
Znakt BR. 0022.2 .42.2019

Protokĺĺl Nr 42l20l9
z posĺedzenia Zarządu Powĺatu
z dnia 26 wľześnia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń oľaz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Ewa Pawłowska - Kieľownik Zespołu Pielęgniaľek w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Ręnata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenla.
Stwierdzenie quorum,
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z pľotokołem z korrtľoli przepľowadzonej pÍzezpracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w dniu 9 sierpnia 20l9 ľoku w Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie (Dyľ.PCPRw Busku _ Zdľoju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz.
soz).
Rozpatrzenię wniosku Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne pľzekazanie śľodków tľwałych do Zespołu Szkół

1.
)
3.
4.
5.

6.
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Techniczno - InÍ-ormatycznych w Busku - Zdroiu (Dyr. PCPR w Busku ' Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przejęcia od Wojewody Swiętokľzyskiego
niektórych zadanzwiązanychzprzęprowadzeniem kwaliťrkacji wojskowej w latach Ż020 -

2024 (Nacz.Wydz. SOZ).
8. Rozpatrzenię wniosku Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi

Panny w Stľożyskach o rozważenie moŹliwości ogłoszenia ponownego naboru wniosków
na dofinansowanie prac przy zabytkach (Nacz. Wydz. SOZ).

g, Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie unieważnienia trzeciego'
otwartego konkuľsu ofeľt na wsparcie ľealizacji zadanpublicznych w 20l9 ľ. (Nacz. Wydz.
soz).

10. Rozpatrzenię wniosku Dyrektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie stażysty na stanowisku ľeÍ'eľenta

(Dyr. PP-P w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. EK).
l1. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie pomocy administracyjnej (Dyr. ZST-I
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

|2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju zrealizacji projektu

edukacyjnego pn.',Inwestycj a w przyszłośó'' (Nacz. Wydz. EK).
!3. Zapoznaníe się Ze spľawozdaniami Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych

i ogólnokształcącychw Busku - Zdrojuzrea|izacjí pľojektów edukacyjnych pn': ,,Myślenie
ponad granicami'' i 

',Hotelaľze 
pľzyszłości'' (Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdrojuw spľawie vĺytaŻenia zgody na zwiększenie wynagľodzenia zasadnlczego
nauczycielom pľaktycznej nauki zawodu (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody
na zwiększenie wynagľodzenia zasadniczego nauczycielom pľzedmiotów zawodoÝVych
(Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie zatwietdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

17.Przyjęcie spľawozdania z wykonania planu pľacy Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju za ľok szkolny 20l8lŻ0l9 (Nacz. Wydz.
EK).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie

zabezpieczenia śľodków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. BK).

19. Rozpatrzęnię wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
o zabezpieczenie śľodków finansowych w wysokości 8 000 zł na opracowanie
dokumentacji technicznej wraz z obowiązującymi uzgodnieniami oÍaz uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego w związku z otrzymanym wnioskiem w sprawie zmiany
przebiegu ľowu odwadniającego, zlokalizowanego na dzíaŁce pľywatnej w miejscowości
Kuchaľy przy üodze powiatowej Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skĺobaczów
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

20.Zapoznanie się z pismem Urzędu Maľszałkowskiego Województwa Swiętokľzyskiego
w Kielcach dotyczącym wskazania pľioľýetowych zadan dľogowych do wykonania
na dľogach wojewódzkich znajdującyclr się na teľenie Powiatu Buskiego (Dyľ. PZD
w Busku - Zdľoju).
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2I.Zapoznanie się z pismem Wydziału Geodezji, Katastľu i Gospodarki Nieľuchomościami
dotyczącym ľegulacji stanów prawnych dľóg powiatowych (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju'
Nacz. Wydz. GKN).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(dot. wyľaŻenia zgody na zawaľcie umowy najmu części nieľuchomości o powierzchni
l mŻ,zptzeznaczeniem pod automat do sprzedaŻy pľoduktów typu snack, znajdującej się
w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałod awczej w sprawie wraŻenia zgody dla powiatowej jednostki

oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (dot. wyľaŻenia zgody na

zawarcie umowy najmu części nieľuchomości o powierzchni l m2' ZprzęZnaczeniem pod

automat do spľzedaży produktów typu snack, znajdującej się w budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uchwały
nr 574120|6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 gľudnia 2016 ľ. w spľawie zasad
centralizacj t ľozliczeń podatku od towaľów i usług (VAT) w Powiecie Buskim i jego
jednostkach oľganizacyjnych (Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju
o pomoc Íinansową dla w/w jednostki w wysokości 1 300 zł miesięcznie (Skaľbnĺk
Powiatu).

26. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo
w Broninie o dokonanie zmian w planie finansowym na2019 ľok (Skaľbnik Powiatu).

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

Zdroju o dokonanie pľzeniesień finansowych w związku z rea|izacją pľogľamu 
',Dobľy

Start'' (Skarbn ĺk Powiatu).
28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o dokonanie zmian między rozdziałami
w planie wydatków na2019 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdľoju o dokonanie przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji
budzetowej (Skarbnik Powiatu).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - InÍbľmatycznych w Busku -

Zdroju o dokonanie przeniesień śľodków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji
budżetowej (Skaľbnik Powiatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -

Z&oju o pľzekwaliťrkowanie wydatków w planie budzetrr na Ż019 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

3Ż.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 20l9 roku (Skarbnĺk Powiatu).

33. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach
budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

34.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
Nr IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 stycznia 2019 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019'2030 (Skaľbnĺk
Powiatu).

35. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie skierowanym do Właściciela Íiľmy ľealizującej inwestycję na terenie ośľodka
w spľawie zachowania waľunków bezpieczeństwa dla osób postľonnych (uczniów
i wychowanków oŚľodka) (Kieľ. Ref. IP).
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Po Sesji:

36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - podział ľezerwy celowej
pľzeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe zwíązane z pľzebudową dróg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skaľbnik Powĺatu).

37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
ťtnansowym zadan z zaktesu administracji ľządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2019 roku (Skarbnĺk Powiatu).

39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powĺatu).

40. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia 26 wľześnia 20l9 roku'
41. Spľawy rőŻne.
42. Zamkni ęcie posiedzenia'

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőty powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 42 posiedzeni e Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył', iŻ zgodnie z listą obecności aktualnię
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr l i 2 ĺlo niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 41l20l 9 z dnia l l wľześnia 2019 ľoku został pľzyjęty pľzez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń otaz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - ZdrojuAneta Chwalik,
w obecności Kieľownika Zespołu Pielęgniaľek w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,
zapoznała Zarząd Powiatu z pľotokołem z kontľoli przepľowadzonej pľzez pľacowników
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w dniu 9 sieľpnia 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Pľzewodniczący ZarząduJeľzy Kolaľz stwieľdził,Żew tľosce o bezpieczeństwo pensjonaľiuszy
i pracowników Domu należy podjąć działania mające na celu przeniesienie najbaľdziej
agľesywnych pensjonaľiuszy do innych ośrodków.
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Ad.6
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinię w Busku - Zdľoju Aneta Chwalik
zapoznałaZarządPowiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne pľzekazanie
śľodków trwałych (platformy dźwigowej, systemu wentylacyjnego) do Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4
do niniejszego protokołu.

Po analizie, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Czlonków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poinťormował, Że w związku z wygaśnięciem
porozumienia zawartego w 20l5 ľ. pomiędzy Wojewodą Swiętokrzyskim aZaľządem Powiatu
Buskiego - Wojewoda Świętokľzyski wystąpił z propozycją zawarcia poľozumienia
na powierzenie i pľzyj ęcie zadahz zakľesu administracji rządowej okľeślonych w aľt. 30 ust' 2,

4o 4a i 5 ustawy z dnia 2| listopada 1967 ľ' o powszechnym obowiązku obľony
Rzeczypospolitej Polskiej - załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał 7'arząd Powiatu z projektem
inicjaiywy uchwałodawôzej w sprawie pľzejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych
zad,ań związanych Z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020 - 2024

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaľządu,povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

