
Znak: 8R.0022.2 .27 .2019

Pľotokól Nr27l20l9
z posiedzenia Zarząclu Powiatu

z dnĺa 22 maja 2019 ľoku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mięľzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Wiesław Waga - Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Jolanta Kałucka - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Grzegotz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Baľbaľa Jasonek - Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP

Proponowany poľządek posĺedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia'
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4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 25l20l 9 z dnia 8 maja 20l9 roku
oraz 26120|9 z dnia l0 maja 20l 9 ľoku.

5. Zapoznanie się z kalkulacją kosztőw rcalizacji zadania,,Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej Nľ 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwaľk w miejscowości Szaniec od km
5+494 do km 5+614 dł. l20 m'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

6. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
w sprawie wycinki dtzew rosnących przy dľogach powiatowych (Dyr. PZD w Busku -

ZĺJroju, Skaľbnĺk Powiatu).
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistľza Miasta i Gminy Nowy Koľczyn w spľawie wykonania

remontu drogi powiatowej Nr 0128T Piasęk Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów
od km 0+l50 do km Ż+660 dł'25l0 rn od miejscowości Piasek Wielki do miejscowości
Rzegocin (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Züoju w spľawie przejęcia od Szkoły zadania inwestycyjnego polegającego na

budowie ogrodzenia placówek oświatowych (Dyľ. ZsTio w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Kieľ. Ref. IP).

9. Zapoznanie się z informacją w spľawie doťtnansowania ze środków zewnętrznych zadania
inwestycyjnego,'Rozbudowa Specja|nego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
o budynek ľehabilitacji zawodowej i społecznej" oraz rozpatrzenie wniosku o zwiększenie
udziału śľodkÓw Powiatu Buskiego na rok 2019 o 394 |45 zł (Kier. Ref. IP, Skaľbnik
Powiatu).

10.Podjęcie decyzji w spľawie oľganizacji dożynek powiatowo - gminnych w 20l9 ľoku
(Kĺeľ. Ref. IP).

11.Rozpatruenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie zwiększenia budżetu ośrodka na ľok 2019 (Dyľ. SoS-w
w Broninic, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatrzenie wniosku Pľezesa Zaľządu Instytutu Kultuľy lľeneusza Slusarczyka w spľawie
dofinansowania wydania ksiąŻki autoľstwa Adama ochwanowskiego (Nacz. Wydz. EK'
Skaľbnik Powiatu).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku -

Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

l4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyznaczenia nauczyciela
zastępującego dyľektoľa Poľaclni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktt - Zdroju w spľawie wyznaczenia nauczyciela
zastępującego dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyznaczenia nauczyciela
zastępującego dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego im' Józefa
Gľudnia w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. BK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyznaczenia nauczyciela
zastępującego dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycíeli
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia nowego zawodu
w'ľechnikum Nľ 2 w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

19.Zapoznanie się ze stanowiskiem władz sanroľządowych Województwa Swiętokľzyskiego
w sprawie pľopozycji przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).
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20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyľaŻenia zgody na zatľudnienie na zastępstwo pľacownika na stanowisku pľacownika
socjalnego (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).

21. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o wyľażenie zgody na przystąpienie do ľealizacji pľojektu w ľamach naboľu
konkursowego oś Pľioľytetowa9 -'VĺIlączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie
9.2.I - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Progľamu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju,
Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

22.Rozpatrzenieof-erty Fundacji Błękitne Niebo pomoc niepełnospľawnym zsiedzibąw Busku
- ZdrojuzłoŻonej w tľybie pozakonkuľsowym (Nacz. Wydz. SoZ).

23. Przyjęcie Spľawozdania z realizacji Programu ĺľspółpracy Powiątu Buskiego
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku (Nacz. Wydz. soz).

24.Rozpatľzenie wniosku pełnomocnika PGE Dystľybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oddział
Skarżysko - Kamienna o wytaŻenie zgody na lokalizację przyłącza eneľgetycznego
ziemnego kablowego niskiego napięcia w działce Nr 73ll0 położonej w Busku 'Zdroju
przy ulicy Bohateľów Waľszawy (Nacz. Wydz. GKN).

