
Znak: 8R.0022.2 .40.2019

Pľotokól Nľ 40/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 4 wľześnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Ierzy Kolarz
2. Jerzy Kordos
3. Wiesław Maľzec
4. Tomasz Mierzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
GrzegorzWojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Renata Szymańska - Gałązka- Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczęlnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk Kĺzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Joanna Kowalska - Inspektoľ w Wydziale oR
Pľzedstawiciel Supra Brokers S.A.

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1.
)
3.
4.
5.

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego
Zdroju o wyľażenie zgody na zmianę celu

Państwowej StľaŻy Pożaľnej w Busku -

przeznaczenia śľodków finansowych



Ż

na realizację zadania inwestycyjnego tj. z Zakupu Spľzęĺu raĺowniczo - pożarniczego
na wydatki bieŻące i usługi (Komendant Powiatowy PSP w Busku - Zdroju' Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
zabezpieczenia dodatkowych środków na 2019 ľok w kwocie l0 887 zł w zwíązku
z planowanym przyjęciem od miesiąca wľześnia br. jednego pracownika w ľamach prac
inteľwencyjnych (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
przesunięcia śľodków powodziowych w wysokości 3 000 zł z działu 754 rozdział 754Żl

$ 4210 (materiały) na $ 4300 (usługi) w związkuzuszkodzeniem infľastľuktuľy dľogowej
dróg powiatowych spowodowanej wystąpieniem nawalnych deszczy w 2019 roku
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju o zwiększenie limitu wydatków w ľoku 2019 w wysokości 44 l40 zł w związku
z rozpoczęciem ľemontu I piętľa w budynku inteľnatu na potrzeby zakwateľowania
zwiększonej liczby uczniów (podwójny ľocznik) (Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju'
Skarbnik Powiatu).

9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Nľ 4/201ł/RWT z ľealizacji Projektu ,, Rodzina L[lspólna

Tľoska" za okľes od 01'04.20]9 r. do 31.05,20]9 r. oÍaz Spľawozdaniem Nr 5/20I9/RWT
za olĺre,; od 01.06,20]9 r. do 30.0ő.2019 r. (Dyľ.PCPR w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. SOZ).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
w sprawie wyľaŻenia zgody na zatľudnienie pracownika w chaľakteľze dozoľcy (Dyr. ZSP
w Busku - Zdroju,, Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatrzenie wniosku KS Handbalove Busko w sprawie nieodpłatnego uŻyczenia hali
sportowej Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

12, Zapoznanie się zę sptawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdľojuzrea|ízacji pľojektu edukacyjnego pn. ,,Zagraniczlre praktyki zawodowe
drogą do kariery'' (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatľzenie wniosku Towarzystwa Miłośników Buska - Zdľoju w spľawie zakupu książki
pt. ,.Ukryci, aby przeŻyó'' (Nacz. Wydz. EK, Skarbnĺk Powiatu).

l4. Rozpatrzenie ofer1y Stowarzyszenia,'Diamenty Powiśla'' z siędzibą w Pacanowie złozonej
w tľybie pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

15. Zapoznanie się z pismem pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
oddział Skarżysko - Kamienna informującym o zmianie tľasy pľzyłącza eneľgetycznego
ziemnego kablowego niskiego napięcia w dz. nr 73ll0 (Nacz. Wydz. GKN).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zawarcia pÍzez Powiat
Buski porozumienia o wspólnym pľzygotowaniu i pľzepľowadzeniu postępowań
o udzielenie zamówień publicznyclr na zakup i świadczenie usług dystľybucji energii
elektľycznej w ramach Gľupy Zakupowej Eneľgii Elektrycznej (Nacz. Wydz. oR).

19.otwaľcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju -

wizytacja (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu, Kieľ. Ref. IP).
20. Sprawy roŻne.
2l. Zamkni ęcie posied zęnia.



)

Ad. 1

obradom Zaľządu pľzewodniczył Przewodníczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 40 posiedzenie Zarządu Powiatu'

^d.2Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z lisÍą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyz1i _ listy obecności
Członków Zarzqdu oľaz zapľosloltyclt osób stclltowiq załqczlliki łtľ I i 2 do niniejszego
protokołu,

Ad.3
Proponowany przez PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 39/20l9 z dnía 29 sieľpnia 20l9 roku został pľzyjęty pľzęZ Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się'

Ad.5
Skarbnik Powiatu Artur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali
Członków Zarządu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej StľaŻy Pożaľnej
w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ce|u przeznaczenia śľodków
ťlnansowych na rcalizaď1ę zadania inwestycyjnego tj. z Zakupu Sprzęlu ratowniczo
pożarniczego na wydatki bieŻące i usługi - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego protokołu.
Srodki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu:

butli do aparatów oDo - 6 000 zł;
soľbentu -4000zŁ;
przeglądu podnośnika PMT 25-D - 20 O0O zł'

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak vłyraził pozytywną ľekomendację w zakľesie pľzedmiotowego
wniosku.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków na20|9 ľok w kwocie l0 887 zł
w związku z planowanym pľzyjęciem od miesiąca wľześnia bľ. jednego pracownika w ľamach
pľac interwencyjnych _ w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak vĺyľaził pozytywną ľekomendację w zakľesie pľzedmiotowego
wniosku.