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

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi Panny w StľoŻyskach

o rozwaŻenie możliwości ogłoszenia dodatkowego naboľu wniosków na doÍinansowanie pľac

przy zabytkach - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

W przedłożonym wniosku Proboszcz ilw Parafii infoľmuje, Że podczas prowadzonych prac

konseľwatorskich pľzy oŁtarzu bocznym w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w StroŻyskach doszło do przypadkowego odkrycia unikatowych malowideł
naściennych' Malowidła te zostały ujawnione w najstarszej - gotyckiej części świątyni,
pochodzącej z 1378 r, W związku z powyŻszym konięcznymjest niezwłoczne podjęcie prac

o chaľakteľzę zabezpieczającynr odkľyte malowidła, celem uchronienia ich przed

bezpowľotnym zniszczeniem. Szacunkowy koszt przepľowadzenia prac zabezpieczających to

kwota ok' 12 300 zł brutto.



Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu
wniosków na doÍinansowanie prac przy
finansowe w kwocie 2 500 zł.
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podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboľtl
zabytkach oraz zabezpieczyl na powyższy ce| śľodki

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
2 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 2 głosach _wstľzymał się. Członek Zarządu Wiesław
Marzec nie był obecny podczas głosowania.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiattr
w Busku - Zdľoju w spľawie unieważnienia tľzeciego' otwaľtego konkuľsu ofęrt na wsparcie
ľealizacji zadan publicznych w 2019 ľ'

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozy.tywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 17312019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdro1u z dnia 26 września 2019 roku
w spľawie unieważnienia trzeciego, otwartego konkursu ofert na wspaľcie ľealizacji zadan
publicznych w 20l9 ľ. stanowi zalqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Dyľektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolanta Czyrny zwrőciła
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyľażeniazgody nazorganizowanię stażu na

stanowisku ľefeľent w sekľetaľiacie Poľadni - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do
niniej szego pľotokołu'

W związku z przekazaną pÍzez Wicepľzewodniczącego Zarządu infoľmacją o bľaku środków
na zotganizowanie stażu, Dyrektor Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
została zobowiązana do rozeznania możliwości zatrudnienia pľacownika na w/w stanowisku
w ľamach innych ofeľowanychprzez Powiatowy lJľząd Pľacy w Busku - Zdroju fbľm wspaľcia
- prace inteľwencyjne, ľoboty publiczne i pľzedłoŻenia stosownego wniosku w powyższym
zakresie na następne posiedzenie Zarządu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

W związku z wolnym etatem w dziale księgowośoi Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno -

InÍbľmatycznych w Busku - Zdľoju Sylwester Pałka zwrócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o wyraŻenie zgody na zatľudnienie osoby na stanowisku pomoc administľacyjna
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu wyrazíł zgodę na zatrudnienie pracownika na w/w
stanowisku w opaľciu o wspaľcie oferowane przez Powiatowy |Jrząd Pracy w Busku - Zdroju
(pľace inteľwencyjne, ľoboty publiczne).

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się'
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Ad.12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zaruądu Powiatu
ze sprawozdaniem Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z rea|izacji projektu edukacyjnego
pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' w okľesie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czeÍwca 2019 r.

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 1I do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadonrości'

Ad. 13
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z ľealizacji
pľojektów edukacyjnych pn.: ,,Myślenie ponad gľanicami'' (czeľwiec 20|9 r. - sierpień 2019 r.)

ľealizowanego ze śľodków POWER w ľamach pľojektu Ponadnaľodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej na zasadach Progľamu Eľasmus* sektor Kształcenię i szkolenia zawodowe -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu i ,'Hotelaľze pľzyszłości''
(czeľwiec 2O|9 r' - sierpień 2019 r.) dofinansowanego ze śľodków Euľopejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Pľogľamu operacyjnego w ľamach Poddziałania 8.5.l
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ l3 do niniejszego protokołu'