25. Ponowne rozpatzenie wniosku pełnomocnika PGE Dystrybucja S'A' z siedzibą w Lublinię
oddział Skarżysko - Kamienna dotyczącego budowy ptzyłącza elektľoenergetycznego
kablowego niskiego napięcia w działce 57/64 - obręb Busko ' Zdrőj l0 przy
ul. Kusocińskiego m. Busko - Zdrőj (Nacz. Wydz. GKN).

26. Rozpatľzenie wniosku Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Sľodowiska
o pľzeniesienie śľodków w budzecie Powiatu w kwocie 13 000 zł z ptzeznaczeniem
ich na sfinansowanie zlecenia wykonania upľoszczonych planów urządzenia lasu

i inwentaľyzacji stanu lasu w Gminach Gnojno i Ttlczępy na powieľzchni łącznej 897 ha
(Nacz. Wydz. RLO, Skarbnik Powiatu).

27.Rozpatľzenie wniosku Zarządu oddziału Gminnego oSP RP w Glrojnie o nieodpłatne
przekazanie szaf i spľzętu zbyłego inteľnatu ZSTio w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).

28.Zapoznanie się z Uchwałą Nľ 59/2019 VI Składu orzekającego Regionalnej lzby
obrachunkowej w Kięlcach z dnia 23 kwietnia 2019 ľoku w spľawie opinii
o spľawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za2018 ľok wraz z informacją
o stanie mienia jednostek samoruądu terytoľialnego i objaśnieniami (Skaľbnĺk Powiatu).

29,Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć śľodków
fi nansowych (Skaľbnik Powiatu).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadginrnazjalnych Nr 1 w Busku -

Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2019 rok (Skaľbnik Powiatu).

3l. Zapoznanie się z pismem Dyľektora Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku ' Zdroju
inÍbľmującym o wysokości wpłat z tytułu składanych wniosków o wydarrie zezwolenĺa na

pľacę SęZonową otaz rejestrację oświadczeń o powieľzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi za okľes od początku roku do 3 1 '03.20l9 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

32. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków na pokrycie kosztów ľehabilitacji
2 mieszkańców Powiatu Buskiego pľzebywających w WTZ w Kupieninie w wysokości
787,02 zł (Skaľbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Bursku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).
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34. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skaľbnik Powĺatu).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego
w 2019 roku (Skaľbnik Powiatu).

36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 stycznia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

38. Przyjęcie koľekty Zesĺawieni(l zmian w funduszu jedno'łtki spoľzqdzone4o na dzień
3 ]. I 2. 20 1 8 ľ' (Skaľbnik Powiatu).

39. Raport o stanie Powiatu Buskiego zarck 2018.
40. Spľawy rőŻne.
4l, Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktory powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 27 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 25l20l9 z dnia 8 maja 2019 roku oľaz
Nr 2612019 zdnia l0 maja 20l9 roku zostały pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzyrr'rał się.

Ad.5
W związku ze zobowiązaniem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 19/2019 z dnia27 marca
20l9 roku Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z kalkulacją pozostałych kosztów ľealizacji zadania',Budowa clrodnika wzdłuż
dľogi powiatowej Nľ 0060T Młyny - Szaniec - Nowy Folwaľk w miejscowości Szaniec
od km 5+494 do km 5+6|4 dł' l20 m'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniejszego pľotokołu. Kosztoľys inwestorski dla w/w zadania opiewa na kwotę 44 1l0,88 zł.