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - ZdrojuKrzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarząđu z wnioskiem w sprawie przesunięcia śľodków powodziowych w wysokości 3 000 zł
z działu754 rozdział7542l $ 42l0 (mateľiały) na $ 4300 (usługi) w związku z uszkodzeniem
infľastruktury drogowej dróg powiatowych spowodowanej wystąpieniem nawalnych deszczy
w 2019 ľoku - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Członek Zarządu Jeľzy Koľdos, który:
zwľócił uwagę na potľzebę przeznaczania większych śľodków ťtnansowych na utrzymanie
dróg powiatowych - m.in. koszenie poboczy dľóg, przycinkę gałęzi dľzew rosnących przy
dľogach powiatowych.
zawnioskował o wykonanie konseľwacji ľowów przy drodze powiatowej
w m. Niegosławice.

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju poinťoľmował, Że konserwacja ľowów w w/w miejscowości
zostanie wykonana w m-cu wrześniu bľ.

Następnie Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, że w dniu 30 sieľpnia bľ.

Pľezes Rady Ministľów zatwięrdził Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorzqdowych (nabór
marzec/lałiecień 20]9) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.
Pľzewodni czący Zarządu przekazał, Że do doťtnansowania zakwalifikowanę zostały wszystkie
zadania, o któľe wnioskował Powiat w w/w naboľze. Pľzewodniczący Zarządu nadmienił,
Że w przypadku ľezygnacji z rea|izacji zadania ujętego na w/w Liście naleŻy przesłai
infbľmację do Swiętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego do dnia 6 września 2019 r.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, że podejmie pľóbę realizacjí wszystkich
zadafijeśli pozwolą na to pľzepisy prawne ľegulujące teľmin wykoľzystania dotacji oľaz jeśli
wykonania pľzedmiotowych zadan nie uniemożliwią niekorzystne warunki pogodowe
w IV kwaľtale bľ.

Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju został zobowiązany do pľzesłania Buľmistrzom Miast i Gmin
oraz Wójtom Gmin Z terenu Powiatu Buskiego pisma informującego o zatwierdzeniu w/w listy
zadan i potľzebie zabezpieczeniaŻSoÁ udziału własnego w inwestycji.

Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że naleŻy zwrőcić, się do Świętokrzyskiego Uľzędu
Wojewódzkiego z pismem o wyjaśnienie kľyteriów, któľe były bľane pod uwagę podczas
dokonywania oceny wniosków, gdyz niektóre jednostki samoľządu terytoľialnego mając
wyŻsze od Powiatu Buskiego dochody własne otrzymały większe dofinansowanie.

Powyższe stanowisko zostało przyjętepľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.8
W związku zrozpoczęciem ľemontu I piętra w budynku inteľnatu na potrzeby zakwaterowania
zwiększonej |iczby uczniów (podwójny ľocznik) Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno -

Infbľmatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka zwrőcił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o zwiększenie limitu wydatków w ľoku 2019 o kwotę 44 t40 zl - w brzmieniu
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stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu. Dodatkowe środki są niezbędne na
zaadaptowanie ľemontowanych pomieszczeń biurowych po Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej, celem przystosowania ich na potľzeby mieszkalne uczniów zakwateľowanych
w internacie (pokoje mieszkalnę, świetlica/sa|a nauki cichej dla wychowanków).
Zwlw śľodków zostaną zakupione tapczany, szafy ubľaniowe, stoliki wľazz kľzesłami, szafki
nocne' lustľa, firanki, zasłony itp. Zwiększony budŻet zostanie ľównież przeznaczony na zakup
kamer, które zostaną umieszczone w remontowanej części (koľytaľz).

Zaľząd Powiatu postanowił, Że decyzję w polvyŻszym zakľesie podejmie na kolejnym
posiedzeniU, Po dokonaniu analizy wydatków na zadaniu pn; ,ldaptacjcl i nlodernizacja
pomieszczeń w budynku inteľnatu Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych na potrzeby
zalcwat eľow ąnią uczniów ".

