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Protokół Nľ 39/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

t. Jerzy Kolarz
2. Jeľzy Kordos
3. Wiesław Marzec
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andrzej Bilewski _ Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ lw Busku _Zdroju
Wiesław Waga _ Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
.Iolanta Czyrny _ Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju
Anna Gľosicka - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
Iľmina Szymczyk nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Broninie
Maľcin Wójcik wychowawca w Specjalnym ośľodku Szkolno Wychowawczym
w Bľoninie
Kaľolina Błach - nauczyciel _ pedagog w Poradni Psycholo giczno _ Pedagogícznej w Busku
_ Zdľoju
Anna Maľzec _ nauczyciel _ bibliotekaľz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdroju
Agnieszka Zielińska - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _

Zdroju
Tomasz Galant _ Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Lucyna Wojnowska _ Dyľektoľ Zespołu Szkół 'ľechnicznych i ogólnokształcących w Busku
-Zdroju
Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroiu
Grzegotz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Piotr Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Renata Krzernień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk KrzyŻański - Naczęlnik Wydziału GKN
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Mateusz olszewski - InÍbľrnatyk w tut. Starostwie Powiatowym



Tadeusz Senrpioł - Kieľownik l(eĺěľatu II)
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzerria.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzerlia.
5. ZłoŻenię ślubowania ptzez nauczycieli mianowanych.
6. Rozpatľzelrie wrriosku w spľawie bezpłatlrego udostępniellia boiska pľzy Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju (Dyr. ZSP Nľ 1 w Busku _ Zĺ|roju, Nacz.
Wydz. EK).

7, Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnięnię pomocy nauczyciela
i wychowawcy w ośrodku (Dyľ. SoSw w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosktr Dyľektoľa I Licęltm ogólnokształcącego w Bttsku _ Zdľoju
w spľawie wyľaŻenia zgody na zwiększenie wylrriaľu zatľuclnienia pomocy kuclrennc.i
(Dyľ. I Lo w Busku _ZĺJroju, Nacz. Wydz. EK)'

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu SzkÓł T'echnicznych i ogólrrokształcącyclr
w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie pomocy acllninistľacyjnej
(Dyľ.ZSTio w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. BK)'

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV|86|2002
Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w spľawie utwoľzenia oľaz
naclania statutu Powiatowemu ośroclkowi Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

ll.I'ľzyjęcie autopopľawki do irricjatywy uclrwałodawczej w sprawie ustalenia Regulanrintl
ptzyznawania riiektórycli składników wynagľodzenia nauczycielom zatľudnionym
w szkołach i placówkaclr oświatowych pľowaclzonych przez. Powiat Buski (Nacz. Wyclz.
EK).

12. Pľzyjęcie autopoprawki do inic.iatywy uclrwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
ntYIl39l}}ll Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla 25 lurtego 2011 ľ. w spľawie
pľ'zyznawania nagľód i wyľóż.nień Staľosty Buskiego w dziedzilrie kultlrľy fizycznej
(Nacz. Wydz. EK).

13. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie zmiany uclrwały
nrYIl40/2011 Racly Powiatu w Buskr-r -Zdrojvz.dnia 25 lutego 2011 ľ. w sprawie zasad
i tľybu przyznawania i pozbawiania Stypendiurrr Sportowego Staľosty Buskiego (Nacz.
Wyclz. EK).

14. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uclrylenia uchwał
Zaľ'ządu Powiatu w spľawic określenia wydatków na wynagľoclzenia lrauczycieli (Nacz.
Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosku l)yrektoľa I l,iceum ogólnoksz.tałcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zabezpieczenĺa śľodków finansowych z przeznacz.eniem na doskonalenie
zawocĺowe nauczycieli (Nacz. Wyĺlz. EK)'

16. Rozpatľzenie wniosku Wóita Gminy Solec - Züój w sprawie nrożliwości pľzejęcia
w utľzynianie dľog powiatowych na teľenie Gminy wľaz z poclaniem kwoty, jaką Powiat
rrrógłby pľzekazac Gnrinie na ten cel (Dyr. PZD w Busku - Zclľoju, Skaľbnik Powiatu).
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|7.Zapozllanie się z wypisctĺ z ľejestľtl grr"lntórv c1otyczącyln działek wok(lł Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Dyr. ZoZw lJusku - ZĺJroju, Nacz. Wyĺlz. GKN, Nacz.
Wydz. SOZ),

l8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa l)lacĺiwki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaraclr
w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie z ewidencji skłaclników majątktt ľuchol-nego
Placówki (Dyľ. P o-w w Winiaľach, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. SoZ).