Ze wzg|ęduna to, że w chwili obecnej w budŻecie Powiatu nie ma środków finansowych' któľe
mogłyby być, pľzeznaczone na ťw cel, Zaľząd Powiatu postanowił, że decyzję w spľawie
budowy przedmiotowego chodnika podejmie w rrriesiącu wľześniu bľ.
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Ad.6
Dyľektor Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Uľzędu Gminy w Solcu - Zdroju w sprawie wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych l00 szt. drzew gat. kasztanowiec pospolity, ľosnących w pasie drogowym
dľogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowo|aoraz
dľogi powiatowej Nľ 0093T Szczawoľyz - Kików - Zborőw. Ze wzg|ędu na ľozmiar oraz
lokalizację dľzew do przycinki ich gałęzi niezbędne jest użycie spľzętu specjalistycznego tzw.
zwyŻki. Do wykonania tego typu robót wymagana jest równiez osoba pľzeszkolona do pracy
na wysokości. Po wstępnym rozeznaniu rynkowym ustalono, Żękoszt wykonania powyższej
usługi wynosi ok. 10 000 zł' Dyrektor PZD w Busku - Zdľoju poinfoľmował, Że obecnie tľwa
równieŻ postępowanie w sprawie wycinki |3 szÍ. drzew ľosnących pľzy dľogach powiatowych
na terenie Powiatu Buskiego. Ponadto w sprawie wycinki 22 szt. dtzew są wydane decyzje
administľacyjne z tetminem ich wykonania do dnia 31.10'20l9 t. Zostały wycięte także dwa
drzewa, zgodnie z wydanymi decyzjami pod koniec ľoku ubiegłego' Koszt wycinki ilw dľzew
po wstępnym ľozeznaniu rynkowym wynosió będzie około l l 000 zł. Sľodki Íinansowe
zabezpieczone w budzecie na bieŻące utľzymanie dľóg w zakľesie pielęgnacji zieleni
przydľoŻnej na rok 2019 wynoszą l0 000 zł.
Pismo Dyľektora PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 4 do
niniej szego protokołu.

Mając na uwadze obecną sytuację budżetu Powiatu, Zarząd Powiatu postanowił, Że w chwili
obecnej nie ma możliwości przeznaczęnia dodatkowych środków Íinansowych na bieżące
utľzymanie dľóg w zakĺesie pielęgnacji zięleni przydroŻnej.

PovĺyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
ptzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskięm Buľmistrza Miasta i Gminy Nowy Koľczyn w sprawie wykonania
remontu drogi powiatowej Nľ 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów od km
0+150 do km 2+660 dł.25l0 m od miejscowości Piasek Wielki do miejscowości Rzegocin
będącej częściowo w tľwałym zaruądzie Lasów Państwowych - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu' Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju zapoznał
Zarząd Powiatu z kosztorysem inwestorskim dla w/w zadania.

Po ptzeanaIizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju
do ujęcia pľzednriotowej dľogi we wniosku składanym do Wojewody Świętokrzyskiego
dotyczącym usuwania skutków klęsk Żywiołowych oÍaz wystąpienia do Nadleśnictwa
Chmięlnik o możliwość wspólnej rea|izacji ľemontu w/w dľogi powiatowej'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna
WojnowskazwrőciŁa się do Zarządu Powiatu o pľzejęcie od Szkoły inwestycji polegającej na

budowie ogľodzenia od stľony północnej, zachodniej i częściowo południowej kompleksu
budynków oświatowych, w skład któľego wchodzą: budynek dydaktyczny wlw placówki
oświatowej oľaz Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno - Infbrmatycznych w Btrsku -
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Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu. Dyľektoľ ZSTio
w Busku - Zdroju poinfoľmowała, Że grodzony teľen należy do tľzech jednostek oświatowych
- dwóch w/w wymienionych oľaz dodatkowo do Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku - Zdľoju i nie ma geodezyjnego ľozgraniczenia działek. W budżecie
Szkoły na2019 ľ. sązabezpieczone śľodki finansowe na przedmiotową inwestycję w kwocie
40 000 zł. Ponadto Szkoła posiada zakupiony wcześniej materiał ogľodzeniowy w ilości:
20 słupków ogľodzeniolvych Zrury stalowej i 50 mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił udzielić upoważnienia Dyľektoľowi ZSTio
w Busku - Zdľoju do ľealizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ogrodzenia
w/w placówek oświatowych na gruntach będących własnością Powiatu Buskiego.
Do sporządzenia przedmiotowego upoważnienia zobowiązany został Wydział GKN. Ponadto

