
Znakz 8R.0022.2 .82.201 6

Protokól Nr 82/2016
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robeľt Gwőźdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Teresa Wójcik _ Dyľektor Zespofu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Urszula Maľkiewicz - Inspektoľ w Wydziale EK

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

otwaľcie posiedzenia'
Stwierdzenie quoľum.
Przyjęcie porządku posiedzenia'
Przyj ęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z informacją Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdľoju o nieuwzględnieniu złożonego przez PCPR w Busku - Zdroju protestu w związku
z odľzuceniem wniosku o doťrnansowanie realizacji pľojektu ,,Nowy Start - Nowe Życie''
w ramach Poddziałania 9.Ż.l Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego
Programu operacyjnego WojewództwaŚwiętokrzyskiego na lata 2Ol4 -2OŻO (Dyr, PCPR
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

1.

2.
3.
4.
5.
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6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu
oľganizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na przystąpienie przez
Powiat Buski / Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do realizacji
ponadnaľodowego projektu paľtneľskiego ,,Nowe kompetencje' nowe możliwości -
Młodzieżowy animatoľ społeczno - kulturowy osób starszych'' w ramach Działania 4.3

Współpľaca ponadnaľodowa Pľogramu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -

2020 (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
8. Podjęcie decyzji w spľawie przekazania mienia ľuchomego pozostającego na wyposażeniu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy, który znajduje się w stanie likwidacji
(Dyr.ZSP w Stopnicy, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwięrdzenia aneksu nĺ 3
do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju na ľok szkolny
201512016 (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatľzenie wniosków w spľawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz.
EK).

Po Sesji:

ll. Zapoznanie się z progľamem naprawczym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
(Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powĺatu).

12. Zaopiniowanie wstępnego projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju o zmianie
uchwały w spľawie ustalenia rozkładu godzin pľacy aptek ogólnodostępnych na terenie

Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SOZ).
13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ZarząduDľóg w Busku - Zdľoju w spľawie

przesunięcia Śľodków na przebudowę muru oporowego wraz z dokumentacją
w miejscowości Czarkowy w wysokości 55 690 zł z działu 600 rozdział 60014 $ 6050

na dział 600 rozdział 60078 $ 6050 (Skarbnik Powiatu).
14. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmianw budżecie Powiatu

Buskiego na ľok 20l6 (Skaľbnik Powĺatu).
15. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmianw budżecie Powiatu

Buskiego na ľok 20l6 (Skarbnik Powiatu).
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 201'6 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w planie

finansowym zadań z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 roku (Skarbnĺk Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

20. Spľawy ľóŻne.
Żl. Zamknięcie posi ed zenia'

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 82 posiedzenie Zarządu Powiatu.



^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnię
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lisa
obecności Członków Zarzqdu oraz zapľoszonych osób stanowíq załqczniki nr I i 2
do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewođniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zaľządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 8l/2016 z dnia2Ż czerwca 20l6 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się'

Ad.5
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
poinformował, Że w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie ľealizacji projektu

,,Nowy Start - Nowe Życie" w ľamach Poddziďania 9.Ż.l Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokĺzyskiego na lata
2014 _ 2020 w ľamach Euľopejskiego Funduszu Społecznego osi Priorýetowej 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem w dniu 23.05.2016 r., Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju odwołując się od oceny merytoľycznej złoŻyło protest. Na podstawie zapisów
Rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca Ż0I4 t, o zasadach rea|izacji pľogľamów w zakľesie
polityki spójności ťtnansowanych w perspektywie finansowej 2014 _ 2020 po dokonaniu
ana|izy formalno _ prawnej Instytucja ogłaszająca Konkuľs nie uwzględniła złoŻonego
pľotestu. Dyrektor PCPR w Busku _ Zdroju nadmienił, że Centrum planuje z}ożyć, wniosek
aplikacyjny uwzględniając zastrzeŻenia IoK w kolejnym konkuľsie, który zgodnie
z Harmonogľamem naboľu wniosków aplikacyjnych RPOWŚ 2Ol4 _2020 zostanie ogłoszony
w III/IV kwaľtale 2016 r.

