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Protokól Nľ 43/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 2 października 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu tldzial wzięli:

l. .Ierzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4, Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oÍaz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľo.iu

Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępcz'ej, Wypłaty Swiadczeń
oľaz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Marta Dľobek - Kieľownik Zespołu Finansowego, Aclministľacji i Kadľ w Powiatowym
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
.Tolanta Czyny - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogiczne.i w Busku - Zdroiv
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
lręneusz Augustowski - Główny Księgowy w tut. Staľostwie Powiatowym w Busktl - Zdľoju
Henryk Krzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wyclziałrr oR
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Renata Galus - Inspektoľ w Wydziale RLo

Prĺlponĺlwany pĺlľządek pĺrsiedzenia :

l. otwaľcie posieclzenia.
2. Stwieľdzenie quoľunr.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľz1,jęcie pľotokołu z ostatniego posieclzeľlia.
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5. Rozpatľzcnic pisnra z Urzędu Gnriny w Solcu - Zdľoju w sprawic buclowy choclnika
wzdłuŻ. drogi powiatowej Nľ 00931' Szczawoľyz - Kików * Zborow na odcinktr Zboľów -
Kików (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatľzenie wniosku Radnej Rady Miejskiej w Busku Zdľoju w sprawie
zabezpieczenia środków t-tnarrsowych w budzecie Powiatu na ľok Ż020 na wykonanie
zada,h dľogowych w Sołectwach: oleszki, Węłecz, Biniątki (Dyľ. PZD w Busku -
Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

7. Rozpatľzenie pisma Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdro1u w sprawie ustalenia szczegółow ptzekazania w tľwały zarząd nieľuchomości
położonej w Busku - Zdľoju pľzy ul. Boh. Waľszawy 1Ż0 zajmowanej pocl siedzibę
dwóch jednostek oľganizacyjnych Powiatu (Dyr. PCPR w Busku _ ZĺJroju,, Dyľ. P P-P
w l}usku _ZĺJroju,Nacz. Wyĺlz. GKN, Nacz. Wydz. Olł).

8. Rozpatľzenie wniosku Buskiego Stowaľzyszenia ľ-utsalu w spľawie nieodpłatnego
udostępnienia siłowni w Powiatowyrn Międzyszkolnym ośľodku Spoľtowym w Busku -
Zdľoju (Nacz. Wydz. EK)'

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu w spľawie przyznania nagľód

Staľosty Buskiego dla nauczycielli'za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej' wyclrowawczej
iopiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku Zdľo.ju w spľawie zabezpieczenia śľodków ĺ'lnansowyclr

Z pÍZeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
11.Podjęcie uchwały Zaľządul Powiattr w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia czwaľtego,

otwaľtego konkursu of-eľt na wsparcie ľeďlizacji zadań publicznych w 2019 r' (Nacz.
Wydz. SOZ).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nľ XXXI/32812017
Rady Powiatu w Buskr-l - Zdroiu z dnia |3 pażdzieľnika 20l7 r. w spľawie nadania Stattrtu

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. SoZ)'
13. Pľzyjęcie InJbrlncĺc.ji Śu,ięĺokrzy.ĺkiego Iľĺjevt(ldzkiego Inspekĺoľatu ochľony Roślin

iNclsiennicĺylcl ĺl realizacji zadąń z zakľe,su ochrony ro'ślin i na'siennict'yct na ĺeľenie
Pĺlv,iclttl Buskiego za rok 20,/8 (Nacz.Wydz. RLo)'

14. Spľawy rcŻne'
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obľadonr Zaľządu pľzewodniczył Pľzewodnic'Zący Zarządu .Teľzy Kolaľz, któľy powitał

zebľanyclr i o goclzinie 800 otwoľ'zył 43 posiedzeni e Zarządv l)owiatu.

