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Znak: BR.0022.2.165.2013

Protokół Nr 165/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 13 grudnia 2013 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Ulzßbàbài-A

. Jerzy Kolarz

. Stanisław Klimczak

. Andrzej Lasak
Wiesław Marzec

. Zbigniew Surdel

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:
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. Otwarcie posiedzenia.

. Stwierdzenie quorum.

. Przyjęcie porządku posiedzenia.

. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku (Skarbnik Powiatu).

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku ~ Zdroju W sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

6. Zapoznanie się z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski W Kielcach w sprawie przyznania dodatkowych środków
finansowych na realizację w 2013 r. pozytywnie zaopiniowanych projektów z wniosków
i wystąpień złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
(Skarbnik Powiatu).

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 1240 otworzył 165 posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoium pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz
zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2013 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 772/2013 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 roku
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2013 roku stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 773/2013 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 roku
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski W Kielcach infonnującym,
iż W dniu 06.12.2013 r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON przyznali dodatkowe środki
nansowe dla Oddziałów na realizację W 2013 r. pozytywnie zaopiniowanych projektów
z wniosków i wystąpień złożonych W ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami II” - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Na posiedzeniu W dniu 10.12.2013 r. Pełnomocnicy PFRON W Oddziale Świętokrzyskim
przyznali następujące kwoty do nansowania: '

1. Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego typu autobus
(17 osobowy) dla Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie. Kwota do nansowania
79 587,00 zł (pierwotna propozycja do nansowania 86 040 zł). Termin zakończenia
realizacji projektu - 30.04.2014 r. Termin złożenia dokumentów rozliczeniowych
z przyznanego do nansowania - 16.05.2014 r.

Skarbnik Powiatu poinformował, że na realizację W/W projektu W budżecie Powiatu na rok
2013 zostały zabezpieczone jako udział własny środki nansowe W kwocie 58 000 zł.
Powyższe środki nie zostaną wykorzystane W roku bieżącym. W związku z tym, iż nie
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nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i nie dokonano wyboru wykonawcy
przedmiotowego zadania, nie ma możliwości ujęcia W/W środków W wydatkach
niewygasających z upływem 2013 r. Środki na realizację powyższego projektu muszą zostać
zabezpieczone W budżecie Powiatu na rok 2014.

Po analizie, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie podjął decyzję o przystąpieniu
do realizacji W/W projektu oraz zabezpieczeniu W budżecie Powiatu na rok 2014 na
wykonanie powyższego zadania środków w kwocie ok. 65 O00 zł.

Ad. 7
Wsprawach róźnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 8
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokół sporządziła:
Barbara Nowocicń

B. Nowociøul