Pismo Dyľektoľa PCPR w Busku _ Zdroju w powyższym zakľesie stanowi załqczník nr 3
do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuw spľawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęz Członków Zarząđu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 41812016 Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad.7
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński

zápoznałZarządPow]atu z projektem iniôjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody

na przystąpienie przez Powiat Buski / Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

ao 
'.uii'uó3i 

ponädnaľodowego pľojektu partnerskiego ,,Nowe kompetencje, nowe moŻliwości

- MłodzieLowy animato' 
'p-oł..'no 

- kultuľowy osób staľszych'' w ľamach Działania 4.3

Współpľaca pónadnaľodowá Pľogramu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ż014 - 2020 -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , povĺyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniú pľzy ł głosaci -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać' Przewodniczącemu Rady

po*iutu, celem włączeniado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zaĺ.ządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.8
Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopĺicy Teľesa Wójcik*oraz Inspektor

w Wydziale EK Uľszula Markiewicź pizedłozyły .Członkom Zarządu Powiatu vĺykaz

wypośażenia, pomocy i pľzedmiotów znäjdujących się w majątku w/w szkoły i księgach

inwentaryzacyjnych _ w bľzmieniu stanowĘcym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu'

Po zapoznaniu się z listą potrzeb zgłoszonych przez| Specjalny ośrodek Szkolno

Wychówaw czy d|aŃi"p.łno.p'awnych ň'cho*ó w Busku _Zdroju,Dom Pomocy Społecznej

w Gnojnie, I Licęum bgolnärcztácące w Busku _ Zdroju, Specjalny ośľodek Szkolno -

Wychowaw czy w Bronňie, Powiatowy ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie|i

* 
"Busku _ Zđroiu, Zespőł Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju,

Powiatowy Międzyszkolny ośľodek Sportowy w Busku -Zdroju,Zespół opieki Zdľowotnej

w Busku _ zaroju'Dom Pomocy Społécznej w Zborowie, Zespőł Szkół Specjalnych w Busku

- Zdroju, ZespőiSzkół Ponadgimnä4ĺny"ň Nr 1 w Busku - Zdroju oľaz Kuľatoľium oświaty

w Kielcach ' ZarządPowiatu ňoajął đ..y'1ę o pÍzyznaniu posźczególny9h. składników mienia

ruchomego w/w jednostkom igodnie z' załqcznikíem nr 7 do niniejszego protokołu'

Jednocześn ie zarzĄdPowiatu podj ął decyzj ę, Że pozostałe wyposażenie,1a_k!ó1e nie zgłoszono

zapotrzebowania zästanie pľzejęte'pľzęziut. Stärostwo Powiatowe - Wydział oľganizacyjny

i Kadľ.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głósach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Inspektor w Wydziale EK Urszula Maľkiewicz przedstawiła pľojekt uchwały 7'arządu Powiatu

w Busku _ Zdiojuw sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół

Specjalnych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201512016'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu

w głosowaniů pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 419lŻ016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia29 czerwca 2016 roku
w spľawie zatwíerdzenia aneksu nr 3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Inspektor w Wydziale EK Urszula Markiewicz przedstawiła wniosek w spľawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Specjalnym
ośrodku Szkolno _ Wychowawczym w Bľoninie - załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wnĺosku nie podlega podanĺu do infoľmacjĺ publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów prawa doĘczących"ochľony danych osobowych.

Następnie Inspektoľ w Wydziale EK Uľszula Markiewicz przedstawiła wniosek w spľawie
organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pľacy w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie -
załqczník nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

W dalszej części posiedzenia Inspektor w Wydziale EK Uľszula Maľkiewicz pľzedstawiła
wniosek w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pľacy w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym
w Broninie _ załqcznik nr Il do niniejszego pľotokołu.

