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Protokól Nr 29l20l9

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 31 maja 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięIĺ:

1. Jerzy Kolaru
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mierzwa

oÍaz

Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Wiesław Waga _ Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Krzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zaĺządu Dróg w Busku _ Zdroju
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Henryk KtzyŻanski _ Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany poľządek posiedzenia :

otwaľcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quoľum.
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Przyjęcie pľotokołów z posiedzen Zarządv Powiatu: Nĺ 27l20l9 z dn. 22 maja 20|9 r.

oraz Nr 2812019 z dn. Ż7 maja2019 ľ.
5. Przyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w sprawie zmian w budzecie Powiatu

Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu)'
6, Pľzyjęcie autopopľawki do projektu uchwały w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

1.

2.
3.
4.
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7. Pľzy.jęcie autoptlpľawki clo pľojcktu uclrwały w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 stycznia 2019 ľoku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu)'

Po Sesji:

8. Zapoznanie się z inf'oľmacją Dyľektoľa Specjalnego ośroclka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie na temat dľugicgo pľzetaľgu na sprzedaŻ samochoĺlu (Dyľ. SoSw
rv Bľoninie, Nacz. Wydz. oR)'

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządv Dróg w Busku Züoju
w spľawie zabezpieczenia śľodkćlw f-inansowych na wykonanie dokumcntacji pľojektowej
ul. Kościuszki i ul. Kľakowskiej w m. Solec _ Zdroj w ľamach ,'Progľamll Rewitalizacji
Gminy Solec _ Zdrój na lata 2016-2023'' (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).

10. Rozpatľzenie wniosku Grniny Solec * Zdrőj w spľawie uľegulowania stanu pľawnego
dľogi powiatowe.i Nľ 0l00'l' Magicľów - I)iestľzec - Zołcza _ Ugoľy (Dyľ. |>Zl) w tsusku
- Zclroju).

ll. Rozpatľzenic wniosku Buľlrristľza Miasta i Gnriny Nowy Koľczyn w spľawie ľealizac.ji
zadan dľogowyclr w 2019 ľoku na teľenie Gminy Nowy Koľczylr w ľanraclr pľogľamll
,,Fundusz Dľóg Samoľządowych'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).
Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
dotyczącym mozliwoŚci budowy chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0093T
Szczawoľyz _ Kików - Zboľów w nr. Kików (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanle się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno
Infoľnratycznych w Busku - Zdľoju z ľealizacji pľojektu edukacyjnego ,'Zagraniczne
pľaktyki zawodowe dľogą do kaľiery'' (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatľzenie wniosku Stowarzyszenia KS Handbalove Busko w spľawie nieoclpłatnego
ĺĺŻyczenia hali spoľtowcj PMoS oľaz lrali ZSP Nľ 1 w Buskrr - Zdľoju (Nacz. Wydz.
EK).
Rozpatľzenie wniosku Stowaľzyszenia KS Llandbalove Busko w spľawie zaakceptowania
pľopozycji zml'an w umowie dotyczącej ľealizacji zadania publicznego (Nacz. Wydz.
EK).
Rozpatrzenie wniosktt pełnomocnika PGI] Dystľybtrc.ja S'A. z siedzibą w [,tlblinie
oddział Skaľzysko - Kamierura w spľawic wydarria zgody na lokalizację eneľgetycznego
przyłącza kablowego niskiego napięcia w działce o nllmeľZe ewiclency.inym 57164 oraz
51l18 obľęb 10 w m. Busko -Zdľőj (Nacz. Wyttz. GKN).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uclrwały Zaruądu Powiatr-r w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podIegłycli jedrrostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).
Wdľożenie uchwał Rady Powiatrr z VIII Ses.|i Racly Powiattl 'z dnia 31 nra.ia 2019 roku.
Spľawy ľóżne.
Zamknięcie posieclzenia.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Ad. I
obľadorn Zaľządu pľzewocĺniczył Pľzewoclniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanyclr i o goclzinic 800 otwoľzył 29 posicĺlzcnic Zarządu Powiattr'
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Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświaclczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktuallric
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i clecyzji listy obecności Członków Zarzqĺlu oraz
z&proszonych osĺíb stanowĺq załqcaúki nľ I i 2 do níniejszego pľotokołu,

Ad.3
Proponowany pÍzez PľzewodnicZąCcgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowanir-r pľzy 5 głosaclr -z,a, 0 głosacli -1'lľzeciw i 0 g}osach -wstľzyniał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeÍ'l Zarządu Powiatu: Nľ Ż712019 'z dnia ŻŻ maja 2019 ľoku oľaz
Nľ 281201 9 z dnia 27 maja 20l 9 ľoku zosÍały pľzyj ęte ptzęZ Członków Zaruądu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał 'Zaľząd l)owiatu z autopopľawką do inicjatywy
uĺ:lrwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatr-l Buskiego w 20l9 ľoku - w bľzmieriiu
stanowiącyl^n załqczłtik ltľ 3 clo ninie.jszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Decyzią Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazaĆ, Pľzewoclniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľacl dzisie.iszej Sesji Rady Powiatu.

PelwyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiattt w głosowanitr pľzy
5 głosaoh -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Pohriak zapoznał Zarząd Powiatu z atltopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącynr załqcznÍk nr 4 do ninie.iszego pľotokołu.

Po analizie' powyŹsza autopopľawka została przyjęta pľZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach *z'a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków 7.arządv. powyŻszą autopopľawkę nalezy ptzekazać Pľzcwodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach *za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtrrľ Polniak z'apoznał 7'aľz'ąc1 Powiatu z autopoprawką c1o inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie znriany uclrwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busktt _ Zclľoju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej l)ľognozy Finansowej clla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 - w bľznrielriu stanowiącylll załĺpcznik nľ 5 do niniejszego
pľĺltokołu.
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Po analizie, powyŻsza atltopopľawka została pľzyjęta prZęZ Człorlków Zaľz.t1cl,l Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącenru
Rady Powiattt, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte pruez Człorrków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

O goclz. 830 Pľzeyyĺ,cllliczc1cy Zurzc1dtł Jerzy Kĺllĺĺrz oglo'sil przer|l)ę yt, obľat]clch Zclrzc1cĺtł cĺĺl
czctsLt zclkoriczenia Seýi Rady Powiaĺu.

o goĺlz. I25() obracĺy Zaľzc1ĺhu Povlicllu zĺlsĺały vlznowione.

Pľzystąpiono do ľealizacji punktu [l poľządku obľad'

Ad.8
Dyľektoľ Specjalncgo ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga
zap:oznał Laľząd Powiatu z infoľnracją lra telrrat clrugicgo pľzetaľgul na spľzedaż salrrocłrocltl
nraľki l{enault Masteľ, nľ ľe.j. KJv 70-74 - w bľzlnieniu stanowiącytrr zułĺ1człtik nľ 6 do
niniejszego pľotokołu. Na ogłoszenie o dľugim pľZetaľgu w wyznaczonym teľminie nie
wpłynęła Żadna oÍ-ęľta na zakup sanrochodtl.

Po pľzeaľlalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zezłomowaniu pojazdu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof 'rrrłak zapoznal Zarząd
I)owiatu z wnioskiem w spľawie zabezpieczenia śľodków ĺinansowych na wykonatrie
dokumentacji pľojektowej ul. Kościuszki i ul. Kľakowskiej w tniejscowości Solec - Zdroj
w ľamach ,,Pľogľamu Rewitalizacji Grniny Solec _ Z&oj na lata 2016 - 2023" w kwocie
l8 000,00 zł - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do ninie.jszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak poinĺ'oľnrował, ż'e środki na powyŻszy cel zostały
zabezpieczone w budzecie Powiatu w wysokości 25 405,00 zł, w tym W planie finansowyn-l
Staľostwa. Sľodki mogą zostać uľuclromione zaľówno, jako dotacja dla Gminy Solec - Z'droj,
jak ľówrrież w ĺbľllrie wydatków clla Powiatowego 7'aľządu Dľóg.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego 'Larządrr Dróg w Busku - Zclľoju do
spľawdzenia, czy ze względu na koszt kwaliÍ-lkowalliy, .jakinl .jest wykonanie dokumentacji
wľamach powyższe.j ľewitalizacji,Íc-l czy koszty będzie ponosił Powiat czy Gmina Solec -
Zdroi, a Powiat udzieli dotacji rra ľealizację wspólnego zadania.

Po pľzedstawieniu infbľniacji, 7,aľząd Powiatu uľuchomi stosowną pľocechrrę pľzekaztljąc
Śľoĺlki do jednego lub dľugiego poclIniotr-l'

Po pľzeanalizowaľlil't. powyŻszy wr'liosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowanitl pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzcciw i 0 głosach -wstľzynrał się.



