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Pľotokól Nr 2312019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia l7 kwietnia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Andrzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -Zdroju
Grzegorz Lasak _ Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Baľbaľa Jasonek - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł _ Kierownik Refeľatu IP
Kľzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Aftur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia'
Stwieľdzenie quoľum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia'
Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju nľ l/Ż019lRwT z realizacjl Pľojektu ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' za
okľes od 0l.l0.2018 r. do 31.l2.20|8 ľ. oľaz sprawozdaniem nr 2l20l9lRwT za okľes od
0l.0l.20l9 ľ. do 31.01.2019 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

1.

2.
3.
4.
5.
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6. Zaponlarie się z inĺbľmacją Dyľektoľa Powiatowęgo Zaľządu Dľóg w Busku -Zdľoju na
temat poniesionych wydatków na bieżące utľzyrnanie dľóg w okresie od 0l.0l'20iq ao
3 1 .03.20l 9 ľ' (Dyľ. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu).

7. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
w spľawie rnożliwości zakupu tomogľafu komputeľowego na potrzeby własne Szpitďa
oÍaz aparatu USG na potľzeby oddziału Ginekologiczno - Położniczego (Dyr. ZoZ
w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ustalenia nowego
zawodu w Bľanzowej Szkole I Stopnia Nľ'l w Busku - Zdľoju (Nacz. Wyclz. EK).

9. Zapoznanie się z infbľnracją o dokonanyolr zrnianach w aľkuszach oľganizacji szkół
i placówek pľowadzonych przez Powiat Buski za okľes od l stycznia clo 31 nraľca 2019 ľ'
(Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wyclz. EK).

|l. Zapoznanle się Ze spľawozdaniem kwartalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadginrnazjalnych Nľ 1 w Busku _ Zdroju z ľealizacji pľojektu ,,Dobry Staľt'' za okľes
styczeli - maľZeo Ż019 r. (Nacz. Wydz. E,K).

l2. Rozpatľzenie wniosku oolrotnicze.i Stľaży Pożarnej W Mikułowicach w sprawie
nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej PMoS w Busku - Zclľoju (Nacz. wyĺlz. nr;.

13. Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie na temat pľzetargu na spľzedaż sanrochodu (Nacz. Wyĺlz. EK, Nacz. wydż.
oR).

14. Rozpatľzenie wniosku w spľawie wyľaŻenia zgody na umieszczenie w działkach nľ 5715,
57142 i 57164 położonych w Busku Zdroju przy ul. Kusocińskiego pľzyłącza
wodociągowego oľaz przyłącza kanalizacji sanitaľnej do działek nľ 57146 i 57l47 (Nu.'.
Wydz. cKN).

15. Zapoznanie się z pismem ReÍbľatu Inwestycji i Pľomocji tut. Staľostwa Powiatowego
w sprawie pľopozycji zadań inwestycyjnych (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu).

16. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku _ Zdľoju z wykoľzystania śľodków ÍjnaniovvycĹ
za I kwartał 2019 ľoku (Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

17.Zaopiniowanie spľawozdarria kwaftalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z vĺykorzystania śľodków Íinansowych za I kwaľtał 2019
roku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l8.Zaopiniowalrie sprawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciou,ej w Piasktr
Wielkim pľzy CariÍas Diecezji Kieleckiej z wykoľz'ystania środków 1irransowych za
I kwartał 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wyĺlz. soz).

19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busktl _
Zdľoju w sprawie dokonania przeniesieli w planie Íinansowyln (Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku
Zdľoju w spľawie przeniesienia niewykoľzystanych śroclków z dodatkowego

wynagľodzenia ľoczttego Z przez'naczenienr na uzupełnienie limittr wydatków (Skarbnik
Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľo.jrr w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków br-rdŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

23.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie zlnian plantr wydatków
w poclległych.jednostkach budŻetowyclr (Skarbnik Powiatu).