W dalszej części posiedzenia Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
- Zdroju Sylwester Pałka poinfoľmował, Że w związku z przepľowadzeniem ľozeznania
cęnowego nazadanie pn': ,, Budowa oĺwarĺej Stľefy Aktyv,ności przy internacie Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdro'iu'' wpłynęły 2 ofeľty na kwoty: 69 000 zł oľaz
7l 000 zł (po negocjacji 65 500 zł). Na wykonanie pľzedmiotowego zadania zabezpieczono
śľodki w kwocie 49 970 zł. Dyrektoľ ZST-I przekazaŁ, że w postępowaniu przetargowym
pľowadzonym przez |Jrząd Miasta w ostľowcu Swiętokľzyskim na realizację 4 siłowni
wpłynęły ofeľty na kwoty w gľanicach 90 000 - 94 000 zł. Dyrektor ZST-I w Busku - Zdroju
zwrőcił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie na realizację wiw zadania dodatkowych
środków finansowych w kwocie 15 600 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprau,ozdaniem Nr 4/20I9/RlľT z realizacji Projektu ,,Rodzina
ĺľspólna Troskct'' za oĺcres od 01.04'20I9 r. do 31.05'2019 r. oraz Sprawozdaniem
Nr 5/2019/RIľT za olłes od 0I.06,2019 r. do 30'06.20]9 r' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznÍk nr 8 do niniejszego protokołu.

Inťoľmacja w powyzszym zakresie została przyjętaprzęzZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 10
W związku z niewywiązywaniem się ťrľmy ochľoniaľskiej z jej obowiązków i wypowiedzeniem
jej umowy, Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju Andľzej Bilewski
zwrócił się do Zarządu Powiatu 'z wnioskiem w spľawie wyľazenia zgody na zatľudnienie
na umowę - zlecenie pľacownika w chaľakteľze dozorcy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 11

Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju Gtzegorz
Wojciechowski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapozna|i Zarząd Powiatu
z wnioskiem Stowaľzyszenia KS Handbalove Busko o nieodpłatne uŻyczenie hali sportowej
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PMOS w Busku - Zdroju na tľeningi dwarazy w tygodniu otazmecze lI Ligii piłkarzy ľęcznych.
Ponadto KS Handbalove zwľaca się o możliwośó korzystania przez zawodników dľużyny HLB
Buskowianka z siłowni mieszczącej się w budynku hali - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uŻyczenie hali sportowej PMos
w Busku - Zdroju dla Stowarzyszenia KS Handbalovę Busko oÍaz na koľzystanie z siłowni
mieszczącej się w budynku hali' Teľminy, w któľych hala zostanie udostępniona, zostaną
określone ptzez Dyľektoľa PMOS tak, aby nie kolidowały z ustalonym harmonogľamem zajęó

na hali.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęteprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z kwartalnym
spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju
zľealizacjí pľojektu ,,Zagraniczne pľaktyki zawodowe dľogą do kariery'' w ľamach progľamu
Eľasmusł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętaptzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Towaľzystwa Miłośników Buska - Zdroju o zakup 30 egzemp|arzy książki pt. ,,Ukľyci,
aby pľzeŻyć" i przekazanie ich na XVII Spotkania z Kultuľą Żydowską w dniach
l3-l4 września bľ', celem ľozdania podczas pľomocji uczniom I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup 30 egzemp|aľzy wlw książki
iprzekazanie jej do bibliotek w szkołach prowadzonychptzez Powiat.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia ofeľty na ľealizacj ę zadania publicznego w ľamach tzw. ,'małych
gľantów''.

Stowaľzyszenie ',Diamenty 
PowiśIa" złoŻyło ofeľtę z zakresu kultuľy (oľganizacj a imptez

kultuľalnych) na ľealizację zadania publicznego pn. ,,Przeg!ąd Twóľczości Ludowej Jesień
z Folklorem - czylti muzyka łączy pokolenia'' - w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 13 do

niniejszego pľotokołu' Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1 000 zł.