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pľZepľowadzenie pÍzez ZSTio w Busku - Zdrojutozeznania
cenowe go na r ealizację przedm i oto we go zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z inÍbľmacją w spľawie

doÍinansow ania ze śľodków zewnętrzny ch zadania inwestycyj nego ,,Rozbudowa Specj alnego

ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej
i społecznej'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu. Kierownik
Referatu IP zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Wicemaľszałka Województwa
Świętokrzyskiego infoľmującym o pozytywnym ľozpatľzeniu wniosku w spľawie
dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacj i, w związku z potľzebami osób niepełnosprawnych. W ramach środków będących
w dyspozycji Zarządu Województwa Swiętokľzyskiego, na ľok 2019 zaproponowano kwotę
895 000 zł z wnioskowanych 1289 145,16 zł. Inwestycja w ramach budzetu Powiatu
przewidziana jest na \ata 2019 - 2020 a waľtość ľobót pľzyjęto na 3 380 692,85 zł.
Uwzględniając pľoponowane dofinansowanie, Kieľownik ReÍbratu IP zvłrocił się do Zaruądu
Powiatu o zwiększenie udziału środków Powiatu Buskiego na2019 ľok o 394 l45 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu stwieľdził, Że níejest w stanie ľealizować w/w zadania
inwestycyjnego wyłącznie w opaľciu o dofinasowanie ze Śľodków PFRON. Zarząd Powiatu
postanowił, że będzie występował o śľodki na rea|izację przedrniotowego zadania z rezeÍw
budżetu państwa. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił na chwilę obecną nie zwiększać
udziału środków Powiatu Buskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t0
Kierownik Reťeľatu IP Tadeusz Sempioł poinfoľmował' Że Staľosta Buski, w imieniu władz
samoľządov\rych Powiatu Buskiego, skieľował zapľoszenie do Buľmistľzów i Wójtów z terentl

Powiatu Buskiego do wspólnego Zoľganizowania w ľoku bieżącym dożynek powiatowo -

gminnych. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, iŻ współorganizowanie dożynek powiatowo -

gminnych deklaľują władze sanroľządowe Gminy Tuczępy w dniu l8 sieľpnia bľ. w Tuczępach.
Pismo Kierownika Refęľatu IP w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu.



Zarząd Powiatu podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu l8 sieľpnia br. dożynek powiatowo -

gminnych wspólnie z Gminą Tuczępy.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Reťeľatu IP poinfoľmował, Że wstępny kosztorys
inwestorski d|a zadania ,,Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internaĺu ZSTio na poĺrzeby
Powiatowego Cenĺrum Pomocy Rodzinie u, Busku - Zdroiu orąz Poľądni Psychologiczno -

Pedagogicznej ul Busku - Zdroju'' wraz z dokumenĺacjq, wynikający z potrzeb zgłoszonych
pÍzez Dyrektoľów w/w jednostek, opiewa na kwoty: 376 000 zł - ľoboty budowlane
i 23 l 000 zł - ľoboty elektľyczne'

Zaruąd Powiatu postanowił zabezpieczyó na wykonanie powyŻszego zadania środki w kwocie
400 000 zł.

o pozyskanie środkóW na ľemont pomieszczen przeznaczonych na oIK i Hostęl ubiega się

Dyľektor PCPR w ramach złoŻonego wniosku o dof,tnansowanie pľojektu w tľybie
pozakonkuľSowym Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego
EFS 2014 -2020.

Wstępny kosztoľys d|azadania,,Adaptac.ja i modeľnizac.ia pomie,szczen v, budynku internaĺu
Zespołu Szkĺjł Techniczno - Informatycznych na potrzeby zalołaÍeľou,anią uczniów " opiewa na

kwotę 260 000 zł.

