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Pľotokól Nľ 45/2019

z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia |6 paźĺJzieľnika 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzĺęli:

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

oraz

Wiesław Waga - Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju

Kľzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowe go Zatządu Dľóg w Busku - Zdroju
Renata Kľzemięń _ Naczelnik Wydziału EK
Henľyk KrzyŻanski _ Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenra.
Stwierdzenie quoľum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
Zapőznanie się z informacją Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego

w Bľoninie nt. działati w zakľesie popľawy bezpiecze,Ítstwa pieszych koľzystających

z drogi publicznej pľzy siedzibie ośľodka (Dyľ. SoSw w Broninĺe, Nacz. Wydz. EK)'
Rozpátrzenie wňiôsku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego

wBioninie w spľawie nióodpłatnego uŻyczerria ponrieszczenia i teľenu (Dyľ. SoSw
w Bľonĺnie, Nacz. Wydz. GKN).

1.

2.
3.
4.
5.

6.
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7. 'Ĺapoznanie się z pismenl l)yľektoľa l)onru l)onrocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyclzieľŻawienia stawów będących w tľwałyln zaruądz.ie DI'S (Nacz. Wydz. GKN).

8. Podjęcie decyzji w zakľęsie ogłoszenia konkuľsów na ľęalizacię zadan w 2020 ľoku pn.

,, Pľov,adzenie domtł poł11ocy 'społecznej ĺl zusięgu ponadgnlinnynl dla kobieĺ pľzeu,lekle
psychicznie choľych", ,,PľOwűdzenie donlu l)omocy spolecznej o zclsięgu ponadgmiłlnynl
dlą osĺjb v, podeszłynl wieku " (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ)'

9. Zapoznanĺe się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdľoju w spľawie pľzyjęcia pĺ-ZeZ Zaľząd PFRON dokumentu pn.: ,,Kieľurrki działari
oľaz waľunki bľzegowe obowiązujące ľealizatoľów pľogľatl1u ,,Poll1oc osobom
niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku zywiołtt'' w Ż019 ľ.'' (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

lo. Podjęcie uchwały Z'arządu Powiatu w Busku - Zdľoiu w spľawie powołania iokľeślerria
zasad działania Komisii Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych ofeľt na ľealizację
zadan publicznych w ľamach czwaľtego, otwartego konktlľsu ofbrt na wspaľcie ľealizacji
z,adan publicznych w 2019 ľ' (Nacz. Wydz. SoZ).

11. Rozpatrzenie wniosku sołectwa Elzbięcin w spľawie dokończenia budowy clroclnika pľzy
drodze powiatowej w m' Elzbiecin (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skarbnik Powiatu).

12. Zapoznanie się z inÍbľnracją Dyľektora Powiatowego Zarządrr Dľóg w Busktl * Zdro1u na

temat poniesionych wydatkÓw na biezące utľzymanie dróg w okľesie od 01'01.2019 ľ. -
30,09 .201 9 ľ. (Dyľ. PZD w Busku _ Zĺlroju, Skaľbnik Powiatu)'

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie upoważnienia Dyľektoľa
Zespołu SzkÓł Ponadpoclstawowych im. Mikołaja Kopeľrrika w Btrsku - Zdľojrr do

zawieľania umów cywilnopľawnych (Skarbnik Powiatu).
14. Podjęcie r.rchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľo1u w spľawie upoważnierria Dyľektoľa

Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego im. Jozeťa Gľudnia w Busku -
Zdroju clo zawierania unrów cywilnopľawnyclr (Skaľbnik Powiatu).

l5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie upoważnienia do pľZepľowadzenia
postępowania w zakľesię wyboľu biegłego ľewidenta do badania spľawozdania
lŤnansowego za 20|9 i 20Ż0 rok w Zespole opieki Zdľowotnc.j w Busku - Zdroju
(Skaľbnik Powiatu).

l6. Rozpatľzenie wniosku Kolnendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzekwalifikowania wyclatków w planie budżetu na 2019 ľok
(Skarbnĺk Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku l)yľektoľa Zespołu Szk(lł Ponaclpoclstawowyclr w Busku - Zdľojrt
w sprawie dokonarria pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków na 2019
ľok (Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządv Powiatu w l]usku _ Zclľoju w spľawie pľzeniesień w plarrie

wydatków budzctu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Porr'iatu).
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatr"r w Bttsku - Zdľo.ju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków buclżetu Powiatu Br-rskiego w 2019 ľokrr (Skaľbnik Powiatu).
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busklt - Zclľojrr w spľawie znrian planu wydatków

w podległyoh jednostkaclr btldżetowych (Skarbnik Powiatu).
2l.7.apoznanie się z LJchwałą Nr 1Ż3l20l9 VI SkładLl oľzeka.iącego Regionalnej lzby

obľachunkowej w Kielcach z dllta 30 wľześnia2019 roku w spľawie opinii o infoľmacji
o pľzebiegtl wykonania budzetu Powiattr Btrskiego za I półľocz'e 2019 roktr (Skarbnik
Powiatu).

