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Pľotokól Nr 46120t9
z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu

z dnia 24 października 2019 ľoku

posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli :

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

oraz

Tomasz Galant - Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Waldenraľ Wójcik _ Dyľektoľ Specjalr'rego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyľektor Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,Wypłaty Świadczeń oľaz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Agnieszka Milewska - Kieľownik Zespołu Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi
Progľamów PFRON w Powiatowym Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Teľęsa Stępniewska - Pľezes Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyjaciół
Dzieci wBusku-Zdľoju
Jolanta Mľugała - Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciőł
DzieciwBusku-Zdroju
Renata Szymańska - Gałązka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Ewelina Kowalik - Sanecka - Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
pľzy Caľitas Diecezji Kieleckiej
Jolanta Kalrririska - Zastępca Glównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
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Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Íłzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP
Agnieszka Kuľpińska - Boksa - Kierownik Referatu Audytu Wewnętľznego i Kontľoli

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku

- Zdľoju nt. naboru na stanowisko ľefeľenta (Dyľ. PP_P w Busku - Zdroju' Nacz. Wydz.
EK' Skaľbnĺk Powiatu).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaľu zatľudnienia pracownika sekľetaľiatu
(Dyr. I Lo w Busku'Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody
na zatľudnienie pracownika kuchni (Dyľ. SoS-w dla Niepelnosprawnych Ruchowo
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik Powĺatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Busku - Zdroju
iZarządu Rzutowego Wędkaľskiego Klubu Spoľtowego ',Skish'' 

okręgu Kieleckiego PZW
w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne koľzystanie z siłowni w Powiatowym
Międzyszkolnym ośľodku Sportowym w Busku - Zdľoju (Dyľ. PMOS w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. BK).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na przekazanie zbędnych materiałów
budowlanych (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na spľzedaŻ samochodu służbowego
w dľodze pľzetaľgu (Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. oR).

lt. Zapoznanie się z pismem Ministľa Infrastruktuľy dotyczącym moŻliwości złoŻenía
wniosków o doťlnansowanie z budżetu państwa zadań w ľamach ľezeľwy subwencji ogólnej
w 2020 ľoku (Dyr. PZD w Busku - Zdroju,Skaľbnik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zavądu Dľóg w Busku - Zdľoju
o zabezpieczenie dodatkowych środków w dziale 600 rozdziale 60014 $ 4300 na zadania
pn.: ,,Świadczenie usług tľanspoľtowo - spľzętowych przy zimowym utrzymaniu dľóg
powiatowych w sezonie zimowym 201912020 obwód Dľogowy w Busku - Zdroju''
i ,,Świadczenie usług transpot1owo - spľzętowych przy zimowym utľzymaniu dróg
powiatowych w sezonie zimowym 20l912020 obwód Dľogowy w Stopnicy'' na kwotę
646 840 zł (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powĺatu).

!3,Zapoznanie się z pismem Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach
o pozbawieniu kategoľii starego odcinka drogi wojewódzkiej Nľ 973 Busko - Zdroj - Nowy
Koľczyn - gľ. woj. - (Żabno) od km 3+300 do km 9+397 dł. 6,097 km oľaz drogi
wojewódzkiej Nľ 77 6 (Proszowice) - gľ. woj. - Kazimieľza Wielka - Wiślica - Busko - Zdroj
ul. Wiślicka w m. Busko - Zdroj dł. 0,960 km i zakwalifikowaniu do kategoľii dľóg
powiatowych (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).
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t4, Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Warsztatów 'I'eľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania środków finansowych
zaIII kwartał 20l9 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Pľezes Zarządu Oddziału
Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Kieľ. WTZ przy TPD w Busku - ZĺJroju,
Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci oddział Powiatowy w Busku -

Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięć między pozycjami preliminarza kosztów
ťunkcjonowania Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjacíół Dzieci
w Busku - Zdroju w 20l9 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju, Prezes Zarządu Oddzĺalu
Powiatowego TPD w Busku - Zdľoju, Kier. WTZ przy TPD w Busku - Zdroju,
Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Zatwięľdzenie pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na Ż020 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _

Zdroju, Pľezes Zarządu oddzialu Powiatowego TPD w Busku - ZĺJroju, Kier. wTz
pľzy TPD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

17. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie zwykotzystania śľodków finansowychzaIII kwartał 20l9
ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Kier. wTZ pľzy DPS
w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l8. Zatwierdzenie pľeliminaľza kosztów f-unkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej ptzy
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2020 rok (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju'
Dyr. DPS w Gnojnie, Kieľ. wTZ przy DPS w Gnojnĺe, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

t9.Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku
Więlkim przy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków finansowych
za III kwartał2019 ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdrojuo Kieľ. WTZ w Pĺasku Wielkim'
Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

20.Zatwięrdzenie preliminaľza kosztów funkcjonowania Warsztatów Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim przy Cańtas Diecezji Kieleckiej na2020 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _

Zdroju, Kier. wTZ w Piasku Wiclkim, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
2l.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju dotyczącym potrzeby utwoľzenia Centľum opiekuliczo - Mieszkalnego na terenie
Powiatu Buskiego (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

22.Zapoznanie się z Pľogľamem Napľawczym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
(Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

23. Zapoznanie się z kwaľtalnym spľawozdaniem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zfuojtl
o stanie zobowíązań wg tytułów dłużnych oľaz poręczen i gwarancji RB-Z wg stanu
na koniec III kwaftału 2019 ľoku oľaz kwaľtalnynr sprawozdaniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju o stanie należności oľaz wybľanych aktywów finansowych
RB-N wg stanu na koniec III kwartału 20l9 ľoku (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

24. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia otwaftego
konkuľstt oÍ'eľt na powierzenie realizacji zadania z zaktesu pľowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oľaz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2020 ľoku
przez organizacje pozatządowe (Nacz. Wydz. SoZ).

25. Zaakceptowanie propozycj i ' zaproszenia przedstawicieli oľganizacj i pozarządowych
pľowadzących działalnośó pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej,
opiniującej ofeľty na powieľzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej
z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i pulrktu nieodpłatnego
poľadnictwa obywatelskiego w 2020 ľoku (Nacz. Wyclz. SoZ).
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26. Zapoznanie się z pismem Marszałka Województwa Świętokľzyskiego dotyczącym
możliwości zgłoszenia pľopozycji pľojektów o stľategicznym Znaczęniu dla rozwoju

1egionu w związku z trwającymi pracami nad nową Stľategią Rozwoju Województwa
Swiętokľzyskiego (Kieľ. Ref. IP).

27.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
informującym o wysokości wpłat z tytułu składanych wniosków o wydanie zezwolęnia
na pracę sezonową oraz rejestľację oświadczęn o powieľzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi za okľes od początku ľoku do 30.09.2019 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

28. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w Sprawie wyľazenía zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
na 20l9 ľok (Skaľbnik Powĺatu).

29.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
własnych (Skarbnĺk Powiatu).

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

Zdrojuw sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych
na wydzielonym ľachunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 ľok (Skarbnik
Powiatu).

3l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľażenia zgody na zakup pakietu pľogramów (Kadry, Płace, Pit-y' Finansowo - Księgowy)
zfirmy ARISCO oľaz dokonanie pľzeniesień środków finansowych (Skaľbnik Powiatu).

32. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľaŻenia zgody na przeniesienie środków ťtnansowych w wysokości 60 705 zł z $ 4210
na $ 40l0, $ 4l l0' $ 4l20' $ 4780 (Skaľbnik Powiatu).

33. Rozpatrzeníe wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie o zwiększenie
planu wydatków i dochodów budzetowych na ľok 20l9 (Skarbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmianw budŻecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

37. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
ťtnansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnĺk Powĺatu).

39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wpľowadzenia nowych
zasad płatności należności zotrzymanych faktuľ zwykazanym podatkiem VAT w Powiecie
Buskim oľaz jednostkach oľganizacyjnych, objętych centľalizacją podatku VAT (Skaľbnik
Powiatu).

40. Zapoznanie się z Zesĺawieniem wykonania planou,anych łuydatków w oĺcre'sie 6 m-cy
2019 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oľaz przeu,idyu,ane u,ykonanie na koniec
2019 roku (Skarbnik Powiatu).

