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Protokĺil Nr 41120l9

Z posicdzenia Zarząĺlu Polviatu

z dnia 1ĺ września 2019 roku

W posiedzeniu Zarząĺlu uĺlzial t'zięli:

1. .ĺerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Maľzeo
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andľze.j Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Cetrtľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Janusz Malara * Zaslępca Dyľektoľa Domu Ponrocy Społecznej w Zboľowie
Sławomiľ Dalach - Naczelriik Wyclziału SoZ
Anna Majkowska - Kieľowrrik Refeľatu Gospoclaľki Nieľurchomościami w Wydziale GKN
Matetlsz olszewski - Inĺbrmatyk w ttrt. Staľostwie Powiatowynr
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiattl

Proponowany poľządek posiedzenia:

t. Otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľunr.
3. Pľzyjęcie poľządku posieclzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wnioskll Dyľektoľa Donru Pomocy S1lołeĺ:znej w Zboľowie w spľawie

wyľażenia zgody na zatľudnienie tľzeclr osób lla stanowisktt: Kieľownika Zespołu
opiekuńczo - Teľapeutycznego, piclęgniaľki, kuchaľki (Dyr. DPS w Zboľowie, Dyr.
PCPR w Busktl _ Zclľoju, Nacz. Wyclz. SoZ).



2

6. I,odjęcie uclrwały Z,aľządu l)owiattt w Busku - Zdľoju w spľawic zlniany l{egulanrintr

oľganizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyr.
l'cPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Statutu Powiatowego Centľum
Ponrocy Rodzinie w Busku * Zdroju (Dyr. PCPR w Busku - Zďroju, Nacz. Wydz.
soz).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zúoju w sprawie powołania i okľeślenia
zasacl działania Konrisji Konkuľsowej w celu opil-tiowania złoŻonych of-eľt na ľealizację
zadań publicznych w ľanraclr tľzecicgtl, otwaľtegcl ktlnkuľstl oĺ'eľt na wspaľcie ľealizac.ji

zadań publicznych w 20l9 ľ' (Nacz. Wydz. SOZ).
9. Zapoznanĺe się z zaktualizowaną inÍbľnracją Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg

w Busku - Zdroju na temat waľtości kosztoľysowyclr poszczególnych zadań z podziałen
na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne (Dyr. PZD w Busku _ Zĺlľoju, Skarbnik
Powiatu).

l0.Podjęcie uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku - Zclľoju w sprawie wyľażenia zgody dla
powiatowe.j .|ednostki oľganizacyjne.| na ocldanie części nieľuchomoŚci w naiem (Nacz.
Wydz. GKN).

11.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľazenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuclromości w najenr (Nacz. Wyclz. GKN).

12.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy r-rclrwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Buskiego (Nacz. Wydz. OR).

13. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Z&oju zmieniająca uchwałę Nľ 69/2000

Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 maľca 2000 ľ. w spľawie upoważnienia
kieľowników powiato,'vych służb' inspekcji i stľaży oraz jednostek oľganizacyjnych
Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli zwíązanych z prowadzęniem bieżącej

działahrości powiatu, w zakľesie właściwylri dla kieľowanej jednostki oľganizacyjnej
(Nacz. Wydz. OR).

t4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic upowaznieriia Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowyclr w Busku - Zdľojrr clo składania oświadczeli woli
związanych z pľowadzeniem bíeŻącej działalności powiatu, w zakľesie właściwym dla
kieľowanej jednostki oľganizacyinej (Nacz. Wydz. oR).

l5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczei w Winiaľach
w spľawie wyľazenia zgody na dokonanie przesunięć (Skaľbnik Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołtr Szkół Porradpodstawowyclr w Busku - 7'&oiĺl
w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w plariaclr wydatków na 20l9
rok (Skarbnik Pĺlwiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Kolnendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pozaľnej w Bttsktt -
Züoju w spľawie pľzekwaliĺikowania wyclatk(lw w planic buclżetu na 2019 ľok
(Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdro1u w spľawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l9 (Skaľlrnik Powiatu)'

19. Podjęcie uchwały Zarządv Powiatu w Busku - Zdľoiĺĺ w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzerriesieri w planie

wydatkó,'v br"rdżetu Pol,viatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).
21. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w planie

wydatków budzetu Powiatu l}uskiego w 20l9 ľoktl - podział ľczeľwy ogólnej (Skaľbnik
l'owiatu).
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojrr w spľawie znrian w planie
1inansowym zadan z zakľesu administľacii rządowej oľat innych zadan zleconych
odrębnymi ustawatni w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budŻętowych (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie inic.jatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawozej w spľawie pľzelliesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).
26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ lV/34l20l9 Rady

Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 _ 2030 (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XXVIII|270|Ż017
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż5 maja 2017 roku w sprawie okľeślenia
jednostek budżetowych, żrődeł dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przęZnaczenia oraz sposobu i trybu spotządzania planów finansowych dla wydzielonych
ľachunków dochodów (Skaľbnik Powiatu).