Ad.2
Pľzewoclniczący Zaľządĺl.Ieľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posieclzeniu uczestniczy 5 Członków 7,aľządu. co stanowi quoľLlm pozwalające na

poclejmowanie pľawĺlnrĺlcnyclr uclrwał i deoyz.ji - Iistv obecności Członkónł Zarzqdu oľaz

zűpľoszo,ľych osĺíb stanowÍq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľopol'towany pľZez Pľzewodnicząccgo Zarządu poľządck obľad Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.4
Pľotokół Nr 4212019 z dnia 26 wľz'eśnia2019 ľoku został pľzyjęty pľZeZ Człorikćlw 7'arządul

Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pĺzeciw i 0 głosach *

wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Uľzędu Gminy Solec - Zdľoj w spľawie złoŻoĺ'rych inteľpelacji Radnych
clotyczących pod.ięcia działan lnającyclr lla oelu wybudowanie clroclllika w'zdłvŻ dľogi
powiatowej Nľ 00931- SzczawoľyŻ - Kików - Zborow na odcinku Zborow - Kików -
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ J do niniejSzego pľotokołu.

W związku z negatywną ľekomendacją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _

Zdroju oraz ze względu na bľak możliwości finansowyclr Powiatu, Z'aruąd Powiatu
negatywnie rozpatl'zył powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -
przeciw i 0 głosach _wstrzyrnał się.

Ad.6
Dyľcktoľ l)owiatowe go Zarządu Dľóg w Br'rsku - Zdroju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Radnei Rady Miejskiej w Blrsku _ Zclroju w spľawie zabezpieczenia
śľodków ĺ'tnansowych w budżecie Powiatu na ľok 20Ż0 na wykonanie zadan drogowych
w Sołectwach: oleszki, Wełecz. Biniątki - w bľzmienitl stanowiącynr załqcznĺk nr 4 do

niniej szego pľotokołu.

Analizując powyŻszy wniosek, w odnięsieniu do poszczególnych Sołectw, Zarząd Powiatu
postanowił:

Sołectwo oleszki - wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nr 0082T na

odcinku ok' 900 mb biegnącym pl-Zez oleszki _ ze względu na wcześniej ustalone
inne pľioľytety (zaclarria z teľenu Gminy Busko - Zdroj zgłoszone clo Funduszu Dľóg
Samoľz.ądowych) powyższe zadanie rric .iest planowane do ľealizacji w 2020 ľoku.
Zadanie będzie pľzeclnriotenr analizy w peľspektywie lat kolejnych' w zalezności od

możliwości Íinansowych Powiatu;
Sołectwo Wełecz _ odcinek dľogi w m. Wełecz został zgłoszony do pľogľamu

usuwania skutków klęsk żywiołowyclr i gdy tylko zostaną pľ7'yznane śľodki
ĺjnansowe inwestycja będzie ľealizowana;

- Sołectwo Biniątki - Zostaną pľZepľowadzolre ľozlllowy z właścicielami wskazanej we

wniosku posesji w celu zakonczenia pľac odwodnieľriowych.

PowyŹsze stanowisko zostało pľzyjętc pľzez Członków Zaľządu l)owiatu w gľosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad.7
Zgodnle z pľzedstawioną infoľrrracją Wyclziału GKN tľwały zarząd dla Poľadni
Psychologiczno _ Pedagogicznej (w uĺlziałach wyliczonycli pľopoľcjonalnie do zajrnowarrej

powicľzcliIii uŻýkowci) będzie bezpłatny' w związku zc zwolnienicnr z opłat wynikającym
z ustawy o Íinansowaniu zadati oświaty, natomiast opłata ľoczna za trwały zarząd d|a

Powiatowego Centľurn Pomocy l{odzinie (ľc1wniez w udziałach wyliczolrych propoľcjonalnie
do zajmowanej powieľzchrri użytkowej) wylrosić będzie 0.3o/o od oeny nieľuclromości.
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Infoľtrrac.ia Wydziału GKN wľaz z wnioskienr Dyľektoľa l)owiatowcgo Centľum l)omocy
Rodzinie w Busku - Zdro1u stanowi załqczník nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodrriczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Naczelnika Wydziału oI{ do spľawdzelria,
ile iest liczników do eneľgii, czy inteľnat jest oddzielony, oÍaz czy jest rnoŻliwość załoŻenía
podlicznika na pieľwsze piętľo budynku, aby kaŻda z jednostek mogła płacić za siebie.

Podobnie w pľzypadku wodomieľzy.