41. Sprawy różne.
42. Zamknięcie posie dzenia.



Ad. I
obradom Zaruądu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 46 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - lÍsty obecnoścĺ Członków Zarzqclu oraz
zűpľoszonych osób stanowíq załqczniki nľ 1 i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Proponowany ptzez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 45120l 9 z dnia 16 pażdziemikaŻ}l9 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolanta Czyrny zapoznała
Członków Zarządu Powiatu z pismami z dnia l5.l0'2019 ľ. i l6.l 0.2019 ľ. dotyczącymi naboľu
na stanowisko ľeferent w sekĺetariacie Poľadni - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniejszego pľotokołu. Dyrektor PP_P poinfoľmowała, Że w jednostce została zatľudniona osoba
na podstawie umowy zlecenia na okľes od 8 pażdzieľnika 20l9 ľoku do 3l pażdziernika20|9
roku' Ponadto Dyľektoľ PP-P w Busku - Zdrojuprzekazała infoľmację nt. naboľu na stanowisko
pracy głównego księgowego.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatľudnienie w Poľadni głównego
księgowego w wymiarze czasv pľacy wynoszącym Yz etatu na okres pľóbny do końca 20l9
roku. Ponadto Zaruąd Powiatu wyľaził zgodę na dalsze zatľudnienie pľacownika w sekľetariacie
Poradni na podstawie umowy zlecenia do końca 20l9 roku. Jednocześnie Dyľektoľ PP-P została
zobowiązana do rozeznania czy osoba obecnie zatrudniona na podstawie umowy z|ecenia
mogłaby podjąć pľacę w ľamach pľac inteľwencyjnych, co byłoby korzystniejsze dla w/w
Placówki. Decyzja odnośnie zatľudnienia osoby na w/w stanowisku w 2020 roku zostanie
podjęta po pľzeprowadzeniu z Dyrektoľami jednostek oświatowych spotkań dot. wpľowadzenia
oszczędności w Placówkach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
W związku zkonczącą się umową zawartą do dnia 6listopada 2019 r. po zorganizowanym
staŻuzPowiatowym Uľzędem Pľacy w Busku - Zdroju, Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Z&oju Tomasz Galant zwľőcił się do Zarządu Powiattr z wnioskiem o wyrażenie
zgody na zwiększenie zatľudnienia pomocy biurowej z |/z etatu do pełnego etatu w sekľetariacie
Szkoły - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dalsze zatľudnienie pomocy biuľowej
w wymiaľze czasu pľacy wynoszącym Yz etatu w sekľetaľiacie Szkoły do dnia 30'06.2020 r'



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

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju Waldemar Wójcik zwtócĺł się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem w spľawie
wyrażenia zgody na zatľudnienie na wolne stanowisko pracy zastępcy szefa kuchni w wymiarze
pełnego etatu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy.wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju Grzegorz
Wojciechowski oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznali Zaľząd Powiatu
z wnioskiem Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkaľskiego w Busku - Zdľoju i Zarządu
Rzutowego Wędkarskiego Klubu Spoľtowego ,,Skish'' okľęgu Kieleckiego PZ\N w spľawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez zawodników Klubu w okľesie jesienno -

zimowym z siłowni w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Sportowym w Busku - Zdroju
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia
zgody naprzekazanie zbędnych materiałów budowlanych - ogľodzeniowych do Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7
do niniej szego pľotokołu.

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

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc
zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na spľzedaż samochodu
służbowego Renault Trafic typ T55 E o numeľze rejestracyjnym TBU 86KY w drodze
przetaľgu nieogľaniczonego ofeľtowego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do
niniejszego pľotokołu. Pľzedmiotowy samochód został wypľodukowany w |996 ľoku, posiada
przebieg 260 127 km i został przejęty przez Szkołę w 2006 ľ. jako używany od SOSZ w Busku
- Zdľoju. Podczas bieŻącego pľzeglądu technicznego stwieľdzono usteľki pojazdu części
mechanicznej, któľych koszt wykonania opiewa na kwotę 1 370 zł. Komisja likwidacyjna
określiła szacunkową waľtość rynkową przedmiotowego samochodu na kwotę 2 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na sprzedaŻ wlw samochodu w dľodze
pľzetaľgu oruz zatwierdził ustaloną szacunkową waľtość ľynkową samochodu jako cenę
wywoławczą'