24. Spľawy ľóżne.
25. Zamkni ęcie posied zęnia.

Ad. r

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 23 posied zenie Zaruądu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, lŻ' zgodnie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľuln pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członkĺjw Zarzqdu oraz
zoproszoą)ch osłjb stanowiq zolqczniki nr I i 2 do nÍniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany ptZęZ PľzewoclnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 2212019 z dnia 1 1 kwietnia 20l9 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu Zę sptawozdanienr nr 1lŻ019lRwT z ľealizacji pľojektu ,,Rodzina
Wspólna Troska'' za okľes od 0l'10.2018 ľ. do 3l.12'2018 ľ. oraz sprawozdanięm nr
2l2019lRWT za okľes od 0l.0l.2019 ľ. clo 3l.01 .2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącynr
załqcaúk nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, inloľnracja w powyŻszynl zakľesie została ptzyjęta pľZ'ęZ Z'aľząd Powiatu do
wiadomości.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdro.iu Krzysztoť Tułak zapoznał Zaĺząd
Powiatu z infbľmac'|ą na tenrat poniesionych wydatków na bieżące utrzynranie dľóg
powiatowych w okľesię od 01 '01'2019 ľ' - 31.03.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęI'a ptzez Zaruąd Powiatu do
wiadomośc

Ze wzgIędtl na pojawienie się pęknięć w nawieľzchni dľogi powiatowej w miejscowości
Kwasów, Członek Zarządu Jeľzy Kordos zwľócił się z pytaniem czy w/w dľoga nadaljest na
gwaľancji?
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľt1g w Busku - Zdľoju KľzysztoÍ'Tułak z'obowiązał się do
rozeznania w powyższej spľawie.



4

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz l.asak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Znak: ZoZlDol69lBDMl20|9 z dn' 05'04.2019 r' w spľawie możliwości
zakupu tomogľalu komputerowego na potľzeby własne Szpitala oraz nowego,
pľofesjonalnego apaľatu USG na potľzeby oddziału Ginekologiczno * Położniczego _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił oclłożyć pľocedowanie nad powyższylrr
pismeľr-l w czasie .

Ad.8
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzelnień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia nowego zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia Nľ l
w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uohwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Uchwała Nľ 78/2019 Zar-ządu Powiatu w Busku - Zdľoju z drlia 17 kwietnia 2019 ľoku
w sprawie ustalenia nowego zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 w Busku - Zdroju
stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z informacją
o dokonanych zmianach w arkuszach organizacjí szkół i placówek pľowadzonych ptzez
Powiat Buski za okľes od 1 stycznia do 3l maľca 2019 r. _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, infoľmacja w powyŻszyln zakľesie została pľzyjęta przęz Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiern Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdľojrr Znak:
ZSTio'035.520.2019 z dn. ll.04.2019 ľ. w spľawie zabezpieczenia środków finansowyclr
zpľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącytrr
zołqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeatralizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządv Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymal się.

Ad. ll
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzelnień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniem
kwafialnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku Zdľoju
zľeallzacji pľojektu ,,Dobry start" Za okľes styczeń - maľZec 2019 ľ. w bľzmieniu
stanowiącym załqculik nr 9 do nirriejszego pľotokołu.

InÍbľllracja w powyzszym zakľcsię została pľzyjęta przezZarząd Powiatu do wiadoniośoi'
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskienr
ochotrriczej Stľaży Pożarnej w Mikułowicach w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali
spoľtowej Powiatowęgo Międzyszkolnego oŚľodka Spoftowego w Busku _ Zdroju w dniu
28.04.2019 ľ. w związku z organizacją chaľytatywnego tuľnieju tenisa stołowego
w bľzmieniu stanowiącynl załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wtriosek został pozytywllie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -
wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z inÍbľmacją Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na temat pľzetaľgu na spľzedaŻ
samochodu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I1 do niniejszego pľotokołu.
Poniewaz nie wpłynęła Żadna oÍ-eľta na zakup samochodu, Dyľektoľ SoSw w Bľoninie
infoľmuje, Że w najbliższym czasie .vq.uznaczy teľmin dľugiego przetaľgu, jednocześnie
obnizając cenę wywoławczą samochodu'

Po zapoznaniu się z povĺyŻszą inÍbrrnacją, Zaľząd Powiatu wskazał, aby w pľzypadku bľaku
ofeľt Dyrektoľ SOSW podjął decyzię w spľawie przepľowadzęnia negocjacji lub
zezłomowania pojazdu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu
o podjęcie decyzji w spľawie zalwieľdzenia oÍ-ert z zakľesu kultuľy fizycznej i turystyki na
realizację zadan publicznych w ľamach tzw. ,małych gľantów''.