Informacja w powyższym zakľesie zosÍała przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członków Zaľządl z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdtoju z dnia
17.O9.2019 r.Znak: ZSTio' 1122.lŻ3l.2019 w sprawie wyľażeniazgody na zwiększenię o20oÁ

minimalnej stawki wynagľodzenia zasadniczego dwóm nauczycielom praktycznej nauki

zawodu w okľesie od 0l.l0.2019 ľ. do 30.06.2020 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członkőw Zarządu z wnioskiem
Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Rlrchowo
w Busku - Zdľoju zdniaz}.09.2019 r' Znak: SoSw ll21.30.2019 w spľawie wyrażeniazgody
na zwiększenie o 10% rninimalnej stawki wynagľodzenia zasadniczego nauczycielowi
pľzedmiotów zawodowych administľacyjnych w Szkole Policealnej Specjalnej Nľ l
dla Niepełnospľawnych Ruchowo i trzem nauczycielom pľzedmiotów intbrmatycznych
w Technikum Specjalnym dla Niepełnosprawnych Ruchowo - w bľzmieniu stanowiącym

załqczník nľ ]5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wrriosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaĺząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia
kwoty stypendium motywacyj nego zadľugie półľocze roku szkolnego 20l 812019 wypłacanego
w pierwszym pÓłroczu ľoku szkolnego 20l912020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16

do niniej szego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju wynosi l80 zł dla ucznia - wypłacane
jednorazowo. Stypendiumzawyniki w nauce przyznano 41 uczniom.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu zatwięrdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
7 ylykonania planu pracy za rok szkolny 20I8/2019 przez Powiaĺowy ośrodek Dorądztvva

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdro'ju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do

niniej szego protokołu.

Informacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju zdnia l8.09.2019 r. w spľawie zabezpíeczenia
środków finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (od l wľześnia
2019 t.) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zatząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
W związku z otzymanym wnioskiem w spľawie zmiany pľzebiegu ľowu odwadniającego,
zlokalizowanego na działce pľywatnej w mie.iscowości Kuchaľy pľzy drodze powiatowej

Nr 0052T Widuchowa _ Ruczynów - Skľobaczów, Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 8 000 zł na opľacowanie dokumentacji technicznej wraz
z obowiązującymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - załqcznik
nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu ze względu na zbyt duże koszty jego realizacji.

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

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.20
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Úľzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
w sprawie wskazania od l do 3 zadań dľogowych na dľogach wojewódzkich Województwa
Świętokľzyskiego pľzebiegających po teľenie Powiatu Buskiego, do wykonania
w nadchodzącej perspektywie budŻetu Unii Euľopejskiej i uznanych przez władze
samoľządowe i lokalną społeczność za priorytetowe - załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu wskazał nlw zadania:
obwodnica m. Mikułowice i m. Busko - Zdrőj - do skrzyżowania przy cmentarzu;
dľoga Stopnica - Staszów;
dľoga Stľożyska - Wiślica.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju zo.stał zobowiązany do przygotowania odpowiedzi do Uľzędu
Maľszałkowskiego Województwa Swiętokrzyskiego w Kielcach.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.21
W związku z zobowiązaniem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 34l20l9 (regulacja dľóg
powiatowych Nr 0049T,0l28T,0104T,0l0lT,0l02T,0048T,0l16T) oľaz posiedzenia
Zarządu Powiatu Nľ 38/2019 (ľegulacja dľogi powiatowej Nľ 0030T Skadla - Widuchowa -

Bľonina) atakŻę pismem Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju (regulacja własności
pasa drogowego drogi powiatowej Nľ 0057T Busko - Zdrőj - Łagiewniki - Elżbiecin
w m. Łagiewniki), Wydział Geodezji' Katastru i Gospodarki Nieľuchomościami przedłoŻył
pismo dotyczące ľegulacji stanów pľawnych dľóg powiatowych - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.
-\ĺydział GKN, po pľzeanalizowaniu stanu prawnego pľzedmiotowych dľóg ustalił, iż:
l. w ciągu dľogi powiatowej Nľ 0049T Strzałków - Smogoľzów połoŻone są następujące

działki: w miejscowości Smogoľzőw dz. Nľ 81, w miejscowości Nowa Wieś dz. Nľ 133,

w miejscowości Strzałków dz. Nr 86, zcze4o działka Nľ l33 stanowi własnośó Powiatu
natomiast działkiNľ 81 i 86 mają załoŻonąksięgę wieczystą na Skarb Państwa ipodlegają
komunalizacji na rzęczPowiatu w tľybie aft' 64 ustawy zdnia|3 pażdziernika 1998 r.