19. Rozpatľzelrie wniosku Reĺěľatu IP o uhonoľowanie zwycięskiej delegacji wieńcowej
z m. Góľa gm. Tuczępy w związku Z ťozsttzygnięciem konkuľsu na ',Najpiękniejszy
Wieniec Dożyllkowy'' (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Polviatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zes1lołtr Szkół Specjalnyclt w Busku - Zdľoju w spľawic
dokonania zniany planr-l wydatków budzetowych na 20l9 ľok (Skaľbnik Powiatu)'

21.Rozpatľzenie wliiosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Tecłrnicznych i ogólnokształcącyclr
w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzesunięcia śľodków ĺŤnansowych w ľamach pľogľamu
Eľasmust',Myślenie ponad granicami'' (Skarbnik Powiatu).

22. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku - Zdľoju w spľawie przesunięcia śľodków do planu linansowego rra ľok 2019
(Skaľbnik Powiatu)'

23. Rozpatľzenie wniosku Komenclanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľľlej w Busktt -
Zclľoju w spľawie pľzekwaliÍikowania wyclatków w planie budżetu lla 2019 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

24. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy l{odzinie w Busku -
Zdrojrr w spľawie zabezpieczenia dodatkowyclr śľodków finansowych na pokľycie
kosztów rehabilitacii mieszkańców Powiatu Buskiego - Llczestllików Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej w Powiecie Dąbľowskim (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoktr (Skaľbnik Powiatu)'

27. Podjęcie uchwały Zaľzt1du Powiiittl w Busku - Zdroju w spľawic pľzcnicsicli w plallic
wydatków btrdzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojrr w sprawie pľzeniesieIi w plallie
wydatków budzetu PowiatLr Buskiego w 2019 ľoku - poclział ľezeľwy ogólne.i (Skaľbnik
Powiatu).

29. Podjęcie uchrł,ał), Zarządu Powiatu w Bttsku - Zclľoju w spľawie zmian w p|anie

Íinansowym zadan z zakľesu adlninistľacji ľządowe.j oraz innych zadań zleconyclr
odľębnymi Llstawami w 20l9 ľoktr (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Btrsku - Zdľoju w spľawie znrian planu wydatków
w podległyclr jednostkach buclzctowych (Skaľbnik Powiatu).

31.I)ľzyjęcie inĺoľnracji o pľzebiegu wykonania btrdżctu Powiatu Buskiego za I pőłrocze
2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).

32.Przyjęcie infoľlnacji o kształtowaniu się Wicloletnie.i Pľoglrozy Finansowej w Powiccie
Buskim w I półroczu 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

33. Spľawy ľózne.
3 4. Zalnkni ęci e po s i ed zenia.

Ad. 1

obľaclolrl Zarząclv pľzewochticzył l)ľzcwocltlicząay Zaľządv Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o goclzinie 730 otwoľzył 3 9 posiccĺ z'erlle Z'arzącltl Powiatu'
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Ad.2
Pľzewodlric'zący Zal'ządu .Ieľzy Kolaľz oświaclczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (I nieobecny u,u)ruvl)ieclliu,iony, Czlonek
Zarzqdu Tĺlnla.yz Mieľzv,a dolc1czyĺ cĺo pĺl'siedzenicl ĺl gotlz' 7''), co stanowi quoľum
pozwalające na podejmowanic pľawomocnyclr uchwał i decyzji _ listy obecności Członków
Zarzqdu orűz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr ] i 2 ĺIo niniejszego proĺokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez PľzewoclnicZącego Zarządu poľząclek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowanitr pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.4
Protokół Nľ 38/2019 z dnia 2l sieľpnia 20l9 ľoku
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach
wstrzymał się'

został pľzyjęty 7L-ZęZ Człorrków Zarządu
-za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *

Ad.5
Nauczyciele kontľaktowi ze Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
Pani Anna Gľosicka, Pani Iľmina Szymczyk i Pan Marcin Wójcik, pedagog Parri Kaľolirra
Błach z Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju, nauczyciele zZespołu
Szkół Ponadgimnaz.ialnych Nľ 1 w Busku - Zdroju Pani Anna Marzec i Pani Agnieszka
Zielińska zda|i egzamin na stopień nauczyciela mianowanego pľzed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przęzZal'ząd Powiatu w Busku - Zdľoju'

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członkőw Zatządu Powiatu, I)yľektoľów
placówek oświatowych, w któľyclr są zatrudnieni oľaz Naczelnika Wydziału EK, złoŻyły
l"tľoczyste ślubowanie.

Następnie, Człorrkowie Zarządĺl wręczyli w/w nauczycielorn Akĺy nacĺclnia stopnicl a]Ą)ansLt
zclyl,ocĺou,ego nauczycielcl nlianoyl,dnegO - w bľznrieniu stanowiącym załqczniki nr 3 _ 8 do
niniej szego protokołu.

N as t qp i l y gľa ĺul clcj e'

Ad. ó
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała 7,arząd Powiatu z wllioskiem fiľnry
Mobilne Animacje Dla Dzieci w spľawie bezpłatnego udostępnienia boiska przy Zespole
SzkółPonadgimnazjalnychNľ1wBusku-Zdľojuwdniu]wľześniabľ.na4goclzinywcelu
ustawienia ZjeŻdŻalni dnrucharrej dla dzieci z Powiattl Buskiego' Celcm inicjatywy .jest
otwaľcie sali zabaw'
Wniosek w pľzeclmiotowej spľawie starrowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołtl.

Ponadto' Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadginrnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdro'iĺl Andľzej
Bilewski poinÍbľmował o drugim wniosku, jaki wpłynął bezpośľednio do ZSP Nľ1' zgodnie,
z któryln za udostępnicnie boiska w/w fiľlrrie została Zapľopollowana stawka 40 zł bľutto za
godzinę.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyraził zgoclę na udostępnierlie boiska zgoclnie
z Zaproponowaną pľzez f)yľektoľa Zespołtl Szkół Ponaclginrlrazjalnyclr Nľ 1 w Btlsku
Zclľo.il-l stawką 40 zł bľutto za godzinę.



PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaliiu pľzy
3 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

O gocĺz' 755 do posieĺlzenia Zclrzc1cltl Pouliaĺrl doĺqczyl Członek Zarzc1cłtl Tonltl'sz Mieľzlucl.

AĺJ.7
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľorlinie Wiesław Waga
zrvľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskien'l Znak: SOSW.072-22lŻ019 z dn. 22'08.2019 r'
o wyľażenie zgody na zatľudnienie pornocy nauczyciela i wychowawcy w ośľoclku
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeana|izowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie dodatkowego
pľacownika bez zwiększania limitlr wydatków w jednostce'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Człolrków Zarządu Powiatu w głosowanitt 1lľzy
4 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.8
Dyľektoľ I Liceurrl ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Tomasz Galant zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskienr Znak: I Lo.071.l7.2019 z dn. Ż3.08.Ż019 ľ. w spľawie
wyľażenia zgody na zrł,iększenie zatľudnienia pomocy kuchennej z |/z etatu do pełnego etatu
w Internacie I Lo _ w bľzmienitt stanowiącylĺ załqczłtik nr l I clo niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' Zaľząd Powiatu wyľaził zgodę lra zwiększenie zatľudnienia pomocy
kuchennej do pełnego etatu albo zatrudnienia dľugiej osoby na pół etatu w głosowaniu pľzy
4 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Zespołtr Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju Lucyna
Woj nowsk a zwrócíła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: ZsTio.07 l 0.984.20 19 z dn.
02'08.2019 ľ' w spľawie wyľażenia zgody na czasowe (2 miesiące) zwiększenie zatruclrrienia
w aclministľacji szkolnej o jeden etat tj. pol11oc adrninistľacyjna w okľesie od l listopada do
31 gľudnia 2019 ,'. w bľznrieniu stanowiącynl zalqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeana|izowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziałrr EK Rcrrata Kľzemień zaponlała Z'arząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie zlrriany uclrwały nľ XXXII/18612002 Rady Powiatu w Busku -
Zdroiv z dnia 26 naja 2002 r. w spľawie tttwoľzenia oľaz nadatlia statutu Powiatowetnu
ośľodkowi Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycicli w Busku - Zdľo.ju - w bľzmieniu
stanowiącym załqcz.nik nr l3 clo ninie.jszego protokołir.