Stowaľzyszenie ,,Klub Senioľa'' złoŻylo oíěľtę z zakręsu kultuľy fizycznej i tuľystyki na
ľealizację zadanía publioznego pn. ,,oľganizacja wycieczek kľajoznawczych d|a rnieszkańców
Powiatu Buskiego'' - w bľzmieniu stanowiącym zĺłqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu'

Ze względu na bľaki Íbľmalne, Zarząd l)owiatu pod.iął decyz'ię o odľzuceniu powyŻszej oferty
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Kolejna ofeľta z zakręsu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki - organizacja na terenie kraju wycieczek
krajoznawczych dla mieszkańców powiatu buskiego, któľa została złoŻona przez Polskic
Stowaľzyszenie Diabetyków ocldział Powiatowy w Busku - Zdroju na rcalizację zadania
publicznego pll' ,'Poszeľzenie wiedzy w zakľesie turystyki i zabytków w Polsce''
w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 1_l do niniejszego protokołu.

Zewzględu na braki fbľnralne, Zarząd Powiatu podjął decyzję o odľzuceniu powyższej ofeľty
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następna ofeľta z zakręsu kultuľy - organizacja impľez i wydaľzeń kulturalnych, któľa
złoŻona została ptzez Stowarzyszenie Na Rzecz Potľzebujących ',Wielki Grosz'' przy Donrtl
Ponrocy Społecznej w Zboľowie na ľealizację zadania publicznego pn. ,,VII Wojewódzki
Tr"rľniej Tańca Sportowego osób Niepełnospľawnych Zborow 2019" w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik ,rr I4 do niniejszego pľotokołu' Stowaľzyszenie wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie 5 000,00 zł.
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Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatrr postanowił zabez.pieczyĺi dla w/w Stowal''zyszenia
środki finansowe w kwocie 3 500,00 zł zprzeznaczeniem na ľealizację pľzedmiotowego
zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Dľuga ofer1a złoŻona pľzez Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących ,'Wielki Gľosz'' pľzy
Domu Pomocy Społeczncj w Zboľowie z zakľesu kultuľy ťtzycznej i tuľystyki - oľganizacja
na teľenic kľaju wycieczki krajoznawc'zej dla dzicci, n'úodzieŻy i mieszkariców powiatu
buskiego na ľealizację zadania publicznego pn' ',Poznajemy Polskę'' w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr I5 do niniejszego pľotokołu' Stowaľzyszenie wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie 5 000,00 zł.

Po pľzeanaliz.owaniu, Zaruąd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowaruyszenia
śľodki finansowe w kwocie 3 000,00 zł zprzeznaczeniem na realizację przedmiotowego
zadania.

Powyższe stanowisko zclstało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zaľz'ądu Powiatu w głosowanitt pľzy
5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Buski Klub JeŹdziecki ,,WiľaŻ" złoŻył of-eľtę z zakľesu kulturľy i turystyki _ organizacja zajęc
i zawodów spor1owych dla dzieci i lĺłodzieŻy na realizację zadania publicznego pn.

,,C)rganizacja zalęi, sportowych w formie jazdy konnej dla dzieci i młodzíeŻy'' - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I6 do ninie.iszego pľotokołu. Klub Jężdziecki wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie 8 000,00 zł.