Po analizie,Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podanĺu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

o godz. 8a5 Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zaľzqdu
do czasu zakoľiczenia Sesji Rady Powiatu'

o godz. l220 obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione'

Przystąpiono do realizacji punktu l l poľządku obľad.

Ad. 11

Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ZdrojuGrzegorz Lasak przedłoŻył Członkom
Zarządu Powiatu Program naprawczy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju _

w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Decyzją Członków Zarządu, powyższy program poddany zostanie analizie na następnym

posi!đzeniu - po uprzednim żapoznaniu się z nim przez wszystkich Członków Zarządu
Powiatu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił do zaopiniowania wstępny projekt

uchwały Radý Powiatu w Busku - Zdroju o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu

godzin p.u.y äptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, wstępny pľojekt w/w uchwały został przyjęty przezZaľządPowiatu w głosowaniu

przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Projekt pľzedmiotowej uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez Buľmistľza

Miästa i Gminy Busko- Zdrój,Ěurmistrza Miasta i Gminy Stopnica, poszczególnych Wójtów

z terenu Powiatu Buskiego oľaz okľęgową Izbę Aptekarską w Kielcach, a następnie ponownie

trafi pod obľady Zarządu Powiatu.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju z dnia 2Ż.06.2016 ľ' Znak:

PZD.sz3l10.14.20lô w sprawie dokonania przesunięcia środków na przebudowę muľu

oporowego wraz zdokumeńtacją w miejscowości Czaľkowy w wysokości 55^ 690 z-ł z działu

6bO rozdział 60014 $ 6050 ,i driuŁ 600 rozdział 60078 $ 6050 w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

Powiatu w głosowan iu przy-4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2016.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 42012076 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia29 czerwca 2016 roku

w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2016 stanowi załqcznÍk nr 15

do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowanaptzez Członków Zarządu

w głosowaniů pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 4Ż|12016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju zdnia29 czerwca 2016 ľoku

w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nľ 16

do niniejszego protokołu.



Ad. 16

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 4Ż2lŻ016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi
załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 423120|6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia Ż9 czerwca 2016 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku stanowi
załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w planie ťtnansowym zadań z zakłesu administracji rządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2016 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 424lŻ016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oľaz innych
zada,h zleconych odrębnymi ustawami w 20l6 ľoku stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego
protokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdrojuw spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 425lŻ016 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 20 do niniejszego protokołu.



Ad.20

W spľawach różnych:

l. Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zaĺządu Powiatu z wnioskami
Dyrektorów: Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie, Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz Kierownika Domu Pomocy Społecznej
w Ratajach Słupskich o wystąpienie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia
Swiętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o przyznanie dla w/w jednostek

dodatkowych środków finansowych - w brzmieniu stanowiącym załqczniki nr 2l, 22, 23,

24 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego wniosku
w powyższym zakresie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia Swiętokľzyskiego
Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2. Skarbnik Powiatu Aľtuľ PolniakprzedłoŻył CzłonkomZarządu Powiatu do zaopiniowania
skonsolidowany bilans jednostki samorządu teľytorialnego spoľządzony na dzieŕl
3l.l2.2015 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 2S"do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, skonsolidowany bilans jednostki samoľządu teľytorialnego sporządzony
na dzień 3|.12'2015 r. został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

3. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Drukarni PANZET oraz ośrodka Kulturalno - Histoľycznego BELDONEK (Pałac
Wielopolskich) w Chľobrzu w spľawie zakupu publikacji pt. ,,Błoto dla zuchwałych czyli
nie tylko l-Iarľy był brudny'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2ő do niniejszego
protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu vĺyraził zgodę na zakup Ż5 egzemp\arzy wlw publikacji
za kwotę 500 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.2t
Po zrealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie Zarządu Powiátu.

Protokół sporządzila:
Barbara Nowocicń

ts. \}oĺ""oďo^;