Po analizię, powyŻszy pľojekt uclrwały został przyjęIy ptz'ez Członkiw Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'
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Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu' celenr przekazania do zaopiniowania prZęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzę'z CzłonkÓw Z.arządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad. lt
Naczchiik Wydziału EK Renata Kľzenrieli zapoznała Ztlrząd Powiatu z illfoľll'racją lra tclrrat
pľocesLl uzgodlrieriiowego ze Związkanli Zawoclowyllii dotyczącego Regulaminu
pľzyznawania nieklóĺ'ych składnikĺ5v,wyną4ľodzenia ncluczycielom zaĺrudnionym v, szkoĺclch
i placóu,kach oświaĺowych pľou,ąĺJzonych pľzez Pĺlvłiaĺ Buski -- w bľznrielriu staľlowiącym
zcłqcznik nľ l4 do niniejszego pľotokołu.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli zapoz,nała Z'arząd Powiatu ze
zmiananri, .iakie zostały wpľowadzone po tlzgoclnieniach ze Związkami Zawodowynri do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia Regulalninu przyznawania niektóľych
składników wynagrodzenia nauczycielonr zatrudnionym w szkołach i placówkach
oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski - w bľzmieniu stanowiącym zołqczłtik nľ 15
do niniej szego pľotokołu'

Po analizie" powyższy pľojekt uchwały został przyjęÍy ptzez Członków Zarządu Powiattr
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządtl, powyŻszą inicjatywę uchwałodawczą wraz z wprowadzonynri
zmianami naleŻy przekaz.ać l)ľzewoclnicząceľntl Racly Powiatu, celem przekazania do
zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do
poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Człorrków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. t2
Naczęlnik Wydziału l]K Renata Kľzenrieli zapoznała Zaľząd Powiatu z autoptlpľawką clcl

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie znriany uchwały nľ vIl39lŻ0|1 Rady Powiatu
wBusku - Zdľoju z dnia 25 lutego 20l1 ľ' w spľawic pl'zyznavrania nagľód iwyroznień
Staľosty Buskiego w dziedzinie kultuľy Í\zycz'nej w bľznrieniu starrowiącym zułĺpcznik nr I6
do niniej szcgo pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęÍy pľzez Członków Z.aľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Człollkćlw Zarz.ądu polł,yż-szą autopopľawkę nalezy pl'zckazać, Pľzewoclniczącemu
Raĺly Powiatu, celetrr pľzckazarria do zaopiniowalria pve'Ż ptlszczególnc Komisjc Racly
Powiattl, a następnie włączenia clo porząclktl obľacl najbliższe.| Sesji Racty Powiattl'

Powyższe stanowisko zostało pľzy.jęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.
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Ad. l3
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zlniany uchwały nľ vll40lŻ01l Rady Powiatur
w Busku _ Zdľoju z dnia Ż5 lutego 201l ľ' w spľawie zasad i trybu ptzyznawania
i pozbawiania Stypendium Spoftowego Staľosty Buskiego - w bľznlieniu stanowiącym
załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy pľojekt tlchwały został przy.ięIy przez Członków Zarz'ądu Pow,izrttl
rł' głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

D ecy zj ą Członków Zarządu, powy Ższą autopopľawkę należy przekazac Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania clo zaopirriowania przez poszczególne Konrisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najblíŻszej Sesji Rady Powiattr.

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.ięte przez' Członków 7'aruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wyclziału EK Rcrrata Kľzetrrieti pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie uolrylenia uclrwał Zarządv Powiatu w spľawie okľeślenia
wydatków na wynagľo dzenia nauczyciel i.