28. Zapoznanie się z załoŻęniami do projektu btrdżetu Powiatu Buskiego na Ż020 rok
(Skaľbnik Powiatu).

29.Zapoznanie Się z inÍbľmacją o wykonaniu budzetu 'Związku Powiatów Polskiclr
w pieľwszym półroczu 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu)'

30. Spľawy tőŻne.
3 |. Zamknięcie po s i ed zęnia.

Ad. 1

obradom Zaľządu pľzewodnic zył Pľzewodniczący Zar'ządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 41 posied zenie Zaruądu Powiatu.

^d. 
Ż

Pľzewodniezący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków 7'aľz'ądu. co stanowi quoľLlm pozwalające na

podejrnowanie pľawonrocnych uchwał i decyz-ji listy obecności Czlonków Zcrzqdu oľaz

zapľoszo,ryclt osĺjb stanowiĺy załĺyczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany ptzez PľzewoclnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Z'arządu pľzyjęli
bez trwag w głosowanirr pľzy 5 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 40/2019 z dnia 4 września 20l9 ľoku został przy.jęÍy przez Członkólv Zarządu
Powiatu bez tlwag w głosowanir"r pľzy 5 głosaclr _z'a, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektora Domu Pomocy Społeczne.j w Zboľowie Janusz Malaľa zwľócił się do

Zarządu Powiatlr z wnioskiem w spľawie wyľaŻenia zgody na zatrudnienie tľzeclr osÓb rra
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stanowisku: Kieľowliika Zespołtr opiekuliczo - 'I'crapcutycznego - l etat, pielęgniarki -
l etat' kucharki - na Lllnowę zleccnia lub |/z ctattt - w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nr 3
do niniej szego pľotokołu'

Dyľektoľ Powiatowego Centľurn Ponrooy Rodzirrie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
i Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pozytywnie zarekomendowali powyŻszy
wniosek.

Po pľzeanalizowanir-r, p<:wy'Ższy wniosek został pozytywltie zaopiniowany ptZęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrrrał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyliski
pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany
Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała z'ostała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 16212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l1 wľześniaŻ019 ľoku
w spľawie zmiany Regulaminu oľganizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie
w Busku _ Zdľoju stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołur.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdro1u - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty prZęZ Członków Z'aľządul Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Decyzją Członków Zaruądl, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazai, Pľzewoclniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegó|ne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członkĺlw Zarządu Powiatu w głosowarriu pľzy
5 głosach -'ztl,0 głosach -1rľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ponadto, odpowiadając na pytanie Wicepľzewodniczącego 'Zarządu Stanisława Klimczaka,
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busktt - Zdľoju przekazał infbrnrację na

temat Íunkcionowania Centľum w nowej siedzibie'

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Słarł,omiľ Dalach pľzeclstawił pľojekt tlchwały 7,av.ądv Powiattl
w Busktt - Zdroju w spľawic powołania i okľeślerria zasacl działania Komisji Konkuľsowej
w celu opiniowani a złoŻol'lych of-eľt na ľealizacj ę zadan publicznych w ľamaclr tľzeciego,
otwaľtego konkuľsu of'eľt rra wspaľcie ľealizac.ji zadań publiczrrych w 20l9 ľ.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Człolrków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 163/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l1 wľzęŚnia2019 ľoku
w spľawie powołania i okľeślenia zasad działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania
złoŻonych ofer1 na realizację zadań publicznych w ramach tľzeciego, otwańego konkuľsu
oťert na wspaľcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. stanowi zołqcznik nr 6 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z zaktualizowaną infoľmac.ją na tenrat waftości kosztoľysowych poszczególnych
zadan _ pľzebudowa i ľemonty dľóg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych promesa III i IV - z podziałem na koszty kwalifrkowalne i niekwalifikowalne -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do ninie.jszego pľotokołu.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz pÍZypomniał o rea|izacji przez Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoj u zobowiązania z poprzeclniego posiedzeni a Zarządu Powiatu
w spľawie wystąpienia do Świętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego z pismenr o poclanie
kľyteľiów, któľe były bľane pod uwagę podczas dokonywania oceny wrriosków do pľogľanru
Fundt'lsz Dľĺig Samorzqdowych, w związku z ptzyznaniem niektóľym jednostkom samorządu
teľytoľialnego, mającymwyższe doclrody od Powiatu Buskiego' większego dofinansowania.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pełną analizę btrdżetu i możliwości dokonania
pľzesunięć w cęlu zabezpieczenia śľodków na zadania wynikające z powyŻszych promes.