Ze względu na niewystarczającą pulę śľodków finansov\rych w zakľesie kultury i tuľystyki,
Zarząd Powiatu rozpatrzył powyŻszą ofeľtę negatywnie w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad. t4
Kieľownik ReÍěľatu Gospodaľki Nieľuclrolnościanri w Wyclziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zav'ąd Powiatu z wnioskiem w sprawie wyraŻenia zgody na umieszczenie
wdziałkac|'lnr 5715,57l42 i 57164 połoŻonyclr w Busku - Zdľoju pľzy ulicy Kusociriskiego
przyłącza wodociągowego oľaz przyłącza kanalizacji sanitarnej do clziałek nr 57146 i 57l47 -
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po ptzeanaIizowaniu, Zar"ząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący
unrieszczenia przyłącza kana|izacji sanitaľnej do działek nr 57146 i 57147' o ile' warunki
przyłączeniowe wyclane pÍZeZ Miejskie Pľzedsiębioľstwo Gospoclaľki Komunalnej okľeślą
możl i wość pľzyłączeni a we wn i o sko wanynr nri ej scu.
Następnie, ze względu na toczące się postępowanie w spľawie zasiedzenia części działki
57142, Zaruąd Powiatu podjęcie decyzji w spľawie wyľażenia z,gody na ttmieszczenie
przyłącz.a wodociągowego odłożył do czasu rozstrzygnięcia spľawy sądowej.
Ponadto, Zarząd Powiatu zasugerował' aby Inwestor zapľojektował przeprowadzenie
przyłącza wodociągowego pľZeZ clziałkę nr 57l5, któľa stanowi własność Skarbu Państwa oľaz
przez działkę na|eżącą do Gminy.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.jęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

Ad. 15
Kieľownik ReÍ'eľatu Inwestycji i Pľomocji w tut' Staľostwie Powiatowym Tadeusz Sempioł
zapoznał Zaľząd Powiatu z pisnrem w spľawie pľopozycji zadan inwestycyjnych
w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeallallzowaniu, Zaľząd Powiatu postalrowił zabez,pieczyĆ, śľodki lla wykonanie
dokunrentacji dla nlw zadan inwestycyjnych:

,,Rozbudowa budynku admini,gtracyjno - oświaĺowe4o o łqcznik pľzy ul' Aľmii
Kra.jov,ej v, IJllsku_Zdroju działkcl Nr 22/], 22/3" - ]8 327'00 zł;

_ ,,Adapĺacia i modernizacia pomieszczeń inĺeľnaĺu ZST\O na potrzeby Powicllowegĺl
Cenĺrum Pomocy RoĺJzinie Oľ(tz Porcldni Psychologiczno Pedcĺgogicznej ''

l0 455,00 zl;
,'Rozbudowa budynkll cldministľacji publiczne.i o klclĺkę schodov,q \uľCtZ z ĺJźv,igienl
o'sobowym pľzy il' Kopernika u, Busku - Zdľojtt dziclĺką nr I99/] oraz roboty
budov,lane nlodernizacy'jne dosĺĺlsowayvcze budynek do aktualnych przepisów
ĺechnicznych" -.2] 279,00 zł'

Decyzję w sprawie realĺzacji inwestycji Zarząd Powiatu podeimie w połowie biezącego ľoku'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ponadto, Kieľownik ReÍ-eľatu IP zapoznał Zarząd Powiatu z wynikami konkursu w ľamach
RPOWŚ 2Ol4-202O działanię 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dla
projektu ,,Rozbudowa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego w Bľoninie
o budynek do ľehabilitacji zawodowej i społecznej wraz Z salą gimnastyczną, pľzebudowa
boiska ogólnodostępnego wraz z budową ścieżki ľehabilitacyjnej na potľzeby szkoły
podstawowej''' któľy znalazł się na 11 miejscu listy ľezeľwowej'

Ad. t6
Skaľbnik Powiatu At'tuľ Polniak pľzedstawił spľawozclanie kwaftalne Waľsztatőw Teľapii
Zajęciowej przy Towarzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju z wykoľzystania środków
ťtnansowych za I kwaľtał 2019 ľoktr. Spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego
Centľuľn Ponrocy Rodzinię w Busku - Zdľojrr do pľzedstawionego spľawozdania kwaľtalnego
stanowi załqczłtik nľ ]9 do niniejszego pľotokołu.