Po analizie, powŻsza uclrwała została pozytywnie zaopirriowana przez Członków Zaľządu
w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

lJchwała Nľ l52l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnja 29 sieľpnia 2019 ľoku
w spľawie uchylenia uchwał Zatządu Powiatu w spľawie okľeślenia wydatków na
wynagľodzenia nauczycieli stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l5
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
I Licetrm ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków
ĺinansowycl^l z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe natrczycieli - w bľzmieniu
stanowiącyĺ'n załqcznik łtľ I9 do ninie.iszego pľotokołtt'

Po przeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywliie zao1liniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof ]'ułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskieln Wójta Glrriny Solec - Zdĺ'ő.i Z'nak: GK-IL7234.40'2019 z dn.
Ż6.07 '2019 ľ. w spľawie nrożliwości pľzejęcia w utľzymanie dróg powiatowych na teľenie
Grrrilry wÍaz z podaniem kwoty, 'iaką Powiat mógłby przekazac Gminie na ten cel -
u,bľzmieniu stanorł,iącyn zalqcznik nr 20 do niniejszego protokołtr'

Analizując powyŻszy wniosek, Zarząd Powiatu ze względu na niebezpieczctistwo, któľe rnoż.e

wynikać z ewentualnych ľoszczeń. nrinro ze takie przekazanie pľawnie jest nrożliwe oÍaz
z punktu widzenia zabezpieczenia inteľesu Powitttu, .iako właścioiela i zaľządcy dľogarrii jest
to nieuzasadnione .
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W związkr-r z negatywną ľekonrendacją Dyľektoľa Powiatowego Zarządtt Dľóg w Busku -
Zdľoju oľaz bioľąc pod uwagę możliwośi odpowiedzialności Powiatu Buskiego, Zarząd
Powiatu negatywnie rozpatrzył w/w wniosek Wójta Gnriny Solec _ Zdrój w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w związku ze zgłaszanymi uwagami na Sesji
Rady Powiatu, zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju do
upoľząclkowania pozostałości po nawalnyclr cleszczach.
Dyľektoľ PZD poinÍbľl-tlował, Żc zoslala zawafia Lllllowa z r.vykonawcą i clo l5 wľzcśnia pracc
zostaną zakończone'

Następnie, na przekazaną pvęZ Członka Zaľządu.Ieľzego Koľdosa infbľnrację nt. stanu dľogi
pľzy rowie w m. Zboľówek, Dyľektoľ PZD poinfoľmował, Że droga została zgłoszona do
,,pov,odziĺiv,ek'' i do czasu przekazania Pľotokołu nie będą pľowadzone Żadne prace.

Dyľektoľ PZD udzielił szczegőłowej odpowiedzi rra pytanię Członka Zarządu Wiesława
Maľca w zakľesie pľzejęcia dľogi na odcinktr Zbludowice - KawczycęptZęZ Grninę Busko -
Zdľoj w celu btrdowy kanalizacji.

W dalszej części posiedzenia głos zabieľali:
Członek Zarządu Jeľzy Koľdos, któľy ponownie zawnioskował o montaż lustľa
drogowego na ul. Radziwiłłówka w Pacanowie popľawiającego widocznośc przy
skľęcie w lewo do byłej siedziby Uľzędu Gminy;
Pľzewodni czący Zarządĺl Jeruy Ko|arz zawnioskował o uzupełnienie w droclze
w m. Młyny;
Członek Zarządu Tonrasz Mieľzwa zwľócił się do Dyľektora PZD o ponowne
wystąpienie z pisnrem w spľawie skľzyŻowania dľogi w m. Skoľzów z dľogą kľajową.

Ad. 17
Zgodnie z zobowíązatrienr z posiedzenia Zarządu Powiatu z dn' 21 sierpnia bľ. Naczelnik
Wydziału GKN Henryk KľzyŻański pľzedstawił stan prawny działek położonych wokół
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju.
Wypis z ľejestľtt gľttľltów wrazZ mapą ewidency.irrą stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowanitt, ZarządPowiatu z,obowiązał Naczclnika Wyclziałtr GKN:
- do dokonania ľegulacji stanu pľawrrego chodnika pľzekazując go w poľozunrielriu na

stan Gminy Busko - Zdro.i;
następnie, w związku Z Llmową dzierŻawy gľttntu oznaczonego nr 2615 wezwania
dzieżawcy do upľządkowania teľenu;

- do przekazania w użytkowanie na Ízecz Zespołur opieki Zdľowotrrej clziałek nľ Ż617 ,

Ż619;26112.