5

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju KrzyszÍoÍ ]'ułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Solec - Zdroj w spľawie uľegulowania statru pľawnego dľogi
powiatowej Nľ 0l00T Magieľów _ Piestľzec - Zołcza _ Ugoľy w bľzmieniu stanowíącym
załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu powyŻszego wniosku do
Wyclziałtr GKN celem uľegulowania stanu pľawnego dľogi powiatowej Nľ 01001' Magieľów -
Piestľzec - Z.ołcz'a Ugoľy.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanitr pľzy 5 głosach *
za,0 głosaclr _pľzcciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad. ll
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Btrsku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaruąd
Powiatu z wnioskiem Buľmistľza Miasta iGminy Nowy Koľczyn zdn. 16'05'2019 r' Znak:
Zl'fŚ'033.9.2O|() w spľawie realizacji zad,ań irrwestycyjnych dotyc'zących dľóg powiatowych
na teľenie Grrriny Nowy Koľczyn w ľanrach Funduszu Dľóg Sarrlorząĺlowyoh w 20l9 ľoku _-

w bľztrrieniu stanowiącynl 7alqcznik łtľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Że wskazane pÍzez Buľnristľza Miasta
i Gminy Nowy Korczyn odcinki dróg powiatowych będą pľzeclmiotem ana|izy przy pľojekcie
budżetu na ľok 20Ż0,2021 í lata kolejne.

|>owŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

^tl.12Dyľcktoľ Powiatowego Zaľządv Dľóg w Buskr-l - Z&ojtl Krzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z notatkalni służbowymi spoľządzonyrni po dokonariiu wizji lokalnej clľogi
powiatowej Nľ 0093T Szczawoľyz - Kików - Zboľów w m. Kików dotyczącymi możliwoŚci
budowy chodnika od km 6+765 do km 6+825 dł. 60 m _ w bľzmienitr stanowiącym zcłqczník
ltľ I0 do niniejszego pľotokołu.
Dyľektoľ PZD poinfoľmował, Że ze względu na zbyt wąski pas cĺrogowy na w/w oclcinku oľaz
przepisy pľawa nie ma mozliwości wykonania clrodnika z kostki bľr-rkowej o lroľmatywnej
szeľokości 2.0 m.

Ze względu na powyŻsze, Zatząd Powiatu zclccydował o ľezygnac.ii z ľealizac.ii powyżSzego
zadania w głosowaniu pľzy 5 głosach -'za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdanięnt
kwartalrrym Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - In1'ormatycznych w Busku - Zdro.ju
zľea|izacjl pľojektu ,,Zagraniczne pľaktyki zawodowe dľogą do kaľieľy'' w ratnach pľogramu
Eľasnrus* - w brzmieniu stanowiącynl zulĺpcznik nr I I ĺ1o niniejszego pľotokołu.

lnfbľmacja w powyzszyln zakľesie została pľzy.jęta przez Członków Zarządu Powiatu clo

wiaclorrrości.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień ztlpoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Stowaľzyszenia KS Handbalove Busko w spľawie nieodpłatnego vŻyczenia hali spoľtowej
PMOS oľaz lrali pľzy Zespole Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdľoju nazajęcia
spoľtowe, któľe odbywać się będą podczas półkolonii organizowanych przez Stowaľzyszenie
w terminie od 3 do |2 |ipca 2019 r' w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do
niniej szego pľotokołu'

Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzemicń poinfbľmowała, Że we wskazanym przez
Stowaľzyszenic tcrminic na hali spoľtowej w Powiatowynr Międzyszkolnym ośľoclktr
Spoľtowyrn odbywać się będzie Festiwal im. Kľystyny .Iamľoz' Następnie, Naczelnik
Wydziału EK pľzekazała infoľnrac.ię od Dyľektoľa ZSI' Nľ l ' w któľc.j Dyľektoľ 'Zwraca uwagę
na koszty związane z użyczeniem hali.