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

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Ministra Inťľastľuktury dotyczącym możliwości złoŻenia wniosków
o dofinansowanie z budŻetu państwa zadan w ľamach rezeľwy subwencji ogólnej w 2020 ľoku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu waľunków ľealizacji zadań ze środków Íezerwy subwencji ogólnej oraz
Funduszu Dľóg Samoľządowych, Zaľząd Powiatu postanowił, że nie będzie występował
z wnioskiem o dofinansowanie zbudzetu państwa zadań w ľamach ľęzeľwy subwencji ogólnej
w 2020 roku.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu zobowíązał' Dyľektora PZD w Busku -

Zdroju do złożenia wniosku do Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku -

Zdĺoju o przedstawienie infoľmacji nt. pľowadzonego postępowania dotyczącego budowy,
bez wymaganego zgłoszenia, betonowego ogľodzenia w pasie dľogowym w ľl. owczary
oľaz dokonania spľawdzenia budowy betonowego ogrodzenia ptzez innego mieszkańca
w/w miejscowości.

Ad. 12
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zđroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dnia 14.10.2019 r. Znak: PZD.52.3110.40.2019 o zabezpieczenie
dodatkowych śľodków w dziale 600 ľozdziale 600 l 4 $ 43 00 na zadaniapn. : ,,Świad czenie usług
tľanspoľtowo _ spľzętowych przy zimowym utľzymaniu dróg powiatowych w sezonie
zimowym 201912020 obwód Drogowy w Busku - Zdroju" i ,,Swiadczenie usług transportowo
- sprzętowych przy zimowym utľzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 201912020
obwód Drogowy w Stopnicy'' na kwotę 646 840 zł oľaz o zabezpieczenie dodatkowych
środków na zakup soli dľogowej w dziale 600 rozdzialę 60014 $ 4210 na kwotę 40 000 zł na
sezon 201912020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowarriu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
Członek Zarządu Tomasz Mierzwa był nieobecny podczas głosowania.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Świętokrzyskiego Zaľządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach informującym
o oddaniu do użytkowania obwodnicy miejscowości Zbludowice oraz pozbawieniu,
na podstawie aľt. l0 ust. 5e ustawy z dnia2l marca l985 roku o drogach publicznych, kategorii
starego odcinka drogi wojewódzkiej Nľ 973 Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - gľ. woj. - (Zabno)
od km 3+300 do km 9+397 dł. 6,097 km oraz drogi wojewódzkiej Nľ 776 (Proszowice)
- gr. woj. - Kazimierza Wielka - Wiślica - Busko - Zdroj ul. Wiślicka w m. Busko - Zdrőj
dł. 0,960 km i zakwalifikowaniu do kategoľii dľóg powiatowych - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l1do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, Że ze względu na to, Że wlw odcinki dľóg nie
stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
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między sobą, nie powinny być, zaliczone do kategoľii dľóg powiatowych. Członkowi e Zarządu
Powiatu postanowili, Że przedmiotowe odcinki dľóg powinny być przekazane na Ízecz Gminy
Busko - Zdrój j zaliczonę do kategoľii dróg gminnych. Zarząd Powiatu zobowiązal Dyrektora
PZD w Busku - Zdroju do skięľowania pisma do Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdľoj
w przedmiotowej spľawie'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek Zarządu Tonrasz Mieľzwa był
nieobecny podczas głosowania.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Wiesław Marzęc zwľócił się do Dyrektora PZD
w Busku - Zđľoju o rozeznanie spľawy dokonania podwyŹszenia gľuntu, popÍzęz nawiezienie
ziemi pÍzez właściciela jednej z działekprzy drodze powiatowej w m. Chotelek.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz dodał, Że Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju powinien
skieľowaó pismo w pľzedmiotowej spľawie do Wydziału Budownictwa, Uľbanistyki' ochrony
Srodowiska Uľzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju.

Ad. 14
Prezes Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Züoju
Teľesa Stępniewska otaz Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie
Pľzyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju Jolanta Mľugała pľzedstawiły spľawozdanię kwaľtalne
Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjacíoł Dzieci w Busku - Zdroju
z wykorzystania środków finansowych za III kwartał 2019 roku - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do w/w spľawozdania
stanowi załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie zgłosili
zastrzeŻen do pľzedstawionego spľawozdani a'

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzytnał się. Członek Zarządu Tomasz
Mieľzwa był nieobecny podczas głosowania.

