
w

Znakz B R.0022.2 .17 2.20 18

Protokól Nľ 17212018
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 2 maja 2018 roku

posiedzeni u Zarządu udzial wzięli :

l. Jerzy KoIarz
2. KľzysztofGajek
3. Robert Gwőżdż
4, Wiesław Marzec

oÍaz

Agnieszka Milewska - Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym
i obsługi Progľamów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Barbaľa Jasonek - Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Aneta Piasecka _ Inspektoľ w Wydziale SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Pľzyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego (Dyľ. PCPR w Busku _

Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
6. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdroju dotyczącą odbytego spotkania Kieľowników Waľsztatów Terapii Zajęciowej
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w Spľawie ornówienia kwestii ľacjonalizacji kosztów dowozu uczestników do Waľsztatów
(Dyľ.PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

7. Rozpatrzenie wniosku Kieľownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięć między pozycjami
preliminaľza kosztów funkcjonowania \NTZ pľzy TPD w Busku - Zdroju w 20l8 ľoku
(Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju o zwiększenie limitu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 na2018 rok o kwotę
622245 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ľealizacji pľojektu
paľtneľskiego pn. ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' (Dyr. PCPR rv Busku - Zdľoju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych w celu
zabezpieczenia wkładu własnego w związku z podpisaniem umowy na dof,tnansowanie
ľealizacji pľojektu partneľskiego pn. ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' (Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju' Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdĺoju o zwiększenie limitu wydatków w kwocie 28 000 zł pochodzącej z dotacji
w związku z rczstrzygnięciem konkursu oľganizowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu osłonowego ,,Wspieľanie jednostek
samoľządu terytorialnego w twoľzeniu systemu ptzeciwdziałania przemocy w rodzinie''
edycja 2018 (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmlan w budżecie Powiatu Buskiego
w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

l2. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXXIVl350l20l8
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na teľenie miasta Kielce (Skaľbnĺk
Powiatu).

15. Pľzyjęcie koľekty bilansu jednostki budżetowej i samoľządowego zakładu budżetowego
spoľządzonego na dzień 31.|2.201'7 r. wraz z zęstawlęniem zmian w funduszu jednostki
(Skarbnik Powiatu).

1ó. Przyjęcie koľekty Informacji o sĺąnie mienia Povliaĺu Buskiego v,8 Stąnu na dzień
3 1' ] 2.20 ] 7 ľ. (Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosków w sprawie wyrazenia zgody na spľzedaż lub likwidację mienia
ľuclromego (Nacz. Wydz. oR).

l8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zrzeczenia się w całości
odszkodowania za nieľuchomość stanowiącą własnoŚć Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz.
GKN).

19. Rozpatrzenie upľoszczonej ofer1y ľealizacji zadania publicznego z zakresu kultury
(Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Zdtoju w spľawie sÍ'inansowania nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego ,,Moja
gmina w obiektywie - zmiany w ciągu ostatnich 20 |at" (Nacz. Wydz. EK).

21. Spľawy rőżne.
22, Zamkni ęc i e posied zenia'



Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|aľz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 172 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodni czący Zaľządu Jerzy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quoľum pozwalające na podejmowanie
Członków Zurzqdu oroz zaproszonyclt
protokołu,

oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
pľawomocnych uchwał i decyzji - lÍsĘ obecności
osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ l71l20l8 z dnia 24 kwietnia 20l8 roku został przyjęty pÍzez Członków Zarządtl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał
się.