Kolejno, Pľzewodlriczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz wyjaśnił, 'Że w lrromellcie pľzekazalria
nieľuchomości w tľwały zaľząd, kaŻda z .iednostek podpisze stosowną umowę lra odbióľ
odpadów komurralnych'

Ze względu na jedną kotłownię rra cały obiekt, któľa znajcluje się w budynku bocznynr
Pľzewodniczący Zarządtl Jerzy 'Kolarz poinfbľmował, Że do momentu sprzedaŻy lub

dzieĺŻaw pozostałych obiektów za budynek główny i boczny koszty ogľzewania będzie
ponosił Powiat, natomiast PCPR i P P-P będą obciążane notami, które będą naliczane
pľopoľcjonalnie w za|eŻnoścí od zajmowanej powieľzchni pruęZ jednostki. W przypadku,
gdyby budynek boczrry nie został wydzieľżawiony, Naczelnik Wydziału oR został

zobowiązany do spľawdzenia kosztÓw tunkcjonowania Powiatowego Uľzędu Pľacy,
a następnie do ľozeznania wspólnie z Dyľektoreľlr mozliwośi pľzeniesienia PUP we wskazane
nriejsce. W pľzypadku bľaku nroŻliwości pľzeniesienia Powiatowego Urzędu Pľacy do

buclynku bocznego pľzy Bohateľów Waľszawy 120 _ z uwagi na zbyI małą powieľzchnię

budynku, to być może' docelowo tra ľok 2020, zostanie L-ozeznana kwestia zakupu pieca dla
PCPR i P P-P i odcięcia się od pozostałych clwóch budynków.

Powołując się na przykład dotychczasowego funkcjonowaľlia jednostek w Inteľnacie ZST-I
w Busku _ Zdroju, Dyľektoľ Poľadni Psychologilzno - Pedagogicznej w Busku - Zdrojĺl
Jolanta Czyľlly zawnioskowała, aby zarządcą nieľuclromości była jedna z jednostek.

W oclpowiedzi na powyższe, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Naczelników
Wydziałów GKN i oR do pľzedstawielria koncepcji, któľa z punktu fbrmalno - pľawnego

będzie rrajlepsza do zarządz'ania całą nięľuchomością.

Naczelnik Wydziału GKN Herrryk Krzyżański odrrosząc się clo powyższego udzielił
wyjaśrrieli, iz zgodnie z ustawą o gospodaľcc nieľuchoľlrościami obowiązkienl jednostki

oľganizacyjnej jest złoŻęnie wniosku o ustanowienie tľwałego zaruądu na nieľuchomości,
w któľej jednostka funkcjonuje.

Pľzerł,odniczący Zarządl Jeľzy Kolaľz zobowiąz'ał Naczchrika Wydziału GKN do

pľzygotowania niezbędnych dokumentc1w tak jak stanowi pľawo, a wspólnie
z Naczelnikiem Wyclziału oR do ustalenia wszystkich kwestii związanych z mediarrri'

'\/ związku ze zgłoszollylll wnioskiem pL-ZeZ obecnyclr na posiedzeniu 'Larządtr Powiatu
pľzedstawicieli Powiatowego Centľum Pomocy l{odzinie w Busku - Zdľojtr, aby pľzecl

podjęciem ostatecznyclr decyzji, zorganizowaci spotkanie, w celu ustalenia wszystkiclr kwestii
związallyclr z nredianri' ogrzcwanicm i itp., Pľzcwodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz, stwieľclził,

że po dokładnym ľozeznaniu pÍZeZ Naczelników Wydziałów GKN i oR, na spotkaniu
pľzedstawione zostaną wypracowane pľopozyc.je rozwiązania wszystkiclr wnioskowanyclr
kwestii.
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Następnie' w związku ze zgłaszalrynl problen'Iem szczclnoŚci okicn w budynku zajmowanynr
pľzez PCPR i P P-P, Pľzewodniczący Zaľządu .Icľzy Kolaľz zobowiązał Naczelnika Wydziału
oI{ do dokonania przeglądu, ľegrrlacji i ewentualnej wymiany uszczelek'

Zgodnie z wypowiedzią Naczelnika Wydziału GKN, Powiatowe Centľun-l Potrrocy Rodzinie
w Busku - Züoju oľaz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju zostały
zobowiązane do złoŻenia wniosków o ustanowienie trwałego zarządu, w których będą podane

infornracje nt. zajmowanej powieľzchni wÍaz Z podaniem części wspólnej, celi statrrtov\rych.