Ad. ls
Prezes Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
Teľesa Stępniewska oraz Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie
Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju Jolanta Mrugała zwľóciły się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem w sprawię dokonania pľzesunięć między pozycjami pľeliminaľza kosztów
funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęcíowej przy Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku
- Zdroju w 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoju do w/w wniosku stanowi
załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu'

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach nie zgłosili
zastrzęŻen do przedmiotowe go wniosku.
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Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 16
Pľezes Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa PrzyjacióŁ Dzieci w Busku - Zdľoju
Teľesa Stępniewska oraz Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Pruyjacíőł Dzieci w Busku _ Zdľoju .Iolanta Mľugała pľzedstawiły pľeliminaľz kosztów
Íbnkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku
- ZdrojunaŻ0Ż0 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do w/w pľeliminaľza
stanowi załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie zgłosili
zastrzeŻen do pľzedstawionego pľel i m inarza.

Powyższy pľeliminaľz został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka oľaz Kierownik
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski
pľzedstawili spľawozdanie kwartalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania śľodków finansowych za III kwartał 2019 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

opirria Powiatowego Centľurn Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w sprawozdania
stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie zgłosili
zastrzeŻen do pľzedstawionego spľawozdania'

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

Ad. 18
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka oľaz Kięrownik
Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski
pľzedstawili pľeliminaľz kosztów funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie na 2020 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do
niniej szego pľotokołu.

opinia Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do w/w preliminarza
stanowi załqcznik nr 2] do niniejszego pľotokołu'

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie zgłosili
zastrzeŻęn do pľzedstawi onego pľe l i rn inarza.

PovĺyŻszy pľeliminarz został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. 19
Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej
Ewelina Kowalik - Sanecka pľzedstawiła spľawozdanie kwartalne Waľsztatów Terapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z vĺykorzystania śľodków
finansowych za III kwaľtał 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do w/w spľawozdania
stanowi załqczník nr 23 do niniejszego protokołu'

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach nie zgłosili
zastzęŻen do pľzedstawionego spľawozdania.

Powyższe spľawozdanie zostało pľzyjęte pťZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim pľzy Carítas Diecezji Kieleckiej
Ewelina Kowalik - Sanecka przedstawiła pľeliminaľz kosztów funkcjonowania Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caľitas Diecezji Kieleckiej na 2020 ľok
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 24 do niniejszego protokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
do ilw pľeliminarza stanowi załqczník nr 25 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach nie zgłosili
zastrzeŻen do pľzedstawionego pľel i m inaľza.

PowyŻszy pľeliminaľz został przyjęty przęZ Członków Zarządu 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 Nľ 34120l 9 z dnia 24 |ipca 2019
roku dotyczącym rozeznania potrzeb utworzenia Centľum opiekrrńczo - Mieszkalnego
na teľenie Powiatu Buskiego, Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty
Świadczeń oľaz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdroju Aneta Chwalik oľaz Kieľownik Zespołu Pomocy osobom Niepełnospľawnym
i obsługi Pľogľamów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Agnieszka Milewska poinfoľmowały, Że w dniu 10 pażdzieľnika bľ. odbyło się inaugurujące
spotkanie konsultacyjne dotyczące zapisów do nowej Powiatowej Strategii Integľacji
i Rozwiązywania Problemów Społecznyclr. w spotkaniu udział wzięli pľzedstawiciele
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych ośľodków Pomocy
Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Waľsztatów Terapii Zajęciowej' organizacji
pozarządovłych z terenu Powiatu Buskiego. Podczas spotkania omówione zostały załoŻenía
Progľamu pn. ,,Centľa opiekuńczo - Mieszkalne''' Pľzedstawiciele ośľodków Pomocy
Społecznej nie zdeklarowali potľzeby utwoľzenia na terenie gmin w/w Centľum' omówione
zosÍały ľównieŻ załoŻenia nowych pľogľamów m.in. ,,Asystent osobisty osoby
Niepełnospľawnej''' Pľzedstawionę zostały także załoŻęnía pľojektu ustawy ws. Centrum
Zdľowia 75 plus'
Pismo Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w przedmiotowej sprawie
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stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu'

Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do
tozeznania czy jest potľzeba utwoľzenia na teľenie Powiatu Buskiego placówki dla kobiet
i męŻczyzn w podeszłym wieku oľaz somatycznie choľych a takŻe możliwości pozyskania
śľodków na dostosowanie budynku do potľzeb takiej Placówki.