Przepisy wpľowadzające ustawy refbľmujące administľację publiczną (Dz. U. Nľ l33,
poz.87Ż ze zm.);

2. w ciągu dľogi powiatowej Nľ 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów
5 działek stanowi własność Powiatu, w miejscowości Rzegocin droga biegnie przez działki
Skaľbu Państwa w zarządzíe Nadleśnictwa Chmielnik, działki Nr 243, 306 i częśi dz.339
położone w miejscowości Górnowola zostały Źle skomunalizowane przez Gminę Nowy
Koľczyn, natomiast d|a 3 działek nľ l, ll i |75 połoŻonych w miejscowości Pawłów
załoŻono księgę wieczystą na Skaľb Państwa i podlegają one komuna|izacji na rzecz
Powiatu w w/w tľybie;

3. w ciągu drogi powiatowej Nľ 0l04T Stopnica - Boľek dzíałkaNr 973 położona w Stopnicy
oraz działka Nľ 747 połoŻona w m. Maľiarnpol podlegają konrunalizacji w w/w tľybie,
a w miejscowości Boľek w związku z innym pľzebiegiem drogi w terenie naleŻałoby
wystąpić o zajętość działki nr 8;

4. w ciągu dľogi powiatowej Nľ 0l01T Podlasek _ Suchowola - Wójcza 12 działek
uľegulowanych zostało na Skaľb Państwa i podlegają komunalizacji na ľzecz Powiatu
Buskiego;

5. droga Nľ 0l02T Stopnica - Folwaľk - Skľobaczów jest uregulowana na Powiat Buskil
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6. w ciągu drogi powiatowej Nľ 0048T Kołaczkowice - Strzałków - Szczawoľyżczęść działek
jest juz uregulowana na Powiat natomiast działki położone w miejscowości Strzałków
podlegają komunalizacji w w/w tľybie;

7. w ciągu dľogi powiatowej Nr 0l16T Pacanów - Sroczków działki Nľ 992, 993,94l
położone w miejscowości Sroczków uľegulowane są na Skaľb Państwa i podlegają
komunalizacji.

Naczęlnik Wydziału GKN zwľócił uwagę na konieczność podjęcia przez Zaruąd Powiatu
uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji
inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skaľbu Państwa na Ízecz Powiatu Buskiego'
na podstawie $ 5 ust. | ľozporządzenia Rady Ministľów z dnia 2 lutego 1999 ľ. w spľawie tľybu
ptzekazywania mienia ptzez Skarb Państwa powiatom i miastom na pľawach powiatu oraz
określenia kategoľii mienia wyłączonego zprzekazywania(Dz.U. Nr 13, poz.ll4).

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do przygotowania stosownego
projektu uchwały w pľzedmiotowej spľawie na następne posiedzenie.

Decyzją Zaľządu Powiatu Wydział GKN został zobowiązany do pľzygotowywania, w miaľę
moŻliwości, wniosków do Wojewody Swiętokrzyskiego o regulację stanu prawnego w/w dľóg
powiatowych.

odnośnie dľóg gruntowych, Zarząd Powiatu, zobowiązał Wydział GKN do pľzygotowania
proceduľy mającej na celu wznowienie gľanic pasa dľogowego.

W kwestii wykonania chodnika oraz poszerzęniajezdni drogi powiatowej Nr 0057T Busko -

Zdrőj - Łagiewniki _ Elżbiecin w m. Łagiewniki, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdľoju został zobowiązany do określenia zakľesu robót jaki miałby byó wykonywany
na pľzedmiotowej dľodze i złożeniawniosku o zabezpieczęnie w pľojekcie budŻetu Powiatu na

rok 2020 środków finansowych na etap I inwestycji tj' przygotowanie dokumentacji
pľojektowej, obowiązujących opinii niezbędnych do uzyskaniaÍzw. decyzji ZRID.

Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski zwľócił się do Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju,
aby pľzedłożone wnioski o ľegulację stanu pľawnęgo uzupełnić wskazując numeľy działek
położonych w ciągach dľóg, których stan pľawny rrależy uľegulować.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.22
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju o wyľażenie zgody na

zawarcie umowy najmu części nieľuchomości o powieľzchni l m2, Z przeznaczeniem pod
automat do spľzedazy pľoduktów typu snack na czas od 0l.10.2019 r. do 30.09.2022 r.,

znajdującej się na korytaľzu na II piętľze budynku Szkoły - w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie wytaŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
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Po analizie ' powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 17412019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju zdnia26 września20|9 ľoku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowíązał Dyrektorów jednostek oľganizacyjnych
Powiatu do zamieszczania w pľzedkładanych wnioskach dotyczących wyľażenia zgody na

oddanie części nieľuchomości w najem ceny wynajmu m2 powierzchniipomieszczenia.
Wydział GKN został zobowiązany do zamieszczana w/w infoľmacji w uzasadnieniu uchwały
w pľzedmiotowej spľawie.

^d.23Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, povłyższą inicjatywę na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pÍzęZ poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.24Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmiany uchwały nr 57412016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
23 gľudnia 2016 r. w spľawie zasad centralizacji ľozliczen podatku od towarów i usług (VAT)
w Powiecie Buskim i jego jednostkach oľganizacyjnych.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 17512019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 września2019 ľoku
w sprawie zmiany uchwały nr 57412016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 23 grudnia
2016 r. w spľawie zasad centralizacj i roz|iczenpodatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie
Buskim i jego jednostkach organizacyjnych stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
W związku z tľudną sytuacją finansową Powiatowego Inspektoratu Nadzoľu Budowlanego
w Busku - Zdľoju, wynikającą z niskiej dotacji budzetowej i ciągle ľosnących cen usług,

co wiąŻe się z większymi kosztami utľzymania, Powiatowy Inspektoľ Nadzoľu Budowlanego
w Busku - Zdrojuzwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia l1.09.2019 ľ. Znak:
PINB.Q7l O.43.2019 o pomoc Íinansową dla w/w jednostki w wysokości 1 300 zł miesięcznie -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu. PowyŻsza kwota zostanie
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przeznaczona na pokľycie kosztów związanych z wysyłką pocztową (ok. l 000 zł) oraz kosztów
zakupu benzyny do samochodu słuŻbowego (ok' 300 zł).

Zaľząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do wystąpienia do Regionalnej
Izby obrachunkowej w Kielcach o opinię odnośnie moŻliwości przekazania śľodków
dla w/w jednostki.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie zdnia l0'09.20l9 r.Znak: SOSW-30l -812019
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2019 ľok
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

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

A.d.27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w
PCPR.ZAF'3Ol l.6.20l9 w spľawie wyľażenia
w związku zrea|izacją progľamu ,'Dobľy staľt''
niniej szego protokołu.

Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Busku - Zdroju z dnia 16.09.2019 r. Znak:
zgody na dokonanie pľzeniesień finansowych
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdrojv
z dnia 05.09.2019 ľ' Znak: SOSW.301l.56.2019 w spľawie wyľaŻenía zgody na dokonanie
zmian mięclzy rozdziałami w planie wydatków na2019 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Á.d.29
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 11.09.2019 r' Znak: ZST-I
075.76.537.2019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień śľodków Íinansowych
pomiędzy rozdziałani klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym zcłqcznÍk nr 30 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowarriu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 10.09.2019 r. Znak: ZST-I
075.75.532.2019 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych
pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 3I do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej StľaŻy Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia 20.09.2019 r. Znak:
PF.0760.16.2019 w spľawie wyraŻenia zgody na pľzekwalifikowanie wydatków w planie
budżetu na2019 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką clo inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyť1ą Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarz.ądtl Powiattr w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu Z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
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z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr J5 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.35
Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie skierowanym do Właściciela
fiľmy ľealizującej inwestycję na teľenie ośľodka w spľawie zachowania warunków
bezpieczenstwa dla osób postronnych (uczniów i wychowanków ośľodka) - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości'

o godz' ] 020 Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolaľz ogłosił pľzerwę w obradach Zaľzqdu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

o godz. I525 obrady Zarzqdu Powiaĺ.u zo.stały wznowione.