InÍbľmacja w powyższym zakresie została przyjętapÍzęzZarząd Powiatu do wiadomości.

Ponadto, Pľzewodnicząey Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował o wstępnych ustaleniach po
ľozmowach z Buľnristľzami i Wójtarni z terenu Powiatu w zakľęsie zabezpieczenia 25oÁ

uclziału własnego na zadania Z pľogramu F'undl.łsz Dľóg Samoľzqdowych'

Członek Zarządu Jeľzy Kordos zgłosił uwagi odnośnie ľealizacji i f-lnansowania niektóľyclr
zadan zgłoszonych clo w/w programll.

Pľzewodniczący 7'arządv Jeľzy Kolaľz oclpowiaclając na pytanie Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdro1u poinÍbľmował, Że termin przystąpienia do przeprowadzenia
proceduľy pľzetaľgorvej w ľamach pľogľamu Fundtłsz Drĺ|g Sclmorzqdov,)lch zostanie ustalony
po otľzynraĺriu pľonres i podpisalriu utniw, jak ľównież po wyjaśnieniu zasad wydatkowania
dotacji ľządowej oľaz po otľzymaniu wskaŹników do budżetu na pľzyszły rok.

Ad. 10
Kieľownik ReÍěľatu Gospodarki Nieľuchomościanri w Wydziale GKN Anna Majkowska
pľzedstawiła projekt uchwały Z'aľządu Powiattr w Btlsku - Zdrojl w spľawie wyľazenia z.gody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuclrotrrości w najeln.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowarriu pľzy 5 głosach -za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'
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Uchwała Nľ 1ó4l20lL) Zarządu l)owiatu w l]usku - Zdľo.iu z dnia 1l wľzcśnia 20|9 ľokr-r

w spľawie wyľazelria zgody dla powiatowej jeclnostki organizacyjne.i na odclanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqczłtik nr 8 do niniejszego protokołu'

Ad. 11

Kieľownik ReÍ-eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia
zgody dla powiatowe.i jednostki oľgarrizacyjnej na oddanie części nieľuclrolności w najerrr

w bľzmienitl stanowiącyn załqcznik nľ 9 clo niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uclrwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiattr
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazac Przewoclniczącemtr Racly

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Racly Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 12
lnÍbľmatyk w tut' Staľostwie Powiatowym Mateusz olszewski zapoznał Zaruąd Powiatu
z autopopľawką do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Statutu Powiatu Burskiego
w bľzmieniu stanowiącym zołqcz.ník nr ]0 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľze7. Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy pľzekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, cclcm pľzekazania clo zaopiniowarria prze7. poszczególne Komis.ie Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

Pow1,257ę stanowisko zostało pľzy.jęte pĺ:7'e7. Członków Zarządu Powiattr w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstrzylnał się.

Ad. 13
Infoľmatyk w tut. Staľostwie Powiatowym Mateusz olszewski pľzedstawił pľojekt uclrwały
Zaľz,ądv Powiatu w Buskr"l - ZdľojLl znlieniający uchwałę Nľ 69/2000 Zav'ądul Powiatu
w Btrsku Zclľo.irr z dnia 15 maľca 2000 ľ. w spľawie upoważnienia kieľowników
powiatowych służb, inspekcji i straży oľaz jednostek oľganizacyjnych l)owiatu Buskiego clo

składania oświadczeń woli związanych z prowadzenienr biezącej działalności powiattt,
w zakľesie właściwym dla kieľowanei jeclnostki oľgalrizacy.jne.j.

