
Zn akz l}R.Íl 0Ż2.Ż. 4 4.Ż0 l 9

Pľotokĺĺl Nľ 4412019
z posieĺlzenia Zarządu Powiatu
z dnia 9 paźĺJziernika 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarząĺlu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klinrczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

ora7.

Andľzej Srnulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Ponrocy Roclzinie w Busku _

Zdľoju
Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Ręnata Szymańska - Gałązka _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Sylwester Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół'l'echniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Ireneusz Augustowski - Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego
Renata Kľzenrień - Naczelnik Wydziału EK
Sławonrir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Anna Majkowska - Kieľownik ReÍ-eľatu Gospoclaľki Nieruchonrościami w Wydziale GKN
'I'adeusz Sempioł - Kieľowrrik ReÍ-cľatu II)

Pľoponowany poľządek posiedzcnia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwierdzenie quoľuni.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Przyjęcic pľotokołu z ostatniego posicdzcnia.
5. Podjęcie irricjatywy uchwałodau'czej w spľawic uclrwalcnia Statuttl Donru Poľnocy

Społecznej w Gnojnie (Dyľ. DPS lv Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku -ZĺJroju, Nacz. Wyĺlz.
soz).

6. Podjęcie r"rchwały Zaľządu Powiatu w l]uskrr - ZĺJľojrr w spľawie uclrwalenia Regulanrilru
Domu Pomocy Społecznej w Grrojnie (Dyľ. DPS w Gnojnic, Dyr. PCPR w Busku _

Zdroju, Nacz. Wyclz. SOZ).
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7, Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o wyľażenie zgody
na zatrudnienie na umowę na zastępstwo księgowej (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o wyrażenie zgody
na zatľudnienie Kieľownika Działu Kadľ i Kontľoli (Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR
w Busku _ Zdľoju' Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

9. Pľzyjęcie Sprawozdania rzeczowo - 'finansowego Samorzqdu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze środkĺjv, PFRON w okresie trzech lołartałĺju, 20]9 ľoku (Dyr.PCPR
w Busku - Zdľoju' Dyr. PUP w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l0. Zapoznanie się z inf'oľmacją nt. Pľogľamu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''
(Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbrmatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków na zakup wyposażenia do internatu
(Dyľ. ZST-I w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu).

12. Rozpatrzenie wniosków dyľektoľów jednostek oświatowych w spľawie zabezpieczenia
śľodków ťtnansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpattzęnie wniosku FundacjiPerfekta Dance w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali
spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).

14. Zapoznanie się ze spľawozdaniami Dyrektorów Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku _Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _Zdroju
oraz Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroiu zrea|izacji
pľojektu edukacyjnego pn. ,,Dobľy staľt'' (Nacz. Wydz. EK).

15.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie upoważnienia dyrektoľa
jednostki oświatowej pľowadzonej pÍzez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie ľealizacji pľojektu pn. ,,Euľopejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość"
(Nacz. Wydz. BK).

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. 

',Euľopejczycy: 
Wspólna lristoľia i wspólna pľzyszłośó''

w ramach pľogľamu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).
17, Przyjęcie Informacji o ľealizacji zadari oświcltowych pľzez.iednostki oświatowe pľowadzone

przez Powiat Buski w roku szkolnym 2018/2019 (Nacz. Wydz. EK).
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia zasad

udostępniania i pobieľania opłat za nieľuchomości stanowiące własność Powiatu Buskiego
(poza pasem dľogowynr), w związku z budową urządzen infľastľuktury technicznej
i tľwałego iclr unrieszczania na nieľuchomoŚciach oraz póŹniejszej modeľnizacji'
przebudowy' napľawy, konseľwacji i eksploatacji wtaz z utządzeniami towaľzyszącyni
(Nacz. Wydz. GKN).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania przedstawicieli
zarządu powiatu do składu komisji inwentaryzacyjnej (Nacz. Wydz. GKN).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na zawarcíe umowy
nieodpłatnego użytkowania nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz
w spľawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku pľzetaľgowego tľybu zawarcia tej
umowy (Nacz. Wydz. GKN).