Zarząd, Powiatu podjął decyzję o wykonaniu remontu jednęgo z pięter wiw budynku
i postanowił zabezpieczyć na ľealizację powyŻszego zadania śľodki w kwocie 150 000 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu postanowił , Że analizie poddana zostanie potľzeba budowy łącznika
pľzy budynku administracyjno - oświatowym przy ul. Armii Kľajowej w Busku - Zdroju'

Ad. lt
Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 15.05.2019 r. Znak: SoSW.0720-l5ll9
o zwiększenie budzetu ośľodka na ľok 2019 o kwotę 6 000 zł - w bľzmienitr stanowiącym

załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu' Pľzedmiotowe śľodki SOS-W planuje przeznaczyć
na pokľycie kosztów organizacji wycieczek m.in. wyjazdőw dla uczniów na zajęcia hipoteľapii
do ośrodka Jazdy Konnej i Hipoteľapii ',I{ipoland'' 

w Zbludowicach oľaz na organizację
co najmniej dwóch imprez integľacyjnych.

Po przeanalizowaniu' povĺyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Pľezesa

Zarządu Instytutu Kultuľy lľeneusza Ślusaľczyka w spľawie doÍinansowania wydania ksiąŻki
pt' ,,Wspólna gaľderoba'' autoľstwa Adama oohwanowskiego - w bľzmieniu stanowiącym

załqczník nr ]0 do niniejszego pľotokołu.



Po pľzeanalizowaniu, pov'ryŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej dla Komendy Hufca ZHP Busko - Zdrőj
w teľminie 3l.05.20l9 r. _ 01 .06'2OI9 r. w godzinach od l500 do l000 w celu przeprowadzenia
Zabawy Zuchowej ,,Biały Bal'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr lI do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povlyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyznaczęnia nauczyciela zastępującego dyľektoľa Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 95/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektoľa Poľadni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nľ I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyľektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdľoju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 9612019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 maja 2019 roku
w spľawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju stanowi załqcznĺk nr 13 do niniejszego protokołu'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządv Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego im' Józefa Gľudnia w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 9712019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2019 ľoku
w spľawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego
ośľodka Spoľtowego im. Jőzefa Grudnia w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 14 do

niniej szego protokołu'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku - Zdroju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektoľa Powiatowego
ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju.

Po analizie , povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 98i20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 maja 2019 ľoku

w spľawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyľektoľa Powiatowego ośľodka
Doľadztwa i Doskonalenia NauczycieIi w Busku - Zdľoju stanowi załqcznik nľ 15 do

niniej szego pľotokołu'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu

w Busku - Zdľoju w sprawie ustalenia nowego zawodu w Technikum Nr 2 w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 99l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż2 maja 2019 roku

w spľawie ustalenia nowego zawodu w Technikum Nr 2 w Busku - Zdľoju stanowi załqcznik
nr I6 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu ze stanowiskiem wŁadz

samoľządowych Województwa Świętokrzyskiego w sprawie propozycji pľzejęcia prowadzenia

Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju_ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 17 do

ninĘszego pľotókoiu. Zaľząd Województwa Świętokľzyskiego nie oclniósł się pozytywnie do

pľopozycji pľzedłożonej przez Powiat Buski.

Po analizie,ZarządPowiatu zobowiązałNaczelnika Wydziału EK do zwľócenia się do Związku
Pówiatów Polskich i Ministerstwa Edukacji Narodowej o opinie jakim kľýeriom powinna

odpowiadai tego typu Szkoła'

Ad.20
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie .Tolanta Kałucka zwrőciła się do Zarządu

Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatľudnienie na zastępstwo osoby na stanowisku
pľacownika socjalnego - w bľznrieniu stanowiącyrn zalqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
ZarżąduPowiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.
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4d.21
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinformował, Że Departament Wdľażania Euľopejskiego Funduszu Społecznego Uľzędu
Maľszałkowskiego w Kielcach w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnego Pľogramu
operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 - 20Ż0 ogłosił konkurs
z zapÍoszeniem do składania wniosków o doťtnansowanie projektów w ramach osi
Pľioľytetowej 9 _ Włączeniei walka z ubóstwem, Poddziałanie9.2.l - Rozwój wysokiej jakości

usług społecznych w foľmule projektów problemowych' Dyrektoľ PCPR zgłosił potľzebę

