilliowana przez Człolrków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -'za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Uchwała Nľ 133/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 lipca 2019 roku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych
zadaÍĺ zleconych odľębnymi ustawami w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 32 do niniejszego
pľotokołu'

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zaĺządu Powiatu w Busku -
Zdrojul w spľawie znlian plallu wydatków w pocĺległych jednostkacli budżetowyclr.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pťZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 134/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z clnia 24 lripca 2019 ľoku
w spľawie z.nrian p|anu wydatków w poclległych jednostkach buclzetowych stanowi załqczník
nr 33 do nilrie.jszego pľotokołu.

Ad.35

W spruwĺlch różnyclt:

1. Kieľownik Refeľatu IP Tadęusz Sempioł pľzedstawił dodatkowe wyjaśnienia
dotyczące omawianego wniosku w punkcie Ż6 w sprawie zwiększenia
zabezpieczonych śľodków na ľealizację inwestycji wieloletniej ,,Rozbudowa
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie o budynek ľehabilitacji
zawodowej i społecznej''.

Po pľzepľowadzonej clyskusji, Wicepľzewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie
wniosek o zabezpieczenie śľodków na ľealizac.ię inwestycji wieloletniej ,,Rozbudowa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji
zawodowej i społecznej'' w kwocie 568 554,00 zł i tym Samym dokonania reasumpcji
wcześľriej pľzepľowadZonego głosowania.

Powyzsze wnioski zostały pľzy.|ęte pťzez C]złonkórł' 7,al'z.ądu Powiatlr w głosowaniu
przy 3 głosacli -z.a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

2. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polrriak pľzedstawił Infbľnluc.ję o wykonclniu budżeĺtl Polą,itlĺtl
Bu'skiego ylg sluntł ncl koniec II lovuľĺclłtl 201 9 - w bľznrieniu stanowiącym zułqcuik
nr 34 clo niniejszego pľotokołu.

Infbľlnacja w powyższynr zakľesie została przyjęta pľZez Członków Zarządu Powiatu
do wiadorności.

4d.36
Po zľęalizowaniu poľządktl obracl Wicepľzewodniczący Zaruądĺl Stanisław Klirnczak
poclziękował obecnym zaldział i o goclzinie 1200 zamknął posiedzenieZar-z'Ądul,Powiatu.

Protokół sporzą(zlta:
Wiolcta Waga a ,-\