21.Rozpatľzenie wniosku Referatu IP o zwiększenie śľodków f,lnansowych związanych
z ľealizacją zadań wykonywanych przez Reťęľat Inwestycji i Pľomocji w ľoku biezącym:
pľomocja jednostek samoľządu teľytorialrrego $ 4300 zakup usłtrg pozostałych (Kier. Ref.
IP' Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budŻecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).
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23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - podział ľezeľwy ogólnej (Skaľbnik
Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

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

Ż7.Rozpatľzenie wniosku Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultury Fizycznej iPľomocji Powiatu.
28. Sprawy ńŻne.
Ż9, Zamkni ęcie posied zenia.

Ad. 1

obradom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Ko|aru, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 44 posiedzenle Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądll, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecnoścí Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowíq załqcznikí nr I i 2 do nÍniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodnic Zącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowi e Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nr 43l20l9 z dnia} pażdzienikaŻ0I9 roku został przyjęÍy przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - GałązkazapoznałaZaľząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uclrwalenia Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.

opinia Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdto1uw pľzedmiotowej
spľawie stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty pľZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy pľzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.6
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka pľzedstawiła
pľojekt uchwały ZaruąduPowiatu w Busku _Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej
sprawie stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Uchwała Nľ l83/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia9 pażdziernika 2019 ľoku
w spľawie uchwalenia Regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowi załqcznik nr
ó do niniejszego protokołu.

Ad.7
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Ręnata Szymańska - Gałązkazwrőciła się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyrażenia zgody na zatľudnienie na umowę na
zastępstwo księgowej - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

opinia Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej
spľawie stanowi załqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
W związku z zatwierdzeniem nowego regularninu organizacyjnego oľaz utworzeniem Działu
Kadr i Kontroli, Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka
zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem W sprawie wyrażenia zgody na zatľudnienie
KierownikaDziału Kadľ i Kontľoli - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

opinia Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju w pľzedmiotowej
spľawie stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopirriowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
.Iednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że śľodki na zatľudnienie w/w osoby na|eŻy
wygospodarowaó w ľamach przyznanego jednostce limitu wydatków.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Btrsku - Zdroju Marian Szostak, Dyľektoľ
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński, Główny
Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski oľaz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach zapozna|i Członków Zarządu Powiatu ze Sprav,ozdaniem ľzeczov,o -
Jinansowym samorzqdu pouliatowego o zadaniach zľealizowanych ze środkĺiw PFRON



w okresie ĺrzech hłartalóv, 20l9 roku
niniej szego pľotokołu'
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w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]I do

Poprzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowaneprzezZarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z infoľmacją nt. Pľogramu ,,Asystent osobisty osoby
niepełnospľawnej'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.
Pierwsza edycja Pľogľamu realizowana będzie od l pażdzieľnika 2019 r. do 3l grudnia2020 r.

Po zapoznaniu się z warunkami ľealizacji Programu, Zarząd Powiatu postanowił, Że nie będzie
ubiegał się o śľodki finansowe w pieľwszej edycji pľzedmiotowego Pľogramu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 1t
Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbľmatycznych w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka
zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie limitu wydatków w roku 20l9
o kwotę 3l 160 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /J do niniejszego pľotokołu.
W/w śľodki są niezbędne na zaadaptowanie ľemontowanych pomieszczeń biurowych
po Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej, celem przystosowania ich na potľzeby mieszkalne
uczniów zakwaterowanych w inteľnacie.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił zabezpieczyó na w/w cel śľodki finansowe
w kwocie 30 000 zł z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu.

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

0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -ZdrojuzdniaOl.l0.2019 r. w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie od 1 paŻdzieľnika do 3 1 grudnia 20l9 roku - w brzmieniu stanowiącym
zołqczłtik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 04.l0.20l9 r' w spľawie
zabezpieczenía środków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie IV kwartału 20l9 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr ]5 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała ZarządPowiatu z wnioskiem Fundacji
Peľfekta Dance w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spoftowego w Busku - Zdľoju w dniach 26-27 .l0.20l9 r. w związku
z organizowaniem tuľnieju tańca VI open Polish Dance Cup i turnieju cheeľleadingu
II International Cheeľ Cup - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się' Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił, Że szczegółowe waľunki udostępnienia hali zostaną okľeślone
prZęZ Dyrektora PMOS w Busku - Zdroju (w tym pokrycie pÍZez organizatoľów kosztów
zuŻycia mediów).