kontynuacji usług opiekuńczych, asystenckich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
które dotychczas ľealizowane są w ľamach Pľojektu ,,Rodzina Wspólna Tľoska''. Projekt kończy
się 3l.O3.2O2O r. W ľamach pľzedmiotowego konkuľsu Wnioskodawca jest zobowiązany
do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5oÁ wydatków kwalifikowalnych
pľojektu. PCPR nie będzie wnosić wkładu finansowego gotówkowego' gdyŻ zapewni wkład
własny w postaci wynagľodzenia pracownika oraz wykoľzystania powierzchni
biuľowych/terapeutycznych na potľzeby realizacji dział'an pľojektowych. Nabóľ
w w/w konkuľsie tľwa od dnia 27 .O5 .2Ol9 r. do dnia l 0.06.20l9 ľ. Dyrektoľ PCPR zwľócił się
doZarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na przystąpięnie do ľealizacji projektu
przez Powiat Buski w ľamach w/w naboru konkuľsowego.
Pismo Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr I9
do niniejszego protokołu.

Następnie Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyľaŻeniazgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji
pľojektu konkuľsowego ,,Lepsze oblicze Życia" w ramach ogłoszonego naboru wniosków
o dofinansowanie w ľamach osi Prioľytetowej 9 -'\ńlłączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 - 2020 (projekt konkursowy)
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najb|izszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.22
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zwrócił się do Zaľządu Powiatu o podjęcie clecyzji

w sprawie zatwierdzenia ofeľty na rea|izację zadania publicznego w ramach tzw. ,'małych
gľantów''.

Fundacja Błękitne Niebo pomoc niepełnospľawnym z siedzibą w Busku - Zdľoju złoŻyła ofeľtę

z zakresu ochľony i pľomocji zdľowia na realizację zadania publicznego pn. ,,organizacja
V Pikniku Rodzinnego ĺľ zdrowym ciele zdľou,y duch w Specjalnym ośľodku Szkolno -

Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju" - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 21 do niniejszego pľotokołu. Fundacja wnioskuje o udzięlenie
dotacji w kwocie 5 600 zł.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla Fundacji Błękitne Niebo
pomoc niepełnospľawnym z siedzibą w Busku - Zdľoju śľodki finansowe w kwocie 2 000 zł
Z pÍ zeznaczen i em na real i zacj ę pľzedm i otowe go zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznal Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z realizacji Programu ĺľspółpracy Powiątu Buskiego z organizacjami pozarzqdowymi oľaz
innymi podmiotami prou,adzqcymi działąlność pożytku publicznego w 2018 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe Sprawozdanie zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻsze sprawozdanie należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptZęZ poszczegolne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.24
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľtlchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem pełnomocnika PGE Dystľybucja S'A. z siedzibą
w Lublinie oddział Skarżysko - Kamiennazsiędzibąw Skaľżysku - Kamiennej o wyľażenie
zgody na lokalizację pľzyłącza ęnęÍgetycznego ziemnego kablowego niskiego napięcia
w działce Nľ 73110 połoŻonej w Busku - Zdľoju przy ulicy Bohateľów Warszawy, z istniejącej
stacji tľansfoľmatorowej docelowo do działki Nľ 73i9 - w bľzmieniu stanowiącym zcłqczník
nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zatządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.25
Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
ponownie zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem pełnomocnika PGE Dystľybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie odclział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skaľżysku - Kamiennej
o wyraŻenie zgody na lokalizację pľzyłącza elektroenergetycznęgo kablowego niskiego
napięcia w działce Nľ 57164 - obľęb Busko - Zdroj 10 pľzy ulicy Kusocińskiego m. Busko -

Zdrőj do zasilania budynku mieszkalnego _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 24 do
niniejszego pľotokołu. Pełnomocnik PGE Dystľybucja S.A. pľoporruje zawarcie umowy
dzierŻawy za wykorzystanie m2 gruntu działki, podobnie jak pľaktykuje to Gmina Busko -