Ad. 18
Dyľektoľ Placówki opiekruiczo - Wychowawczcj w Williaľach Piotľ Ze|jaś zwľócił się do

Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrazerrie zgocly na zcl.ięcie z ewidencji składników nrajątku
ľuchonrego Placówki i przekazalrie do utylizacji.
Pisrno w pľzedmiotowej spľawie Znak: PoW. 8120'221.20|9 z dn.31.07.2019 r. wraz
zuzupełnienienr Znak: P.O'W. 8120.238.2019 z dn' 2l.08'20l9 ľ. stanowi załqcznik nr 22 do

niniej szego pľotokołtr.



Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie z.aopilriowany pľzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
Dodatkowo' Dyľektoľ Placówki został zobowíązany do zwricenia szczególnej uwagi na
eksploatację nowego sprzętu.

Ponadto, Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach ptzekazał
infbľnlao.ię l-la teniat aktualne.i sytuacji w Plzic<iwce.

Ad. 19
Kierownik Ręfeľatu IP Tadeusz Sen-rpioł zapoznał Zarząd Powiatu z infoľmacją na temat
wyboru Komisji Konkursowej w eliminacjach powiatowych konkuľsu pod nazwą
,,Ncljpiękniejszy Wieniec DoŻynkov,y "'

Następnie, zgodnie z Regulaminem konkursu, Kieľownik Ref'eratu IP zwľócił się z wnioskiem
o uhonoľowanie zwycięskie.i delegac.ii wieńcowej - Koła Gospodyń Wie.iskich ,,Wesołe
Góľzanki'' z nriejscowości Góra gm. Tuczępy nagľoclą w wysokości 1 500,00 zł.
Pismo w pľzednriotowej spľawie stanowi zułĺ1czltik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Ponadto, Kieľownik Ref'eľatu IP zwrócił się clo 7'aľządu Powiatu z wnioskięnr
o uhonoľowanie dwóch wyróżnionych clelegacji wieńcowych: Koła Gospodyń Wiejskich
w Skotnikach Dużych - Gmina Busko - Zdrój oľaz Stowaľzyszenia KGW Koľczynian nad
Nidą w Nowym Koľczynie nagľodą w wysokoŚci 700'00 zł dlakaŻdej zwlw delegacji.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze wnioski zostały pozýywnie zaopiniowane prZęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyn:rał się.

Przewodlliczclcy Zaľzqdll ,lerzy Kolcu'z oglo,sil l0 miruttolĄ,q przerv,ę tl, obrcłdclch Zclľzc1du

Powiatu, a po wzn()r|ieniu obľacl pl'zysĺqpiono do ľealizucji 1lunkĺu 20.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Spec.ialnyclr w Busku - Zdľoju Znak: ZSS:311.12.2019 z dn. l6.08.2019 ľ' w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budżetowyclr na 20l9 ľok - wbľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poWyZSZy wlliosck został pozytywnic zaopiniowany przez' Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.2l
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wrrioskięm Dyľektoľa Zespołu
Szkół fechnicznych i ogólnokształcącyclr w Busku - Zdľoju Znak: Z'STio.032.997.Ż0|9
zdn.07.08.2019 ľ' w spľawie pľzesunięcia Śľodków Íinansowych w ľamaclr pľogľamtl
ERASMUS+ ,,Myślenie porrad gľanicami'' - w bľzl-llieniu stanowiącym zołqcznik nr 25 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wlliosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęz Z'arząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach *za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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^d.Ż2Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał 7'arząd Powiatu z wnioskicnr f)yľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju Znak: ZsTio.032.1018.2019
z dn. 20.08 .2019 ľ. w spľawie pľzesunięcia śľodków do planu finansowego na rok 20|9 -

w bľzmieniu stanowiącym zalqczltik ltľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez 7-.aľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľazy Pozarnej w Busku _ Zdľoju Znak: PF.0760'4'Ż0|9 z dn.