'W związku z bľakiem możliwości udostępnienia hali sportowej PMOS, Zarząd Powiatu
zapľoponował, aby Stowarzyszenie skoľzystało z boisk zewnętľznych pÍZy szkołach
należących do Powiatu lub po uzgodnieniu z Dyľektoľeľlr Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nľ l zľekompensowało kosz.ty zuŻycia eneľgii.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pvez Zal'ząd Powiatu w głosowĺtniu pľzy 5 głosaclr *
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzerrrień zapoznała Zarząd Powiattr z wnioskiem
Stowaľzyszenia KS Handbalove Busko w spľawie zaakceptowania zmian w kalkulacji
pľzewidywanyclr kosztów na 2019 ľok w ofeľcie realizacji zadania publicznego pn.
,,Handbalove Wakacje " - w brznrieniu stanowiącynr załqcznÍk nr l3 do niniejszego
pľotokołu.
Stowaľzyszenic zwľaca się o zaakccptowanie znrian kosztów wynagrodzeń opiekunów oľaz
pľzesunięcie części kosztów wynagľoclzenia clla kieľowllika półkolonii' któľego obecność
w tľakcie ľealizacji pľojektrr wynika z pľzepisów pľawa'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KľzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskieln firnry
występrrjącej w imieniu PGE Dystľybucja S.A. z siedzibą w Ltrblinie oddział Skaľzysko -
Kanrieľlna w spľawie wydania zgody lia lokalizację eneľgetycznego przyłącza kablowego
rriskiego napięcia w działce o nulneľZe ewiclencyirrym 57l64 (pľzed poclziałerrr działka nľ
57152) oľaz dzialki nľ 57118 obľęb 10 w m. Busko - Zdrőj w bľzniieniu stallowiącynr
załqcznik nľ ]4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu ponownie zobowiązał Naczelnika Wyclziału GKN do
zoľganizowania spotkania z udziałelrr: pľzedstawiciela Gnriny Busko Zdroj oraz
wnioskoclawcy występtrjącego w imieniu PGE Dystľybrrcja S.A. _ pľojektanta w celu
wypracowania ostatecznego stanowiska w w/w spľawie .
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Ad. l7
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľo.jckt uchwały 'I'aľządu l)owiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie pľzeniesień w p|anie wydatków br-ldzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Człorrków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 103/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroiĺl z dnia 31 mala 2019 roku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiattr Buskiego w 2019 ľoku stanowi
zalqcznik nľ ]5 do ninicjszego pľotokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiattt Aľtuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uchwały Zarządv Powiatu w Bttsku -
Zdroju w sprawie zmian planu doclrodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 104/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l maja 2019 ľoku
w sprawie zmian plarru dochodów i wydatków w podległych .jednostkach budżetowych
stanowi załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Wdľozenie uchwał Rady PowiaÍu z VIII Ses.ii Rady Powiatu z dnia 3l maja 20l9 ľoku -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr ]7 do niniejszego pľotokołu'

Uchwała Nr VIII l80 /2019 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 3l nraja 2019 ľoku
w spľawic znrian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i inÍbľmowanic Zarządu Powiatlr o postępaclr wdľażania
w życie odpowiedzia|ny jest Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak.
Uclrwałę przekazvje się do:
- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowe.i w Kielcach Zespoł Zamicjscowy
w Sandonrięrzu'

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach -za,,0 glosach -pľzecirv i 0 glosach _wstrzymal się.

Uclrwała Nr VIII l81 l2019 Rady Powiatu w Busktl - Zclľo.itl z clnia 3l ma.ja 20lc) ľokLr
w spľawie pľzeniesień w wydatkach buclŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i inĺbľmĺlwanie Zalządu Powiatu o postępach wc]ľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbrrik Powiatu Aľtttľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:
- Pľezesa Regiollalncj I'zby Obľaclrurlkclwej w Kielĺ:aolr Zespół Zanlic.iscowy
w Sandolrrieľzu.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzęclowynr Województwa Świętokľzyskicgo.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺIu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzecirv i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ VIII /8Ż l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maja 2019 ľoku
wspľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroyu z dnia
25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletnicj Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
laÍa20l9 - 2030'

Za wdroŻenie powyższej uchwały i inÍbľmowanie Z'arządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbriik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały w formie
elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obľachtrnkowei w Kielcach Zespőł Zamie.jscowy
w Sandomierzu.

Pĺlwyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Pĺlwiatu w glosĺlwaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ VIII l83 l2019 Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 3l maja 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski do ľealizacji projektu
konkuľsowego ''[,epsze oblicze Życia" w ramach ogłoszonego naboľu wniosków
o dofinansowanie w ramach osi Pľiorytetowej 9 -'Włączenie społeczne i walka z ubóstweln,
Poddziałanie 9'Ż.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznyclr Regiorralnego Progľamu
opeľacyjnego Wojewó dzÍwa Świętokrzyskiego na lata 2O14-2O2O (pľojekt konkuľsowy).

Za wdroŻenie powyższej uchwały i inÍbrmowanie Zarządu Powiatu o postępaclr wdľażania
w życic oclpowicclzialny .icst Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju Andľzcj Smrrlczyński.
Naczelnik Wycĺziałrr SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbrrik Powiatu Aľttlľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewocly Świętokrzyskiego w ľalrraclr naclzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatowyll1.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Człĺlnków Zarząĺ|u Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -rvstľzymał się.

Ad.20
W spľĺlv,clch ľĺiżnych nie zgłoszono żuclnych yyľlioskĺjw'

AíJ.2l
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewoclnicz.ący Z,aruądtl Jerz'y Kolaľz poclziękował
obecnynr zauĺJział io godzinie l32()zanrknął pclsiedzerieZaľządtL Pĺrwiatu. 
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