Dodatkowo, Dyľektoľ Powiatowego Centľuln Pomooy Rodzinie w Busku _ Zclľoiu we

wniosku wskazuje garaŻ, któľy będzie niezbędny na przechowywanię sprzętlr

ľehabilitacyjnego.

Naczelnik Wydziału oR został zobowíązany do spľawdzenia mozliwości technicznych
ikosztów wydzielenia mediów' Jeżeli nie będzie nrożliwości wyclzielenia, to będzie to

podstawą do określenia sposobu płatności (ti. od zajmowanej powieľzchni). Wszystko, co

możliwe będzie ľozdzielone, natomiast to, co zostanie nieľozdzielone pľzypisane zostanie

zarządcy większej części nieľuchomości i to on będzie ľoz|iczał notami drugą jednostkę za

administľowanie nieruchomością (koszenie, spľzątanie itp').

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN poinÍ'oľmował, Że po przekazaniu nieľuchomości
w tľwały zaľząd Powiatowe Centľulrr Pomocy Rodzinie rna możliwość wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie bonilikaty.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz polecił, aby do kolica paŻdzieľnika dokonać
pr zekazania w/w n i eľuchomo śc i.

Wniosek został przyjęty przezZarząd Powiatu popÍZez aklamację.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemicń zapoznała Zarząd Powiatu z wrrioskiem Buskiego

Stowaľzyszenia Futsalu w spľawie rrieodpłatnego trdostępnienia siłowni w Powiatowym

Międzyszkolnynr ośľodku Spoľtowym w Busku _ Zúoju - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK zawnioskowała o poz}'tywne ÍozpaÍÍ'Zenie powyżSzego wniosku na

waľunkaclr okľeślorryclr przez Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolne go ośrodka
Spoľtowego.

Po pľzeana]izowanitl, powyŻszy wl-liosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt tlchwały Zavądĺl Powiatu

w Busku _ Zdľoju w spľawie przyznania nagľód Staľosty Buskiego dla nauczycieli za

osiągliięcia w pľacy dydaktyczlrej, wychorvawczej i opiektrńczej'

Następnie, Naczelnik Wydziału EK pľzedstawiła kľótką chaľakteľystykę osób wytypowanycli

do powyższej nagľocly'
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Po arralizie, powyższa uclrwała zosÍała pozytywrrie zaopitriowana pÍzez Członków 7-,arządu

w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 180/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 paŹdzieľnika 20l9 ľoku
w spľawie pľzyznanía nagľód Staľosty Buskiego dla nauczycie|i za osiągnięcia w pracy

dydaktycznej, wychowawczei iopiekuńczej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu'

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznałaZavąd Powiatu z wnioskierrr Dyľektoľa
Zespołu SzkÓł Ponadpodstawowych im' Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju Znak:

ZSP|.07l0'90.2019 z dn. 26.09.2019 ľ. w spľawie zabezpieczenia środków Íjnansowych
ZpÍzęznaczęnienl na doskonalenię zawoclowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącyrn

załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ponadto, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz zwľőcíł się do Naczelnik Wydziału EK
o skontaktowanie się z Dyľektor Poľadni Psychologiczno -Pedagogicznej w Busku - Zdľojtl
w spľawie zorganizowania poľadnictwa na teľenie Gminy Pacanów' Jak ľównieŻ o bieŻące
śledzenie sytuacji dotyczącej Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku _ Züojtl'

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia czwańego, otwaľtego konkuľstt of'ert na wspaľcie

rcalizacji zadań publicznych w 2019 r.