22. Rozpatľzen i e wnio sku Kom i sj i Rewi zyj riej .

23. Spľawy ľóżne'
24. Zamknięcie posi ed zenla.
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Ad. I
obľadom Zaruądu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 45 posiedzenie Zaruądu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zaľządu Jeľz.y Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľLlm pozwalające na
podejnrowanie prawolnocnyclr uclrwał i decyzji - listy obecności Człoltków Zarzqdu oľaz
zuproszlnJ)clt osĺjb stĺtĺtowiĺ1załĺ1czniki łtľ I i 2 do nÍniejszego protokolu.

Ad.3
Pľoponowany pľZeZ Przewoclniczącego Zarządu poľządek obľad CzłorrkowieZarządtl pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 441201 9 z dnia 9 paŻdziernika 201 9 ľoku został pľzyjęÍy przez Człollków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowanitr przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga
zapoznał Zarząd Powiatu z infbľmacją na temat podjętych działań w zakľesie popľawy
bezpieczeństwa pieszych koľzystających z clľogi publicznej pruy siedzibie ośľodka
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ J do niniejSzego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakresie została przyjęÍapÍ7'ęZZarz'ąd Powiatu do wiadomości'

Ad.6
W związku z chęcią dalszego pľowadzenia zajęć, hipoteľapii dla uczniów SOSW w Bľonitiic
przez Stowaľzyszenie ',Daj Dziecku Nadzieję'' l)yľektoľ ośľodka Wiesław Waga
poinfoľmował Zarząd Powiatu o zamiarze podpisania unrowy na nieodpłatne uŹyczenie
pomieszczenia i terenu.
Pismo Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wyclrowawczęgo w Bľoninie Znak'.
SoSW.0720-25l|9 z dn. 27.09'2019 ľ. lv ptlwyzszej sprawie stanowi załqcznik nr 4 dĺ>

niniej szego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyzszynr zakľesie została pľzyięta pľZęZZaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad.7
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKľzyŻaÍlski zapoznał Zarząd Powiatu z pisnrenr Dyľektoľ
Donru Poľlrocy Społecznej w Gno.jnie w spľawie zawarcia umowy dzierŻawy stawów
będących w trwałynr zarządzie DPS rra okľes ocl 01.10.20l9 ľ. clo 31.12.Ż021 ľ..

Pisnro Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojrrie wraz Z infoľmacją Wydziału GKN
stanowi załqczłtik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Inlbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍzezZarząd Powiatu do wiaclomości'

W dalszej części posiedzenia, Naczelllik Wydziałrr GKN Henľyk Kľzyżański pľzedstawił
pľojekt uchwały Zarz,ądĺl Powiatu w Busktt - Zclľojtr w spľawie ustalenia zasad uclostęprriania
i pobieľania opłat za zaięcie nieľuchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego (poza
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paseln dľogowym), w zwlązku z buclową urządze,h inÍiastľuktury techrricznej i tľwałego ich
umieszczania na nieruchomościach onz pőżniejszej nlocleľnizacji, pľzebudowy' napľawy'
konseľwacji i eksploatacji wľaz z vządzeniami towaľzyszącymi.

Po arializie, powyŻs'za uchwała zosIała pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 192120l9 Zaľządu l)owiatu w Busku - Zdľoju z dnia |6 paŹdzieľliika 20l9 ľoku
w spľawie ustalenia zasad udostępniania i pobieľariia opłat Za zajęcie lrieľucholriości
stanowiącyclr własność Powiatu Buskiego (pozzl' pasen clľogowym), w związku z budową
urządzen inĺiastruktury technicznej i trwałego ich umieszczania na nieľuchomościach oľaz
pőżniejszej rnodeľnizacji, pľzebudowy, napľawy' konseľwacji i eksploataĺ:ji wraz
zurządzeniami towaľzyszącynl stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego CentľuIn Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Anclľze.i Slnulczyński
zwrócíł się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia konkuľsów na
realizację w 2020 ľoku zadań pn': ,'Prowcłdzenie domu pomocy 'społeczne.j o zasięgtł
ponadgminnym dla kobieĺ przeu,lekle psychicznie chĺlrych", ,,Prĺlu,adzenie domu pomocy
,społecznej o zasięgu poncldgminnym clla osĺ'lb w pode,ľzlym u,ieku'' _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr zwľócił się do Zarządu Powiatu
o podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia konkuľsu na ľealizację w 2020 ľoku zadania pn.