Po analizie, powyższa uclrwała została pozytywnie zaopitriowana pľZeZ Członków Zarządu
lv głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzecirł' i 0 głosach -rvstrzymał się'

Uchwała Nľ l6512019 7.aľządu Powiatu w Busktl - Zclľoju z dnia 11 września2019 ľoku
zmieniająca uchwałę Nľ 69/2000 Z,arządu Powiatu w Bttsku - Zdľo.iu z drria 15 nraľca 2000 ľ'
w spľawie upoważnienia kieľowników powiatowych słuzb, inspekcji i stľaŻy oľaz.ieclnostek
oľganizacy.inych Powiattl Btlskiego clo skłzrclania oŚwiaclczcti woli związarryc|^l
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Z pľowadzeniem biezącej clziałalności powiatu, w zakľesie właściwym dla kieľowanej
jednostki oľganizacyjnej stanowi załqcznik nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Infbrmatyk w tut. Starostwie Powiatowynr Mateusz olszewski pľzedstawił pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie upoważnienia Dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku Zdľo.itl do składania oświadczeń woli związanych
z pľowadzeniem bieŻącej działalności powiatu, w zakľesie właściwym dla kieľowanej
jednostki oľganizacyj nej.

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

Uchwała Nľ 16612019 Zal'ządĺl Powiatu w Busku _ Zdľojtl z dnia 1l wľzeŚniaŻ0l9 ľoku
w sprawie upoważnienia Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju do
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem biezącej działalności powiatu,
w zakresię właściwym dla kieľowanej jednostki oľganizacyjnej stanowi załqcznik nr I2 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Znak: PoW.8|20.245.Ż0l9 z dn. 02.09'2019 r.

w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięcia _ w bľzmienitl stanowiącym zĺlłqcznik
nr I3 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Członek Zarzqdu ĺľieslaw Marzec byĺ nieobecny poĺĺczas glĺlsov,ania.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zal'ząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Bttsku Zclľojtr Znak:
ZsPl.0722.80.2019 z dn. 05.09.2019 ľ. w spľawie dokonania przestlnięcia śľodków
Íinansowych w p|anach wydatków na2019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr ]4
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowalriu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany pr7'ez 7'arząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _z'a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Człĺlnek Zarzc1ĺlu Wie,ĺlclu, Mcu'ze c był nieobecny poĺĺczcls gĺosowania.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Konrendanta
Porviatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Btlskrt - Zclrojtr 7,nak: PF'0760.l0'2019 z' dn'
06.09.2019 ľ. w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budŻetu na 2019 ľok
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zoslał pozytywrrie zaopiniowany ptzez Zaĺząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.



Czĺonek Zarzqdu Wie';ław Mcu'zec był nieobecny poĺlczcls głosou,anicl'

Przed pľzystąpieniern do kolejnego punktu posiedzenia Wicepľzewodniczący Zarządu
Stanisław Klinrczak poinfoľmował pozostałych Człorrkőw Zarządu o wynikach przetaľgu na
zakup i clostawę dwóch samochodów osobowyclr w ľamach pľogľamu Państwowego
Fundusztt Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych pod nazwą,'Pľogram wyrównywania ľóżnic
między regionami III''. W wyniku przepľowadzonej pľocedury, gdzie Zamawiający zalnievał
pÍzeznaczyć na sfinansowanic zamówicnia ogółenl kwotę 278 000,00 zł, wpłynęła jedna
oÍ-eľta na kwotę Ż97 635,40 zł.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Afttrľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdĺ'oju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zaľzą<lu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 16712019 Zarządu Powiatu w Bursku - Zdľoju z dnia ll wľzęśnia2019 ľoku
w spľawie zmían w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 stanowi załĺ1cznik nr 16 do
niniej szego pľotokołu.

Czĺonek Zcłrzqĺltl Wieslclv, Mąľzec byl nieobecny podczas gło.sowania.

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu l)owiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 168/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdro.iu z dnia l1 września2019 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqczník nr l7 clo ninicjszego pľotokołtr.

Członek ZarzqĺIu ltiesłuv, Mcłľzec' b),ł nieobec'n1, pocĺczcl.ľ gło.sou,clnicl'

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak pľzedstawił pľojekt trchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľo.ju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków btrclżetu Powiatu Brrskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywllie zaclpiniowana p'ľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr *z.a,0 głosaoh -pľzeoiw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ l6912019 Zaľz'ąĺLu Powiatu w Btlsktl _ Zdľoju z clnia l1 wľześnia2019 ľoktl
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków buclŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Czlonek Zarzqclu ĺĺ/iesłclv, Mcu'zec był nieobecny poĺlczcls głĺl,sowclniu.
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Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku -
podział ľezeľwy o gólnej .