19.08.2019 ľ. w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2019 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym zolqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wl-lioskienr I)yrektoľa
Powiatowego Cęntľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju 'Lnak:

PCPR.ZPQN.540.l.16.2019 z dn. 14.08'20l9 r. w spľawie zabezpieczenia dodatkowych
śľodków finansowych na pokľycie kosztów ľeliabilitacji dwóch mieszkańców Powiatu
Buskiego uczestników Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Powiecie Dąbľowskim
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosaclr -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019.

Po analizie , powyŻ.sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana 1)Í7'eZ Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Uohwała Nľ 153/2019 Zarz'ądu Powiatu w Busku - Zdľoju z drńa 29 sieľpnia 2019 ľoku
w spľawie znrian w brrdżecic Powiattt l}uskiego na ľok 2019 stanowl załqczĺtik nr 29 do

rrinie.j szego pľotokołu.

AĺI.2(l
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w plarrie wyclatków btrclżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoktr.

Po analizie' powyzsza ttchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzęZ Członkćlw 7'atz'ądul

w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

L-]chwała Nľ l5412019 Zarządv Powiatu w Busku _ Zdro.iu z clnia 29 sicľpnia 2019 ľoku

w spľawie pľzetriesień w plarlic wydatkÓw buclzetu Powiatu l}uskiego w 20l9 ľokrr stanowi

załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.
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Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt rrclrwały Zaľządu Powiattl w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu l}uskiego w 2019 roku'

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosaĺ:h -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 155/2019 Zaľządtl Powiatr"l w Busku - Zdľoju z dnia 29 sieľpnia 20l9 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatkiw budzetu l)owiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi

załqczłtik łlľ 3I do niniejszego pľotokołu.

Ad.28
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku -
podział ľezeľwy ogólnej.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Człorrków 7'arządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 156/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoiu z dnia 29 sieľprria 2019 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - podział

ľezeľwy ogólnej stanowi załqcznik nr 32 clo rriniejszego protokołu.

^ď.29Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządv Powiatu w Busku _

Zdľo.|u w spľawie znrialr w planie Íinansowynr zadan z zakresu administľacji ľządowe.j oraz
innych zadan zleconych odľębrrymi ustawanri w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się.

Uchwała Nľ l5712019 Z'arządu Powiatu w Busku - Zclľoju z clnia 29 sieľprria 2019 ľoku

w spľawie znrian w planie 1inansowym zadan z zakľesu administľacii ľząclowej oľaz innyclr
zaĺJan zleconych odľębnynri ustawami w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 33 clo niniejszego
pľotokołu.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľo|ekt uchwały Z'arz'ądu Powiatu w Busku -
Zdľojrr w spľawie znrian planu wydatków w pocllegľych jednostkach budzetowych.

Po analizie , powyŻsza uchwała 'zosÍała pozytywrrie zaopirriowana przez Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za, O głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ l58/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 sieľpnia 2019 ľoku
w spľawie zlrrian planu wydatków w podległych jednostkacli budzetowych stanowi załqcuik
nr 34 clo niniejszego pľotokołu.
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Ad.3l
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak onrówił inÍbľmację o pľzebiegu wykonaľlia budzetu Powiatu
Buskiego za I półľoczę20|9 ľoku - w bľznrieniu stanowiącyrn załqczłtik nr 35 do niniejszego
protokołu.

Po analizie , powyŻsza inÍbľmacia została ptzy.ięta pÍZeZ Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyzszą infbľmację na|eŻy przekazać Pľzcwodlriczącenru Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Racly Powiatn,

a następnie włączenia do poľządku obrad rra.ibliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,O głosach -pľzeciw i0 głosach _wstrzymał się.

Ad.32
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił infoľmację o kształtowaniu się Wieloletnie.i
Pľognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półľoczu Ż019 ľoku w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nr 36 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza infoľnrac.ja została przyjęta przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,O głosach -pľzeciw i0 głosach -wstrzyrnał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻszą infoľmację na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad na.|bliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach -za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.33

Lĺ/ sprau,clch ľĺiżnych nie zgłoszono żadnych v,niosków.

Ad.34
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządv Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie 10|0 zamknął posieclzenieZarządu Powiatu.

Protokol sporządzi(r:
Wiole(a Wagĺt'.\.L-iłh._
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