Zdrő1.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do przedstawienia
pełnomocnikowi PGE Dystľybucja S.A' dwóch możliwości załatwienia pľzedmiotowego
wniosku:

wyľazenie zgody na lokalizację elektľoenergetycznego przyłącza kablowego niskiego
napięcia w w/w działcę pod warunkiem poniesienia przęz PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibąw Lublinie oddział Skarżysko - Kamienna opłaty z tytułu służebności pľzesyłu
oľaz pokľycia kosztów wykonania opeľatu szacunkowego ustalającego wartość tej

służebności,
wyľaŻenie zgody na lokalizację elektľoeneľgetycznego pľzyłącza kab|owego niskiego
napięcia w w/w działce pod waľunkiern poniesienia pÍzęZ PGE Dystľybucja S.A.
z sieđzibą w Lublinie oddział Skaľżysko - Kamienna opłaty za zajęcie nięruchomości
gľuntowej (za m2 powieľzchni gruntu)' W celu ustalenia wysokości w/w opłaty Zaruąd

Powiatu zobowiązał Wydział GKN do pľzygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu
okľeślającej zasady i wysokość opłat za zajęcie lub korzystanie z nieľuchomoŚci
gruntowych będących własnością Powiatu Buskiego związanezumieszczaniem urządzen
infrastľuktury technicznej oľaz wyľaził zgodę na ustalenie stawek opłat w dľodze operatu

szacunkowego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.26Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zwrőcił się do Zaľządu Powiatu o przeniesienie

środków w budżecie Powiatu w kwocie l3 000 zł z przeznaczeniem ich na sfinansowanie
zlecenia wykonania upľoszczonych planów utządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu

w Gminach Gnojno i Tuczępy na powieľzchni łącznej 897 ha - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu' Zabezpieczone obecnie śľodki w kwocie 60 000 zł

nie są wystaľczające na zlecenie wykonania w/w zadania na całej powieľzchni.

Po przeprowadzonym postępowaniu bezprzeIargowym w formie zapytania ofeftowego,
najtańsza oferta za wykonanie pľzedmiotowej dokumentacji utządzeniowej wynosi 81 zł brutto

za 7 hapowierzchni lasów. Łączna kwota zapotrzebowania na ten cel wynosi zatem 897 ha x

81 zł:72 657 zł.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.Ż7
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Zarządu

oddziału Gminnego oSP RP w Gnojnie o nieodpłatne przekazanie szaf i spľzętu (l0 szt. szaf
ubraniowych, l szt' zlewozmywak zabudowany) z byłego inteľnatu ZSTio w Busku - Zdľoju

dla jednostek oSP z terenu Gminy Gnojno - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 26 do

niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z Uchwałą Nr 59/2019 VI Składu

orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 ľoku
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w sprawie opinii o spľawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za2018 ľok wraz
z infoľmacją o stanie mienia jednostek samorząduteľytorialnego i objaśnieniami - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

lnformacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia |7.05.Ż019 t. Znak:
ZsTio.032.642.20119 w spľawie wyrażenia zgody na pľZesunięcie śľodków finansowych
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.30
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju z dnia 09'05.2019 ľ. Znak:

ZsP.0722.14.20|9 w spľawie wyľażeniazgody na dokonanie przesunięć śľodków ľrnansowych
w planach wydatków budzetowych na 20l9 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29

do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektoľa Powiatowego

Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 1 0.04.20l 9 r. Znak: FK.07l 'l9.20l9.BS infbrmującym

o wysokości wpłat z tytułu składanych wniosków o wydanie zezwo|enia na pľacę sezonową

oľaz ľejestľację oświadczen o powierzeniu wykonywania pľacy cudzoziemcowi za okľes od

początku ľoku do 31.03'2019 r. - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 30 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wpľowadzęniu śľodków w kwocie
2Ż 4s5 zł do planu dochodów budżetowych na 20l 9 ľok i przekazaniu ich na wypłatę dodatków

specjalnych dla pľacowników Powiatowego Uľzędu Pľacy obsługujących zadania zwíązane