,, Pľov,adzenie Placĺjll,ki Opiekuńczo * LVychov,uu,cze.i, cclłodobou,e'j, socializacy.jnęi" .

Po analizie, Z'arząd Powiatu wyraził zgoclę na ogłoszenie konktlľsĺiw na pľowadzenie: Donru
polllocy społecznej o zasięgu ponadgmiľlrrym dla kobiet pľzewlekle psyclricznie chorych,
Domu polllocy społecznej o zasięgu porradgminnynr dla osób w podeszłylrr wieku oraz
Placówki opiekuńczo - Wychow aw czej, całodobowej, socj alizacyj nej .

Dyrektoľ Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinię w Busku - Zdľoju oraz Naczelnik
Wydziałrr SoZ zostali zobowiązani clo pľzygotowania stosownyclr pro.|ektów uchwał
w powyższym zakľesie.

Powyższe stanowisko zostało przy1ęte prlez Członków Zaľządu l)owiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poin1bľmował pozostałyclr Członków
Zaĺ'ządu, że cały czas monitoľowana jest sytuacja dotycząoa pľzystosowania Placówki
opiekuńczo - Wyclrowawcze.i w Winiaľach do pľzepisów, które bęclą obowiązywac od 20Ż1
ľoku.
Bioľąc pocl irwagę, ze obecnie w Placórvce zna.|clrrie się 24 wychowankĺlw, z któľych ośmioľo.
w lniesiącu czeľwcu pľzyszłego ľoku, nra się ttsanroclzielniÓ, PľzewodIriczący Zarządu
Zapľopol1ował, aby nie pľzyjmowaó jtlŻ clzieci z illllych Powiatów, a clla tych, któľe pozostaną
kupić dom/mieszkanie w zupełnie innym trriejscu, aby w pełni móc pľowadzić proces
soc.ializacyj ny oraz aby pľowadzić jedną placówkę dla okľeślonej liczby dzieci'
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr uzupełniając, p.-zękazał infbľmację ze spotkania
z kieľownictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia Uľzęclu Wojewódzkiego
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w Kielcach, na ktÓľym pľzekazaIlo, Że z diagnozy społeczne.i dla l)owiatu Buskiego,
bezpośľednio nie wynika potrzeba podziału Placówki i twoľzenia kolejnej'
Następnie, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, Że decyzję, co do obiektu
w Winiaľach będą podejmowane w czasie pőżniejszynr, być nroże powstanie tanr placówka
dla osób somatycznie choľych, a jeśli nie będzie takich potľzeb, aznajdą się chętni na kupno
obiektu, to być może obiekt zostanie spľzedany'

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centľulrr Ponrocy Rodzirrie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyliski
zapoznał Zarząd Powiatu z inĺbľmacją w sprawie pľzyjęcia przęz Zarząd PFRON dokumentu
pn.: ,'Kieľunki działań oľaz warunki brzegowe obowiązujące ľealizatoľów pľogramu ,,Pomoc
osobom niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu'' w Ż0|9 ľoku''
w bľzmieniu stanowiącym złłqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu'

Pľzewodniczący Zaľządv Jeľzy Kolatz zobowiązał Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdľoju do
roZpľopagowania powyZSZego pľogľanlu popr7.ez zanrieszozenie inĺ'oľmacii na stronie
inteľnetowej Powiatu, PCPR oľaz napoľtaltl ľegiorralnym.

Zaľząd Powiatu upowaznił Powiatowe Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdroju do
ľeaIizacji progľamu ,,Pomoc osobom niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku
zywiołu''.

PoryŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZęZ Członków Zarządul Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziałtr SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Z&oju w spľawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkuľsowej
w celu opiniowania złoŻol"lych ofeľt na ľealizację zadaŕl publicznyclr w ľamach czwaľtego,
otwaftego konkuľsu of'eľt rra wspaľcie ľealizacji zadan publicznych w 2019 ľ.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ l93/2019 Zaľządu Powiatu w Busktl - Zclľoiu z dnia 16 paździeľnika 2019 ľoku
w spľawie powołania i określenia zasad clziałania Komisji Konkursowej w celil opiniowalria
złoŻonych ofeń na realizację zadan publicznyclr w ľamach czwaľtego, otwartego konkuľsu
oťeľt na wspaľcie ľcalizacii zadan publicznych w 2019 r. stanowi załqcznik nr 9 do
niniej szego protokołu.

Ad. 11

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztoť Trúak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskient, przekazanym pismenr ptzez Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju
Znak: RSID.7200.9.1.2019 z dn' 03.l0.20l9 ľ.' sołectwa Elżbiecin w spľawie dokończenia
btlclowy choclnika prz'y drodze powiatowe.i w ni. I]lzbiecin - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowarriu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.
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Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz zwrocił się z wrrioskicni clo Dyľektoľa Powiatowego
7'arządu Dľóg w Busku Zdroju w spľawie zlikwidowania zapaclliska na tnoście
w miej scowości Podgaje.

AíJ.12
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztoĺ'Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z intbrmacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utľZymanie dľóg w okľesie
od 0l.01.2019 ľ. - 30.09.2019 ľ. - w bľznrieniu stallowiącyl'n załqczltik nr I] do llirliejszego
pľotokołu.

InÍbľrnacja w powyższynr zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadorrrości'

Ponadto, Dyľektoľ Powiatowego Zarządv Dľóg w Busku _ Zdľoju poinÍbľmował o wynikach
z otwaľcia of'eľt w pľzetaľgach na zakup soli oľaz na zimowe utľzynranie clľóg. Jak ľówniez
Dyľekttlľ PZ'I) w Busku _ Zdľojrr pľzekazał, że od Ż4 paŻdzieľnika bľ. będą otwieľane of-eľty

w pľzetaľgaolr na ľealizację zadan z Fundusztl Drcig Samoľządowych'

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu At'tt'tľ Polliiak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządĺl Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie upowaznienia Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowyclr im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku _ Zdľoju do zawieľania umów cywilnopľawnych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pťZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się.

Uclrwała Nľ 1 941201 9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z cĺnia 16 pażdzieľnika 20l 9 ľoku
w spľawie upowaznienia Dyľektoľa Zespołu Szkół Porradpodstawowych im' Mikclła.ja
Kopeľnika w Busku - Zdľojr-r do zawieľania unrów cywilnopľawnych stanowi załqcuik nr 12

do nirrie.j szego protokołu.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polrriak pľzedstawił pľo.jekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie upowaznienia Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego inr. Józeĺä Gľudnia w Busku * Zdľojrr do zawieľalria ulrrórv cywilrro1rrawnych.

Po analizie, powyższa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członkciw 7'arz'ądĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

LJclrwała Nľ l95/201 9 Z'aľządu Powiatu w Busktt - Zdľojrľz dnla 16 paŻdzieľnika 2019 ľoku
w spľawie upowaŻnienia Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego im.

Jőzefa Gľudnia w Busku - Zdľoju do zawieľania utrrów cywilnoprawnych stanowi załqcznik
nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Porviatu Aľttlľ Polniak z.apoz'nał 7'arz'ąd Powiatu z pľojektenl iniojatywy
tlchwałodawczej w sprawie ttpowaznienia do pľZepľowadzenia postępowania w zakľesie
wyboru biegłego ľewidenta do badania spľawozdania flnansowego za 2019 i 2020 ľok
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zclľojtl _ w bľzmieniu stanowiącym załqcaük łtľ ]4
do niniej szego pľotokołu.
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Po allalizie, powyŻszy projekt uclrwały został pľzyjęty ptzez CzłonkÓw Zaľzt1dtl l)owiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -Za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte pľZeZ Człorrków Zaľządu Powiatu w głosowalliu pľzy
5 głosaclr *za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Konrendanta
Powiatowego Państwowej Stľazy Pozaľnej w Busku * Zdľoju Znak: PF.07ó0.|7'Ż0l9 z dn.
09.10.2019 r. w sprawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2019 ľok -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr /5 clo niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu . powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany ptzęZ Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku Zdroiu Znak:
ZsPl.0722.26,2019 z dn' 08.10.2019 ľ. w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków
finansowych w planach wydatków na2019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaolr _za, O głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków buclzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizic' powyŹsza uchwała została pozytywnie zaopit-liowana przez Członków 7'atządu
w głosowaniu przy 5 głosach *za, O głosach _pľze ciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 196/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 16 ptlź'dziel'lrika 20l9 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wyclatków budzetrr Powiatu l}uskiego w 2019 ľoku stanowi

załqcznik nľ I7 clo niniejszego pľotokołu'

Ad. 19
Skaľbrrik Powiattr Afiuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Z'droju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków br:dżetu Powiattt Buskiego w 201 9 roktl.