Naczelni k Wydziału SoZ pozytywnie zaľekomendował powy Ższe spľawozdanie.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało ptz.yjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił spľawozdanie kwaftalne Waľsztatów Teľapii
Zapciowej pľzy Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania środków finansowych
za I kwaĺtał 2019 ľoku. Spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľltm
Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju do przedstawionego sprawozdania kwaľtalnego stanowi
załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.
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Naczelnik Wydziału SoZ pozytywnie zarckoInclrdował powyższe spľawozdanie.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Sprawozdanie zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił sprawozdanie kwaľtalne Warsztatőw Teľapii
Zajęciowej w Piasku Wielkirn pľzy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľoclków
ĺinansowych za I kwaľtał 2019 ľoku. Spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju do pľzedstawionego sprawozdania kwar1alnego
stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ' pozytywnie zaľekonrendował powyższe sprawozdanie.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozcĺanie zostało przyjęte przęz Członków Zarząc|u
Powiatil w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Za zgodq Pľzeu,odniczqcego Zarzqdu o godz. 9.5() posiedzenie Zaľzqdu opu,ścił Członek
Zaľzqdu Tomasz Mierzu,cl'

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Znak: PCPR.ZAF.3O11.1.2019
zdn. 11.04.2019 ľ. w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym - w bľznrieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, pov"ryższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrllak z'apoz.nał 7'al'ząd Powiatu z wnioskienr Dyľektora Zespołu
Szkół Teclrniczno - Inf-oľmatycznych w Busku - Zdro.iu'Ĺnak: ZST-I 0]5.38.213.Ż019 z dn.
11'04'20|9 r. w części dotyczącej przeniesienia niewykoľzystanych śľodków z dodatkowego
wynagľodzenia ľocznęgo zprzeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na opłaty z tyt.
ponoszonycli kosztów za media - w bľzľlrieniu stanowiącyrrr zalqczłlik ltľ 23 do niniejszcgo
protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższa częśc wniosku została pozytywnie zaopiniowana ptzez
Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr

-wstľzymał się.

^d.2tSkarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawiľ pľojekt uchwały Zarządu Polviatu w Busku *

Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.
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Uchwała Nľ 79l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 17 kwietnia2019 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 80/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 ľoku
wsprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Z'aľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zĺnian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 81/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 17 kwietnia2019 ľoku
w spľawie zlnian planu wyclatków w podległyclr jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.24

Vľ sprawach różnych:

1. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Z.arządu
Powiatu w Busku - Zclľojtl w spľawie ogłoszenia naboľu wnioskĺlw o uclzielenie
dotacji na dofinansowanie pral przy zabytkach w ľoku 2019.

Po analizie, polvyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał
się.

Uchwała Nľ 8212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnía l7 kwietnia Ż019
ľoku w spľawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofrnansowanie
prac pTZy zabytkach w ľoku 2019 stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

2. Naczelnik Wydziału soz Sławorniľ Dalaclr zwrócił się do Zarządu Powiatu
o podjęcie decyzii w spľawie zatwieľdzenia of-eľty z zakręsu ochľony i pľomocji
zdrowia na ľealizacj ę zadanĺa publicznego w ľamach tzw. ,,małych gľantów''.

Buski Klub JeŹdziecki ,'WiraŻ" złoŻył ofertę zzakľesu ochľony i pľomocji zdľowia na

ľealizację zadania publicznego pn.: ,,Po zdľowie na końskim gľzbiecie'' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 28 clo niniejszego pľotokołu.
Klub wnioskuje o lrdzielenie clotacji w kwocie 9 000 z'ł'
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Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Klubu śľodki
finansowe w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na ľealizację pľzedmiotowego
zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte p[ZeZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

3. Naczelnik Wydziału oR Kľzysztoľ Wclerlo pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na zawaľcĺę przęz Powiat
Buski porozumienia z gminami z terenu Powiatu Buskiego, w spľawie wspólnego
pľZepľowadzeniapostępowania o udzięlenie zamówienia publicznego na dostawę gaZU

ziemnego,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków
Zaľządu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uchwała Nľ 83/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju zdnia l7 kwietnia2019
ľoku w spľawie wyraŻenia zgody na zawarcie przez Powiat Buski poľozumienia
z gminami z teľenu Powiatu Buskiego, w sprawie wspólnego przepľowadzęnia
postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego
stanowi załqczník nr 29 do niniejszego protokołu'

Ad.25
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l0l0 zanrknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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