Po analizię, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 170/2019 Zarządu Powiatu w Btlsku - Zdroju z dnia 11 wľzęśnia20|9 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżętu Powiatu Buskiego w 2019 roku - podział
rezerwy ogólnej stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Członek Zarzqdu Wiesłau, Maľzec był nieobecny podczas głosowania.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian w planie finansowyl-ll zadan z zakľesu administracji ľząclowej oľaz
inrrych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 17112019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia ll wľześnia2019 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administľacji rządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku stanowi zulqcznÍk nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

Członek Zarzqdu Wiesłclv, Mclľzec był nieobecny podcza's głosowclnia.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po arralizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pt'zęz Członków Zaruądĺl
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 17212019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l l wľześnia 20|9 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi zołqcznik
nľ 2] do nirriejszego pľotokołu.

Członek Zarzqdu ĺľieslaw Mcu'zec był nieobecny podczas głosou,clnia.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoz,nał Z'arząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie zlrriatr w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - w bľzmierriu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewoĺlnicząceniu Racly
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Czlonek Zaľzqdu |I/iesĺav, Mclľzec b),ĺ nieobecny poclczcls głosov,anicl.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inic.jatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesieli w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy pro.jekt uchwały zosÍał przyjęty ptzęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzylnał się'

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celen-l przekazania do zaopilliowania pľZeZ poszczególrre Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad na.ibliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Członek Zaľzc1ĺĺu Wieslau, Maľzec byl nieobecny poĺlczcls gło,łou,ania.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozĺlał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie ztniany uclrwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busktr - Zdľoju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20|9 _2030 _ w brzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt tlclrwały został pľzyjęty przez Członków Zaĺządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaoh _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inic.iatywę na|eŻy przekaz'ac Pľzewodniczącemu Racly
Powiatu, celenr przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Racly Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Ses.ii Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.jęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za, () głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

C-| zl o n e k Zclľz q clu Wi a,s ĺ cu, l|4 aľ z e c hy ł n i e o b e c' łt1ł p o d c z cł's gł o s oll, cl n i cl'

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zlrrialry uclrwały Nľ XXVIll l270lŻ0|7 Rady Powiatu w Busku -
Zdro.iu z dnta 25 naja 2017 ľoku w spľawie okľeślenia jednostek budzetowych, Źľódeł

cloclrodów gromaclzonych na wyclzielonym ľaclrunkrr i ich przeznaczenia oľaz sposobu i tľybu
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spoÍządzania planÓw finansowych clla wydzielonych ľaclrunków dochodów _ w bľzmicniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Przewodniczącernu Rady

Powiatu, celem przekazania clo zaopilriowatlia pÍZeZ poszczególne Korrrisje l{ady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľacl najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządtl Powiatu w głosowanitr pľzy

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

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoz'nałZarząd Powiatu zzałoŻęniami do pľo.jektu budzetu

Powiatu Buskiego na ŻO2O rok - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nľ 26 do niniejszego
pľotokołu.

Infornracia w powyŻszyľlr zakľesie została przyjęta pľ'ŻęZ Członków Zaľządu clo wiadomości'

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Artltľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z inÍbľmacją o wykonaniu budzetu

Zwíązku Powiatów Polskich w pierwszym półľoczu 2019 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍZeZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.30
W sprawach różnyclt:

1. W związku z pytaniem Członka Zarządu Wiesława Marca w spľawie sytuacji
kadrowej na oddziale Chiľuľgii w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zclľo.|u

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz, z uzyskanej inťoľmacji po przepľowadzonej

ľozl-l-lowie teleĺ'onicznej z Dyľektoľelrr ZoZ, przekaza|, Że na dzień dzisiejszy
zagroŻenia na w/w oddziale nie ma'

2. W odniesieniu do pytania Członka Z'aruądu Wiesława Maľca w spľawie odbuclowy

zníszczonyclr dľóg w związku z buclową obwoclnicy, Pľzewodnic'l'ący Zarz'ądv leľzy
Kolarz poinÍbľrnował, Że Fiľma wywiązała się i wszystkię zniszczenia zostały
napľawione .

3. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz uclzielił szczegółowych wyjaŚrrień na pytanie

Człoľrka Zarządu Jeľzego Koľdosa w spľawie lnożliwości pľzeniesienia Powiatowcgo
Uľzędu Pľacy do pomieszczen po byłym Zsl'io.

Ad.31
Po zľealizowaniu poľządku obľacl Pľzewochiic7'ący Zarządu Jerzy Kolaľz
obecnym zavdział i o godzinie l025 zamknął posieclzenieZarządu Powiatu. 
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