Po analizie , powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członkclw Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,O głosaclr *przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 1 8 1l2O19 Zarządtl Powiatu w Busku _ Züoju z dnia 2 pażdziernika 20l9 roku
w spľawie ogłoszenia czwafiego, otwaľtego konkuľsu otěń na wspaľcie rcallz'acji zadan
publicznyclr w 2019 ľ. stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 12
Naczelnik Wyclziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiaĺly Uchwały Nľ XXXl/328l2017 Rac1y Powiatu w Busktr -
Zdroju z dnia 13 pa'Ździernika 2017 r. w spľawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącylrr zclqcznik nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

Dccyzją Członkór,v Zarządu, powyzszą inicjatywę należy pľzekazac Pľzewoclniczącemu Racly

Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad na.ibliższe.i Sesji Rady Powiatu'

Powyższe staľlowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządv Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosaclr -z.a,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'
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Ad. r3
Inspektor w Wydziale RI-o Renata Galus zapoznala Zarząd Powiatu z Informacjq
Swiętokľzyskiego ĺ4ĺo.iewódzkiego In,spekĺoratu Ochrony Roślin i Nasienniclwa w Kielcach
o ľecllizac.ji zadań z zclkresu ochľony roślin i na,yienniclwa na terenie Powiąĺu Buskiego zą rok
20 ] 8 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I l do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza inťonnacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowarriu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą ilif'oľrrrację na|eŻy pľzekazac l)ľzewodniczącernu l{ady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczegó|ne Kon'risje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PovĺyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
W sprawach różnyclt:

1. Naczelnik Wydziału SoZ Sławolniľ Dalaclr pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia dľugiego naboľu wniosków
o udzielenie dotacji na doĺ-lnansowanie pÍac pÍZy zabytkach w ľoku 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostala pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uclrwała Nľ 182/201 9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dria2 paŻdziernika 2019
ľoku w spľawie ogłoszenia dľugiego naboľu wniosków o udzielenie clotacji na
dofinansowanie pľac przy zabytkach w ľoku 2019 stanowi załqcznik nľ 12 do
niniej szego pľotokołu'

2. Kieľownik Zespołu Finansowego, Adnrinistracji i Kaclľ w Powiatowym Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Maľta f)ľobek zapoznała Zarząd Powiatu
z infoľrnacją w Spľawie oceny meľytoľycznej wniosku o dofinansowanie realizacji
pľo.iektu złoŻonego do Instytucji oľganizujące.i Konkuľs w ľamacli poddziałania9.2'l
Rozwój wysokiej .iakości usług społecznyclr pt. ',Lepsze oblicze Życia"
w bľzmieniu stanowiącym złłqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.
PowyŻszy wniosek o dofinansowanie nie spełnia kľyteľiów horyzontalnych i zgodnie
z Regulanrinem Konkuľsu pľojekt niespełrriający danego kľyteľium jest odľzucony na

I etapie oceny nreľytoľyczne.i i nie podlega dalszej ocenie.

Kieľownik Zespołu Finansowego, Aclministracji i Kadr w Powiatowynr Centľuľn
Ponrocy Rodzinie w Busku - Zclľojtl poinfoľnrowała, iŻ na podstawie Llstawy
o zasadach realizacjí pľogľamÓw w zakľesie polityki spójności finansowyclr
w peľspektywie lrtralrsowej 2014-2020 Powiatowc Ccntľttlrr Potrrocy Rodzirrie
w Busku - Zdľoju wniosło pľotest clo Depar1amentu Kontľoli i Certyfikac.ji, oddział
ds. odwołań RPo.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pľzez Zarząd Powiatu do
wiadorrrości.



3. Naczelnik Wydziału SoZ Sławorrriľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Świętokľzyskiego oddziału okľęgowego Polskiego Czerwonego KrzyŻa w Kielcach
w spľawie podpisania aneksu do umowy z dn. 9 maja2019 ľ. na zadanie ,,Pľomowanie
honorowego kľwiodawstwa wśľód mŁodzieŻy i osób dorosłych oraz wsparcie
działalności pľofilaktycznej i eclukacyjnej z zakľesu pľomocji i ochľony zdľowia''
w związku ze zmianą lokalizacji akcji poboľu kľwi - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr ]4 do rriniejszego pľotokołtr.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrlie zaopiniowany pľZeZ

Zarząd Powiatu.

Ad. 15
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządtt Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 9a5 zanrknął posiedzenieZaľządu Powiattr'

Protokĺ)ł sporząĺlziľa:
\Á/iolcta Waga *. ü,,,.-̂\'
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