Po przeana\ízowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povłyŻszą ofertę otaz postanowił

zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia ,,Diamenty Powiśla'' śľodki flnansowe w kwocie 1 000 zł

z ptzęznaczeniem na rea|izację pľzedmiotowego zadania.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęteprzęZZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski zapoznał Zarząd Powiatu z pismem
pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oddział Skarżysko - Kamienna
infoľmującym o aktualnej (zmienionej) tľasie przyłącza eneľgetycznego ziemnego kablowego
niskiego napięcia w działcę nr 73ll0 (stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego - nieľuchomość
po ZSTio w Busku _ Zdľoju) położonej pľzy ul. Bohaterów Waľszawy, z istniejącej stacji
tľansfoľmatoľowej docęlowo do działki nr 7319 (stanowiącej własnośó Gminy Busko - Zdrój) -

załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu. Na pľzebieg wlw przyłączaZarząd Powiatu vĺyraził
zgodę na posiedzeniu w dniu 22 maja Ż0l9 ľ. Przedmiotowe przyłącze przebiegać miało pľzy
gľanicy z dziaŁką nr 7319 (w odległości około l m) na długości około 2,5 m. Aktualnie
projektowane przyłącze ma przebiegaé ptzy granicy z działką nľ 7319 jak popľzednio
w odległości około l m ale na długości około 6 m a następnie przebiegaó będzie w kieľunku
wschodnim na długości około 4 m (wzdłuŻ istniejącej stacji tľansformatorowej) i od stľony
wschodniej na długości około 2 m podłączone będzie do istniejącej stacji tľansformatorowej.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw

i 0 głosach _wstrzymał się, zaakceptował aktualną trasę przyłącza enęrgetycznego ziemnego
kablowego niskiego napięcia w działce nr 73ll0 położonej przy ul. Bohateľów Waľszawy
w Busku - Zdroju.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,.O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nľ l59l20l9 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 wľześnia 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi

załqcznĺk nr I5 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 160/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zđĺoju z dnia 4 wľześnia 2019 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr I6 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc przedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie zawarcia ptZęZ Powiat Buski poľozumienia o wspólnym
pľzygotowaniu i pľZeprowadzeniu postępowań o udzielenię zamówień publicznych na zakup
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i świadczenie usług dystľybucji eneľgii elektľyczlrej w ľamach Gľupy Zakupowe.j Eneľgii
Elektľycznej.

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

Uchwała Nľ 16llŻ019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 wľzeŚnia 2019 ľoku
w spľawie zawarcia przez Powiat Buski poľozumienia o wspólnym pľzygotowanitr
i pľzepľowadzeniu postępowari o udziclcnic zamólvicń prrblicznych na zaktrp i świaclczenie
usług dystľybucji eneľgii clektľycznej w ľanrach Gľupy Zakupowe.j lineľgii Elektľyczncj
stanowi załqczník nr ]7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
W związku ztym, iz Poľadnia Psychologiczno - Pedagogiczna z dniem 2 wľześnia bľ. zmieniła
siedzibę z dotychczasowej przy al. Mickiewicza 27 na ul. Boh. Warszawy 120, Członkowie
Zaruądu Powiatu udali się do nowei siedziby PP-P, celem przeprowadzęnia wizytacji
pomieszczen zaadoptowanych do jej potľzeb w byłym inteľnacie ZSTio.

4d.20
W sprawach rĺiżltyclt:

I. Dyľektor Domu Pomocy Społeoznej w Gnojnie l{enata Szylnańska - Gałązka zwľóciła się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wydanie pełnornocnictwa do ľepľezentowania
Powiatu Buskiego ptzed Sądem Rejonowym w Rypinie, I Wydział Cywilny w spľawach
dotyczących działalnośoi DPS w Gnojnie (pľzed pieľwszą i dľugą instancją) - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr ]8 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił udzielić pełnomocnictwa Dyľektoľowi
Donru Pomocy Społecznej w Gnojnic Renacic Szymańskiej - Gałązka w w/w spľawie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľZymał się'

2. Pľzedstawiciel Supľa Brokers S.A' zapoznał Członków 7,arządu z oĺ'eľtą ĺŤrnry oľaz
pľopozycją współpľacy dla samoľządów - załqcznik nr ]9 do nirriejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, Że decyzja odtrośnie wyboľu bľokeľa ubezpieczeniowcgo
zostanie podjęta w teľnrinie póŹnie.jszynl'

3. Zaruąd Powiatu zapoznał się z odpclwiedzią Dyľektora Powiatowego Zaľządl'l l)ľóg
w Busku - Zclľojtl na wnioski Członka Zarząclu Tomasza Mieľzwy oľaz Członka Zaľz'ądĺl
.Teľzego Koľdosa w spľawie wykonania ľobót z zakľesu bieŻącego utľzytrrania pľzy
drogach powiatowych - w bľzmieniu stanowiący'n załqczłtÍk nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.21
Po zrea|izowaniu poľząclku obľacl Pľzewodniczący Zaľz'ądu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnyrrl
za udział i o godzinie l0a0 zanrknął posieclzenie Zarządu Powiatu. 

''./

I)ľotokól spoľzĺ1clzi ła
Ilarbara Non ocicri
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