Z sezonowym zatrudnianięm cudzoziemcĺiw na teľenie Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyľektoľa Powiatowego

Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 09.05.20l9 ľ. Znak:

PCPR'ZPQN.540.l.2l.20lg infoľmującym o wzľoście miesięcznego kosztu ľehabilitacji
uczestnikawWTZwKupieninieoktóľyn:mowaw$2ust'4porozumieniazawartegowdniu
20 marca2Ql9 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Powiatem Dąbľowskim o pľzekazywaniu

śľodków finansowych na pokľywanie kosztów rehabilitacji uczestnikal.ňĺTZ w Kupieninie.
Miesięczny koszt iehabilitacji jednego uczestnika w 2019 ľ' ustalono na kwotę l681,ll zł,
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z czego 1 483,00 zł ze środków PFRoN, a l98, ll zł zę śľodków Powiatu. Koszty ľehabilitacji
2 mieszkańców Powiatu Buskiego na ľok 2019 wyno szą 4 677 ,96 zł. Dyrektor PCPR w Busku
- Zdroju zwrőcił się o zabezpieczenie środków na pokľycie kosztów rehabilitacji
2 mieszkańców Powiatu Buskiego pľzebywających w 'wTZ w Kupieninie w wysokości
787 ,02 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3I do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.33
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił
w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2019 roku.

pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 100/20|9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2019 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi

załqcznik nľ 32 do niniejszego protokołu.

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2019 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr l0l/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 maja 2019 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi

zalqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Ad.35
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20|9 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, povłyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiattr,

a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.36
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zniany uchwały Nr IY l34l201 9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 slycznia Ż019 roku w sprawie Więloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzynał się'

4d.38
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaĺ-ząd Powiatu z koľektą Zestau,ienia zmian
w funduszu.iednostki sporzqdzonego na dzień 3I.12.2018 r. - w brzmieniu stanowiącym
załqczłtik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zeslawienie zmicln y, 'flłndtlszu.jednosĺki sporzqĺlzone na clzień 3 I . ] 2.201 8 ľ' zostało
przyjęte pľZezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach

-wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, Zestĺlwienie zmian y, .funduszu .jednostki sporzqdzone na dzień
3].]2.20l8 r. na\eŻy ptzekazai Regionalnej Izbie obrachunkowej oraz Ptzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptZęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.39
Zgodniezart.3)aust. li2ustawyzdnia5czeľwca1998ľ.osamoľządziepowiatowylll
(t j. Dz. ĺJ , z 2Ol9 t ') poz. 5l |) zarząd powiatu co ľoku do dnia 3 1 nlaja pľzedstawia radzle
powiatu ľaport o stanie powiatu' Rapoľt obejmuje podsunrowanie działalności zarządu powiatu
w ľoku popľzednim, w szczegilności realízację polityk, progľamów i stľategii, uchwał ľady
powiatu i budzetu obywatelskiego.

Bioľąc pod uwagę powyŻsze, Zarząd Powiatu opľacował Ra1lorĺ o 'yĺanie Powiaĺu Buskiego
za rok 20] 8 - w brzmieniu stanowiącyn zalĺpcznik nr J8 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Członków Zarządu, powyższy Rclporĺ zostanie pľzedstawiony Radzie Powiattr
na naiblizszej Sesji l{ady Powiatu w dniu 3 I maja 201 9 roku'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.40

W spľawach różnych:

Zaľząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnienianri Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Zclľoju dotyczącymi pľzeprowadzonyclr w 7'oZ ľegulacji płac w związku ze zgłoszollym
Pľzewodniczącemu Zarządu przez gľLlpę pľacowników Szpitala pľoblemem w tym zakresie.

Pľzewodni czący Zarządu zwľócił się do Dyľektora ZoZ w Busku ' Zdrojĺl o szczegółowe
wyjaśnienie zainteľesowanym osobom wpľowadzanych zmian.

Ad.41
Po zľea|izowaniu poľządku obľad Pľzewoclniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnyrn

za udział i o godzinie l l 15 zamknął posiedzenie Zaľząđu l)owiatu.
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