Przystąpiono do realizacji punktu 36 porządku obľad.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2019 ľoku - podział rezerwy celowej pÍzęZnaczonej na zadania inwestycyjne dľogowe
związane z pľzebudową dľóg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ l76i20|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 26 wľześnia 2019 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - podział
ľezeľwy celowej przeznaczonej na zadaniainwestycyjne dľogowe związanezprzebudową dľóg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi załĺpcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

4d.37
Skarbnik Powiatu Aľttlľ Polniak pľzeclstawił
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2019 roku.

projekt uchwały Zaruądu Powiatur
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Uchwała Nľ |77120|9 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 wrzeŚnia 2019 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqczník nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Ad.38
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zada'Íĺ z zakresu administľacji
ľządowej oraz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2019 ľoku.

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

Uchwała Nľ l78l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 26 wrzęśnia 2019 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l9 roku stanowi załqcznik nr 39 do niniejszego
protokołu.

Ad.39
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zđroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych'

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

Uchwała Nr 179lŻ0l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi zolqcznik
nr 40 do niniejszego protokołu.

4d.40
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia Ż6 września 2019 ľoku -
załqcznik nľ 4I do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr XI/104l20|9 Rady Powiatu w Busku _Z&oju z dnia 26 wrześniaŻ019 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

ZawdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu \ť głosowanĺu przy
5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XI/l0512019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:
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Prezesa I{egionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy
w Sandomieĺzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _zar0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymał się.

Uchwała Nľ XI/106l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 wtześnia2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
laÍa2019 _2030.

ZawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak'
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w formie elektľonicznej w pľogramie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pľzez Zarząd Powiatu \ť glosowaniu prry
5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIi l07l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ XXVIII|270|2017 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
25 maja 2017 roku w spľawie okľeślenia jednostek budżetowych, żrődeł dochodów
gromadzonych na wydzielonym ľachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i tľybu
spor ządzania planów fi nansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów.

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak oľaz kierownicy jednostek
budżetowych.
Skaľbnik Powiatu zostaje zobowiązany do przekazania niniejszej uchwały kierownikom
j ednostek budzetowych powiatu.
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu \ť glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XI/l08lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 wľześnia2019 ľoku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

ZawdroŻęnie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc w tym do
przekazania uchwały Naczelnikom/Kierownikom Wydziałów/ReÍ-eľatów Staľostwa.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzierrniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokrzyskiego.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr XIi l09l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w spľawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Busku _ Zdroju.

ZawdtoŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
_ZdrojuAndľzej Smulczyński' Naczelnik Wydziału oR KľzysztoťWelenc orazNaczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.
Uchwałę ptzekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aft. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanĺu przy
5 glosach _za,0 głosach _pľzecĺw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XI/ll0l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 wrzęśnía 20|9 roku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXXII/|8612002 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
26 nĄa 2002 r. w spľawie utwoľzenia oľaz nadania statutu Powiatowemu ośľodkowi
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju'

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zaľządll Powiatu o postępach wdľażania
w zycie odpowiedzialna jest Dyľektor Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju Jolanta Maślicha, Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof
Welenc oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnía 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu \ľ glosowaniu przy
5 głosach -za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XI/l1112019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 wrzęśnia Ż019 ľoktr
w sprawie zmiany uchwały nr YIl38l20l 1 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 lutego
20|l r. w spľawie przyznawania nagľód Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy'

ZawdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień oľaz Skarbnik
Powiatu Ar1uľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowynr Wojewődztwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowanĺu przy
5 glosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XI/l l2l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoktr
w spľawie zmiany uchwały nr YI/39l20l l Racly Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 lutego
201l ľ' w spľawie ptzyznawania nagród i wyľóżnień Staľosty Btrskiego w dziedzinie kultury
ťlzycznej.



l8

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń oľaz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawię art. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľrymał się.

Uchwała Nr XI/ll3lŻ019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 roku
w spľawie zmiany uchwały nr YIl40l20l l Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego
20l| r. w spľawie zasad i tľybu przyznawania ipozbawiania Stypendium Sportowego Staľosty
Buskiego.