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniami
Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju oraz Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z rea|izacji projektu edukacyjnego pn': ,,Dobľy staľt''
współťrnansowanego zę śľodków Euľopejskiego Funduszu Społecznego w ľamach
Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 -
w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nľ 17, I8, 19 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pľZeZ Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju o udzielenie upoważnienia do
podejmowania działan w Pľojekcie pn.: ',Euľopejczycy: Wspólna historia i wspólna
przyszłość'', finansowanego ze śľodków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
programu Eľasmus* - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu.
Projekt będzie ľealizowany od listopada20|9 ľ. do pażdziernika202| r' Celem szczegółowym
Pľojektu jest pogłębienie wiedzy historycznej uczniów oľaz wypľacowanie umiejętności
oceniania histoľii poprzęz wymianę doświadczeń między kľajami paľtneľskimi, tj' Grecją,
Polską, Hiszpanią i Włochami' W ľamach Projektu uczniowie uczestniczyć będą w czteľech
spotkaniach projektowych. Uczestnictwo w Pľojekcie nie wymaga wniesienia wkładu własnego
przez Powiat Buski.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju W sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej
pľowadzonej ptzez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji pľojektu
pn. ,,Euľopejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłośó".

Po analizie, pov,lyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 184/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 9 października 2019 roku
w spľawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
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podejrnowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn. ,,Europejczycy: Wspólna histoľia
i wspólna przyszłość'' stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 1ó
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji
pľojektu pn. ,,Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłośi'' w ramach progľamu
Eľasmus* _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z In/brmacjq o realizacji
zadań ośvliaĺowych pľzez.jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym
20 ] 8/2019 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza infoľmacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą informację na|eŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania prZęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18
Kieľownik Referatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ustalenia zasad
udostępniania i pobierania opłat za nieľuchorności stanowiące własność Powiatu Buskiego
(poza pasem dľogowym), w związku z budową urządzen inÍľastľuktuľy technicznej
i trwałego ich umieszczania na nieľuchomościach oľazpőżniejszej modernizacjí, pľzebudowy,
naprawy' konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towaľzyszącymí - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu'

Zaruąd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu Gospodaľki Nieruchomościami
do tozeznania, czy pľzepisy pľawa regulują kwestię odstąpienia od naliczania opłat za
udostępnienię nieľuchomości w przypadku inwestycji publicznych ľealizowanych pľzez Skarb
Państwa'

Zarząd Powiatu powľóci do pľocedowania pľzedmiotowej uchwały na następnym posiedzeniu.
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Ad. 19
Kierownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania
pľzedstawi cieli zarządu powiatu do składu komisj i inwentaryzacyj nej.

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

Uchwała Nľ l85/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 9 pażdziernika 20l9 roku
w spľawie powołania pľzedstawicieIi zarządu powiatu do składu komisji inwentaľyzacyjnej
stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju z dnia24,09.2019 r. w spľawie przekazania w uŻýkowanie nieruchomoŚci położonej
w Busku - Zdroju oznaczonej w ewidencji gľuntów jako działki nľ Ż617,2619,26/|2 o łącznej
powieľzchni 0,6456 ha stanowiącej własność Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju do pľzedłoŻenia bardziej
szczegőłowego uzasadnienia potrzeby przekazania w użytkowanie w/w nieľuchomości.

Następnie Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna
Majkowska zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
wyraŻenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Buskiego otaz w sprawie wyľażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu zapoznał Członków Zarządu z pismem
Dyrektoľa Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju o wykonanie przeglądu
i napľawy okien w związku z za|aniem w dniu 30 wľześnia Ż0l9 r. 5 ponrieszczeń w Poľadni
z powodu rriespľawnej stolaľki okiennej - w bľzmieniu stanowiącym zalqcaúk nr 28 do
niniej szego pľotokołu.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 2 pażdziernika
bľ. Naczelnik Wydziału oR został zobowiązany do dokonania pľzeglądu' ľegulacji
i ewentualnej wymiany uszczelek.
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Ad.21
Kięrownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zwiększenie śľodków finansowych związanych z realizacją zadań wykonywanych pľzez
Referat Inwestycji i Promocji w roku bieŻącym: pľomocja jednostek samoľządu terytorialnego