Ad.22
Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Jolanta
Kamińska przedstawiła Członkon Zaľządu progľam naprawczy Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Pľzewodnicząay Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, Że przygotowany zostanie pľojekt
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie WraŻenía stanowiska w pľzedmiocie pľogramu
napľawczego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju. Powyzsza inicjatywa zostanie
przekazana Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez
poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączona do porządku obrad Sesji Rady
Powiatu.

4d.23
Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Jolanta
Kamińska zapoznała Zarząd Powiatu z kwaľtalnym spľawozdaniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju ô stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczen
i gwarancji RB-Z wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu oľaz kwartalnym spľawozdaniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju o stanie należności oľaz wybľanych aktywów ťlnansowych
RB-N wg stanu na koniec III kwaľtału 2019 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 29
do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.24Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku * Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofert na powieľzenie realizacji
zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2020 ľoku pľzez organizacje pozarządowe.

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

Uchwała Nľ 1 99/201 9 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 24 pażdzieľnika 201 9 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadanía z zakresu
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy pľawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2020 roku pÍzez oľgarrizacje pozaľządowe stanowi zalqcznik nr 30 do
niniej szego protokołu.
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Ad.25
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił propozycję zaproszenia
pľzedstawicieli oľganizacji pozarządowych pľowadzących działalność pożytku publicznego do
udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie ľealizacji zleconego zadania
administľacji ľządowej z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej i punktu
nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2020 roku'

Powyższe zapľoszenie - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3l do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowanę pÍzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

o godz. ] 000 Członek Zarzqúl Tomasz Mierzv,a, za zgodq Przewodniczqcego Zarzqdu, ĺ'lptłścił
posiedzenie Zarzqdu.

^d.Ż6Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego dotyózącym możliwości zgłoszenia pľopozycji pľojektów
o stľategicznym znaczeniu dla ľozwoju ľegionu w związku z tľwającymi pľacami nad nową
Strategią Rozwoju Województwa Świętokľzyskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 32 do niniejszego protokołu.

Pľzęwodniczący Zarządu poinfoľmował' Że pľzedmiotowe pismo zostało pľzekazane
do Burmistrzőw i Wójtów Miast i Gmin z terenu Powiatu Buskiego. Pľzewodniczący Zarządu
zwrőcił się do pozostałych Członków Zarządu o zapoznanie się z pľzedmiotowym pismem oraz
zgłaszanie pľopozycji w powyższym zakľesie.

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyrektoľa Powiatowego
Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju z dnia 03 ' l0.20l 9 ľ. Znak: FK.071 '35.2019.BS informującyln
o wysokości wpłat z tytułu składanych wniosków o wydanie zezwo|enia na pracę sezonową
oraz ľejestľację oświadczen o powieľzeniu wykonywania pľacy cudzoziemcowi za okľes
od początku ľoku do 30.09.2019 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr -lJ do niniejszego
protokołu'

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu podjął decyzję o wpľowadzeniu w/w śľodków do planu
dochodów budzetowych na 20l9 ľok i przekazaniu ich na wypłatę dodatków specjalnych dla
pracowników Powiatowego Uľzędu Pľacy obsługujących zadania związane z Sezonowym
zatľudnianiem cudzoziemców na terenie Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia l0'10.2019 r. Znak:
SoSw-301 -l0l20l9 w sprawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w planie Íinansowym na
20l9 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Zarząd
Powiatu w głosowanitr pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Á.d.29
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 14.l0.Ż0l9 r' Znak: ILo.321.66.20l9
o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
własnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 11.10.2019 r. Znak:
ZST-I 075.87.677.20|9 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów
gľomadzonych na wydzielonym ľachunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 ľok
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedłoŻył Członkom Zarządu Powiatu wniosek Dyľektora
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 08.l0.201 9 r. Znak: DPS.II.31 l.l l.2019 w sprawie
wyraŻenia zgody na zakup pakietu pľogľamów (Kadľy, Płace, Pit-y, Finansowo - Księgowy)
z ťlľmy ARISCO oÍaz przeniesienie śľodków finansowych w wysokości lŻ l77 zł
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zwrőcił się do Zarządu Powiatu o pozostawienie
przedmiotowego wniosku bez rozpoznania. Skaľbnik Powiatu wyjaśnił, Że zakup pakietu
progľamów zostanie dokonany ze śľodków bieżących w związku Z czym nie ma potrzeby
dokonywania pľzeniesień.