Ad.5
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska zapoznała
Zaruąd Powiatu z ocenq zasobĺiw pomocy spoleczne.i Powiatu Buskiego - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza ocena została pľzyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą ocenę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.6
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Progľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska zapoznała
Członków Zarządu z ustaleniami z odbytego w dniu 19 kwietnia 2018 roku spotkania
Kierowników Waľsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie omówienia kwestii ľacjonalizacji
kosztów dowozu uczestników do WaľsztaÍow - załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęÍa przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.7
Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska, Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piaseoka zapoznali Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Kieľownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towaľzystwie
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Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć
między pozycjami preliminaľza kosztów funkcjonowania Warsztatów Teľapii Zajęciowej na
20l8 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Podinspektor w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Progľamów PFRON
w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinię w Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska oľaz
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznali Zaľząd Powiatu z wnioskiem z dnia 27 ,04,2018 r.
Znak: PCPR.ZAF .30ll,2.2018 o zwiększenie limitu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 na
20l8 ľok o kwotę 622245 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji
pľojektu paľtnerskiego pn. ,,Rodzina Wspólna Troska'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Podinspektor w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Programów PFRON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Agnieszka Milewska oľaz
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 27 .04.2018 r.

Znak: PCPR.ZAF.3OI1'3'2018 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień
finansowych w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z podpisaniem umowy na
doÍinansowanie rea|izacji projektu par1neľskiego pn. ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. l0
W związku zrozsÍrzygnięciem konkuľsu oľganizowanego przez Ministęľstwo Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej w ramach Pľogramu osłonowego ,,Wspieranie jednostek samoľządu
teľytoľialnego w twoľzeniu systemu przeciwdziałania pľzemocy w rodzinie'' edycja 20l8'
Podinspektor w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Pľogľamów PFRON
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska oľaz
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznalí Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 27.04.2018 r'
Znak: PCPR.ZAF'3O11.4.2018 o zwiększenie limitu wydatków w kwocię 28000 zł
pochodzącej z dotacji oraz zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 5 000 zł -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
Jednocześnie Zaľząd Powiatu postanowił, Że pľzedmiotowe śľodki finansowe zostaną
przekazane w/w jednostce po otrzymaniu umowy na dofinansowanie projektu.
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Ad. 1r
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 roku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę należy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wŁączeniado poľządku obľad najbliższej 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
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dnia26 stycznia 201 8 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr lI do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie
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pomnika Wincentego Witosa na teľenie miasta Kielce - w bľzmieniu stanowiącym zcłqczłtik
nr 12 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy ptzekazać, 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 pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z korektą bilansu jednostki
budzetowej i samorządowego zakładu budŻetowego sporządzonego na dzień 3|.12'20|7 r.

wľaz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki
nr 13, nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, korekta bilansu jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budżetowego
spoľządzonego na dzieÍĺ3l.l2.2017 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki zostały
pľzyjęte przezZarządPowiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach
_wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, koľektę bilansu jednostki budżetowej i samoľządowego zakładu
budżetowego sporządzonego na dzień 31.|2.2017 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu
jednostki na|eży pľzekazać, Regionalnej lzbię obľachunkowej w Kielcach otaz
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne
Komisje Rady Powiatu' a następnie włączenia do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu
w miesiącu czerwcu br.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z korektą Infoľmacji o stanie mienią
Powiątu Buskiego wg stanu na dzień 31.]2.20]7 r' _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr I5 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie,powyŻszakoľekta informacji został,aprzyjętaptzęZZarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu Powiatu powyŻszą koľektę informacji na|eŻy przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowanía przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjętepľzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad. 17
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem p.o' Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju o wyrażenie zgody na wycofanie z użytkowania, likwidację przez przekazanie
na wysypisko komunalne i do utylizacji pozostałych śľodków tľwałych ujętych w ewidencji
ilościowej, uszkodzonych, zniszczonych, połamanych, nie nadających się do użýkowania -
załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Następnie Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju o wyľażenie zgody
na spľzedaz lub likwidację mienia ľuchomego znajdującego się na wyposażeniu Warsztatów
Szkolnych - załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Kierownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
poinformowała, Że Świętokľzyski Zaľząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zwľócił się
z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowaniaza działki: nľ 23112 o powieľzchni 0,2165 ha
położoną w obľębie Radzanów, gmina Busko - Zdrőj otaznr 45313 o powierzchni 0,l360 ha
położoną w obľębie Siesławice, gmina Busko - Zdrőj, w związku z realizacją obwodnicy
Zbludowic w ciągu dľogi wojewódzkiej Nr 973 - załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Działki teleŻą w ciągach dľóg powiatowych - Nľ 0089T Radzanów - Kawczyce - IJołudza -
Chotel Czeľwony (działka nr 23ll2), Nľ 0084T Siesławice - Skoľocice (działka nr 45313)
w obszarze skrzyżowań z dľogą wojewódzką Nr 973.