$ 4300 zakup usług pozostałych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu. Wnioskowana kwota to 20 000 zł. Powyższe wynika z zaleceń kontľolnych
dotyczących pľojektu pn' ,,Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska
wielofunkcyjnego o sztucznej nawięrzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oľaz wymiana
posadzki sportowej, remont warsztatów na potľzeby szkolnictwa zawodowego, zakup
wyposażenia do celów dydaktycznych". Zalecenia odnoszą się do dokończenia ptzez Powiat
Buski działaÍĺpľomocyjnych w/w pľojektu, czyli zamőwienia: folderów zmapą Powiatu, tablic
pamiątkowych, filmu reklamowego' spaceru wir1ualnego. Szacunkowa waľtośÓ zamówienia to
kwota brutto 19 Ż49,50 zł'

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

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Skarbnika Powiatu do złoŻenia
wniosku o interpľetację jaka stawka VAT powinna byó zastosowana w pľZypadku zakupu
w ľamach w/w pľojektu sprzętu komputeľowego i przekazania go Zespołowi Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju.

^d.22Główny Księgowy tut' Starostwa Powiatowego lľeneusz Augustowski przedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
na ľok Ż0l9'

Po analizie, povlyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęZ Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr l 86/201 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 pażdziernika 2019 ľoku
w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi załqcznik nr 30 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.23
Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski pľzedstawił projekt
uchwały ZarząduPowiatu w Busku _Zdrojuw spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku - podział rezeľwy ogólnej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 187/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia9 paŻdziernika 2019 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku - podział
rezerwy ogólnej stanowi załqcznik nľ 3I do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski pľzedstawił projekt
uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 188/2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnía 9 pażdziemika 2019 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

4d.25
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie ťtnansowym zadan
z zakľesu administľacji ľządowej onz innych zadafi zleconych odľębnymi ustawami w 2019
roku.

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

Uchwała Nr l 89/201 9 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 paŻdziernika 20 19 ľoku
w sprawie zmian w planie f,tnansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku stanowi załqcznik nľ 33 do niniejszego
protokołu.

Ad. Ż6
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego lľeneusz Augustowski pľzedstawił projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych
j ednostkach budzetowych,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach *przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ l90i20l 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 paŹdzíernika 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 34 do niniejszego pľotokołu'

Ad.27
Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolatz zapoznał pozostałych Członków Zaľządtl z wnioskiem
Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Pľomocji Powiatu z posiedzenia Komisji, któľe
odbyło się w dniu 3 pażdziernika 2019 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 35 do
niniej szego pľotokołu.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu zwľacają się
z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zabezpieczenia śľodków
ťtnansowych na wykonanie klimatyzacji w budynku Zespołu SzkÓł Technicznych
i ogólnokształcących im' Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił, że przedmiotowy wniosek będzie
rozpatľywany podczas konstľuowania pľojektu budżetu Powiatu na rok 2020.

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



Ad.28

W sprawach rłíżnych:

I. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku -Zdroju zmieniającej uchwałę w spľawie ogłoszenia dľugiego naboľu wniosków
o udzielenie dotacji na clofinaľlsowanie prac pľzy zabytkach w ľoku 2019.

Po alralizie' powyzsza uclrwała została pozytywllie zaopilriowana pÍZez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -'za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uclrwała Nľ 19ll20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroiu z dnia 9 pażdziernika 2019
roku zmieniająca uchwałę w spľawie ogłoszenia dľugiego naboľu wniosków o udzielenie
dotacji na doÍrnansowanie pÍac pťzy zabytkach w ľoku 2019 stanowi załqcznik nr 36 do
ninie.i szego pľotokołu'

2, Członek Zaruądu Tomasz Mieľzwa zwľócił się z wnioskiem o doclatkowe oznakowanie
łuku na dľodze powiatowej w m. Poclgaje (w obľębie mostu) poprzez ustawienie
tablicy pľowadzącej tzw. ,,sieľŻanta''' co pľZyczyni się clo popľawy bezpieczeństwa
na w/w dľodze'

Przewodni cząey Zarządu Jeľzy Kolaľz skieľował pľzedmiotowy wniosek do Dyľektoľa
PZDw Busku -Zdroju.

Ad.29
Po zrea|izowalriu poľządku obľacl Pľzewodni cuący Zarządu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie 1000 zanrknął posieclzenie Zaľządl Powiattr.

l'ľotokóľ spoľząclziła:
l]aľbaľa Norr'ocieli

B. Mr^,oc^.c/ű',