Po analizie, pou,yŻsza uchwała została pozyt1,lł'nie zaopiniorł,ana ptze7. Członków 7,arr'ądtl

w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzyrnał się'

Uchwała Nľ 197120l9 Zarządu Powiatu w l]usku - Zclľoju z clnia 16 pażdzierrrika 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w plarrie wydatkciw budzetu Powiatu Burskiego w 2019 ľoku stanowi

załqcuik nr I8 do ninie.iszego pľotokołu.
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Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach buclżetowych.

Po arralizie, povĺyŻsza uchwała zosIała pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l98/2019 Zarząc\u Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 16 pażd'zleľnika 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jeclriostkaclr budzetowych stanowi załĺ1czník
nľ ]9 do niniejszego pľotokołu.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu zUchwałą Nr l23120l9 VI Składu
orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowei w Kielcaclr z dnia 30 wľześllia 2019 roku
w spľawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Btlskiego za I połrocze
2019 ľoku * w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższynr zakľesie została przy1ęÍapľZeZZaľząd Powiatu do wiadomości.

^d.22Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolatz Zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskiem
Kornisji Rewizyjnej z posiedzenia Konrisji' któľe odbyło się w dniu 11 pażdziernika 20l9 ľ' -
w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Kornisji Rewizyjnej zwracają się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju o zabezpieczenie w budzecie Powiatu na ľok 2020 środków na dofinansowanie
realizacji zď,eceít Państwowej Sĺ'azy Pożaľnej w zakľesie budowy klatki pľzeciwpozaľowej
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

Po przeanalizowaniu' Zaľząd Powiatu postanowił, Źe przedmiotowy wniosek będzie
rozpatľywany podczas konstľuowania projektu budŻetu Powiatu na ľok Ż020.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.23

W spľawaclt rĺjżn)lch:

1. Zaľząd Powiatu zapo'znał się z odpowiedzią Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych
iAutostľad oddział w Kielcaclr na wniosek Członka Zaľządu Tonrasza Mieľzwy
z posieclzenia Zaľządu Powiatu z dn. 29.08.20119 ľ' w sprawie pľzebudowy
skľzyzowania dľogi kľajowej Nr 73 z &ogą powiatową Nľ 0058T w m' Skoľzőw -
w bľzrnieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

2. Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwľÓciła się do Zaľządu Powiattr o podjęcie

decyzji w spľawie zatwicľdzenia ofbrty na ľealizację zaclania publiczrrego w ľamach
tzw.',ntałyclr gľalrtów'''



3.

)

Buskie Stowaľzyszenie ,.PRo MEMORIA" 'złoŻy|o oĺtľtę z zakľesu wspieľanie
i upowszeclrnianie kultuľy Í\zycznei na realizację zadania publicznego pn. ''I)iknik
sportowo _ stľzelecki'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 2 000,00 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla Stowarzyszenia ''PRo MEMORIA'' Środki ĺ-lnansowe w kwocie
2 000,00 zł z przeznaczęniem lra realizację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zaľząd Powiatu z wrrioskiem
Rzymskokatolickiej Paľafii św. Maľii Magdaleny w Dobrowodzie W sprawie
wyľażenia zgody na zmianę zapisu w umowie z dn' 18 lipca 2019 ľ.

nt SoZl4|23/7l2ol9 dotyczącego wydłużenia teľminu poniesienia wydatków
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez
Zarząd' Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z inforrnacjami: o ľocznych
planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, pľzyjętych
w pľojekcie ustawy budżetowej na rok 2020; o planowanej na 2020 r. kwocie
dochodów z tytułu udziału we wpływacli z podatku dochodowego od osób fizycznych
otaz z Íoczną planowaną kwotą wpłaty do budżetu państwa na2020 ľ. - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

Inĺbľmacja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta prZęZ Zarząd Powiatu do

wiadomości.

4.

^d.24Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodrriczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym za udział i o godzini ę 9a0 zamknął posiedzenie Zaľządu Powiatu.
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