Następnie Kieľownik Referatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbaľa
Jasonek pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w spľawie zrzeczęnia
się w całości odszkodowania za nieruchomoŚć stanowiącą własność Powiatu Buskiego.

Po analizie, povĺyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 956/2018 Zaruądu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 2 maja 2018 ľoku
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieľuchomośó stanowiącą własność
Powiatu Buskiego stanowi załqczník nr I9 do niniejszego protokołu,

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Zaľządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie zatwierdzenia oferty z zakľesu kultury narealizację zadania publicznego w ramach
tzw',,małych gľantów'''

Fundacja IKS z siedzibą w Busku - Zdroju złoŻyła ofertę zzakľesu kultury narealizację zadania
publicznego pn. ',Wydarzenię towaruyszące przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów dla
Dzieci í MłodzieŻy KINoLUB 2018'' - w bľzmieniu stanowiącylt'l załqczník nľ 20 do
niniejszego pľotokołu, Fundacja wrrioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 2 000 zł.
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Po przeana|izowaniu, Zaľ'ząd Powitltu zaakceptował powyższą ofeltę oÍaz postanowił
zabe'zpieczyć dla w/w Fundacji środki flnansowe w kwocie 2 000 z przeznaczeniem na
ľealizację pľzedmiotowego zadania.

PoryŻszę stanowisko zostało pľzyjęte pľZęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wyclziału EK l{enata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju w spľawie sÍ-lnansowania
nagľody dla zwycięzców konkttľsu fotogľaficznego ,'Moja gmina w obiektywie _ zrniany
w ciągu ostatnich 20laI" _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek oľaz
postanowił zabezpieczyć dla ZSP Nľ 1 w Busku - Zdľoju śľodki Íjnansowe w kwocie 2 000 zł'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiattl w głosowaniu
pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.2t

W sprawach różnych:

L Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nľ 6712018
VI Składu orzekającego Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach z dnia
25 kwietnia 2018 ľoku w spľawie opinii o spľawozdaniach z wykonania budżettr
Powiatu Ruskiego za2017 ľok wraz z infoľmacją o stanie mienia jednostek samorządu
terytoľialnego i objaŚnieniami - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu'

2. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego
Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju na inteľpelację Radnego Kľzysztoĺä Wojtasia
w spľawie uzupełnienia mateľiałęm kamiennym ubytków powstałych w poboczu dľogi
powiatowe.i Nľ 0128'I'Piasek Wielki - I{zegocin - Góľnowola - Pawłów w miejscowości
Rzegocin _ w bľzmieniu stanowiącynr zalqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

3. Członek Zaľządu Rober1 GwoŻdŹ poľuszył n/w spľawy:
zgłosił uwagi dotyczące udziału Człorików Z'aľządu w uľoczystościacl-t
zakończenia ľoku szkolnego klas nratuľalnych;
zwľócił się z wnioskiem o zabezpiec'zenie gniazda bocianiego unriejscowionego
na stac.ii tľansÍbľmatoľowej w m. Rataje;
z.wľócił uwagę na pogaľSzający się stan odcinka dľogi powiatowe.i w Zboľówkrr'

Ad.22
Po zľęalizowaniu poľządku obrad Pľzewoclniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
z.audział i o godzinie 9l5 zamknął posiedzenle Zaľządu Powiatu.

Pľotokól spoľząclziła:
llaľbara Norvocicli
f', iuo"wt^ĺ".;