ZawdtoŻenie powyższej uchwały i informowanieZaľządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztvła Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowanĺu przy
5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XI/l l4l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektóľych składników wynagľodzenia
nauczycielom zatľudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Buski.

ZawdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień - w tym do
przekazania uchwały zainteľesowanym Podmiotom oraz Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust' 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woiewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostało przyjęte pľzez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XI/l 15/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 wľześnia 2019 ľoku
w spľawie stwieľdzenia przekształcenia Powiatowego ośľodka Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju.

ZawdroŻęnie powyŻszej uchwały i infonnowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľazania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _
Zdroju Andľzej Bilewski, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik
Wydziału oR Kľzysztof Welenc'
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Uchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 częrwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo przyjęte pľzez Zarząd Powiatu w glosowanĺu przy
5 glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XI/l 1612019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w sprawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycíeli,
októľychmowawaft.42ust.7pkt3lit.a,bidustawyzdnia26stycznia1982ľ._Kar1a
Nauczyciela.

ZawdroŻenie powyzszej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień _ w tym do
przekazania uchwały zainteľesowanym Podmiotom oraz Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanĺu przy
5 glosach _zar 0 glosach -przecĺw i 0 glosach -wstrrymał sĺę.

Uchwała Nr XI/l l7l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie trybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych otaz trybu przepľowadzania kontroli pľawidłowości ich pobľania
i wykoľzystania.

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień _ w tym do
przekazania uchwały zainteľesowanym Podmiotom oraz Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Woiewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach _przecĺw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XI/l l8l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

ZawdtoŻenie powyŻszej uchwały i inťoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ I Liceunr ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
Tomasz Galant, Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaŕlski oraz Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.
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Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Zarzącl Powiatu w glosowaniu przy
5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal sĺę.

Uchwała Nr XI/l l9l20|9 Rady Powiatu w Busku * Zdroju z dnia Ż6 wľześnia 20|9 roku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

ZawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych
w Busku _ Zdľoju Sylwester Pałka, Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. l ustawy
z dnia 5 częrwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez' Zarząd Powĺatu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ Xl/l20l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 września 2019 ľoku
w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem.

ZawdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołlr Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku _ Zdroju Sylwesteľ Pałka, Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czetwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo prryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu prry
5 głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ Xl/12ll20l9 Rady Powiatu w Btrsku _ Zdrojv z dniaŻ6 września2019 ľoku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju.

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powieľzyłaPrzewodniczącemu Rady Powiatu, celem
zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skaľgi.
Uchwałę otľzymują: Skaľżący, Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju oraz Naczelnik Wydziału
oR Kľzysztof Welenc.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľtl na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu pÍzy
5 glosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Ad.41

W sprawach ľóżnych:

l. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zaľządrr Dľóg
w Busku - Zdroju na wnioski Pľzewodniczącego Zarządu Jeľzego Kolaľza, Członka
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Zarządu Totnasza M i eľzwy oľ az Członka'Zarządu.I eľzego Ko rdo sa w spľawi e wyko nalr i a

robót z zakľesu biezącego uttľzymaľlia pľzy dľogach powiatowycli - w brzmieniu
stanowiącym załĺpcznik nľ 42 do niniejszego pľotokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pisnrenr Dyľektoľa Powiatowego Zal'ządu Dľóg w Busku -

Zdľoju skieľowarrym do Geneľalne.i Dyľekoji Dľóg Krajowych i Autostľad oddział
w Kielcaclr dotyczącyrn zgłoszonego pÍZeZ Członka Zarządĺl Tomasza Mieľzwę wniosku
w spľawie pľzebudowy skrzyzowania clľogi kľajowej Nľ 73 z dľogą powiatową Nľ 0058'I'

w miejscowości Skoľzów - w bľzmieniu stanowiącyll"l załĺ1cznĺk nr 43 do ninie.iszego
pľotokołu.

Ad.42
Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu.Teľzy Ko|aľzpoclziękował obecnym
zavdział io godzinie l5a0 zamknął posiedzenieZarządLr Powiatu'

l'ľotokół spoľządzila
Raľbaľa Norvocieli

$. \r,"rJń