Ad.32
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 09.l0.20l9 r. Znak: DPS.II.3|l.|2.2019 w spľawie
wyraŻenia zgody na pľzeniesienie środków finansowych w wysokości 60 705 zł z $ 4210
na $ 4010 - 50 000 zł, $ 41l0 - 8 730 zł, $ 4120 - 1 225 zł, $ 4780 - 750 zł - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 38 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej W Zborowie (data wpływu do tut. Staľostwa Powiatowego dnia
08.l0.20l9 ľ.) Znak: FN_3l|0145lŻ018 o zwiększenie planu wydatków i dochodów
budzetowych na ľok 2019 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 39 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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4d.34
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 200/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 24 pażdzieľnika 2019 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2019 stanowi załqcznÍk nr 40 do
niniej szego pľotokołu.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku'

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

Uchwała Nľ 20l /20l 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 pażdziernika 20l 9 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqcznik nr 4I do niniejszego protokołu.

Ad.3ó
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

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

Uchwała Nr 20212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 pażdziernika 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqcznÍk nr 42 do niniejszego protokołu.

4d.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 ľoku.

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

Uchwała Nľ 203/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 pażdzieľnika 2019 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l9 ľoku stanowi załqcznÍk nr 43 do niniejszego
pľotokołu'

4d.38
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.
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Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 2041201 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 paździeľnika 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 44 do niniejszego protokołu.

Ad.39
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie wpľowadzenia nowych zasad płatności naleŻności z otrzymanych faktuľ
zwykazanym podatkiem VAT w Powiecie Buskim oľaz jednostkach oľganizacyjnych, objętych
centľalizacj ą podatku VAT.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 205/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż4 pażdzieľnika 2019 roku
w spľawie wpľowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktuľ
zwykazanym podatkiem VAT w Powiecie Buskim oľaz jednostkach oľganizacyjnych, objętych
centľalizacją podatku VAT stanowi załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu.

4d.40
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Zestawieniem v,ykonania
planou,anyę|1 y,ydaĺkóu, w oĺłesie 6 m-cy 20I 9 ľ. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz
przewidywane wykonąnie ną koniec 20l9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4ő do
niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakĺesie zostaŁa przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.41

W spľawaclt różnyclt:

I. Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Buskiego Samorządowego Centľum Kultuľy oraz kieľownika artystycznego
Buskiej oľkiestľy Zdľojowej o doťtnansowanie konceľtu Buskiej oľkiestľy Zdrojowej
- w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 47 do niniejszego pľotokołu. Uľoczysty koncert
Buskiej oľkiestry Zdľojowej ma uświetnić uroczyst ościzwiązane ze Świętem odzyskania
NiepodległoŚci l 1 listopada 20l9 ľoku.

Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielerria pomocy finansowej Gminie Busko - Zdroj na
realízację zađania z zakľesu kultury - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 48 do
niniej szego protokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inic.iatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącelnll
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Kornisje Rady
Powiatu' a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

2, Kieľownik Ref'eľatu Audytu Wewnętľztlego i Kontľoli Agrrieszka Kuľpiriska - Boksa
zapoznała Zaľząd Powiatu 7,e sprawo'Zcĺanienr z 'zadarńa audytowego pľZepľowadzolrego
w Powiatowyln Centľurn Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdro1u dotyczącego prawiclłowości
pľzepľowadzonego pľZez Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
zapytaĺlia ofeľtowego lla świaclozerrie poľadnictwa pľawnego w ľamaclr pľojektu
pn. ,,Dla Dobľa Rodziny'' - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 49 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodniczący Zal'ządu poinÍbľnlował, że Kancelaľia Pľawna' z ktťlľą PCPR podpisał
umowę na świadczenie poľadnictwa pľawnego złoŻyła wniosek o rozwiz1zanie
pľzeclmiotowej umowy' Postępowanie _ zapytanie of-ęľtowe na świadczenie poľadnictwa
pľawnego w ľamach w/w pľojektu będzie musiało byi pľzepľowadzone od nowa.

3. Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką
do inicjatywy uchwałodawcze.j w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem _ w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nľ 50 do rriniejszego protokołu.

Po analizie , powyŻsza autopopľawka została pľzyjęÍa pÍZeZ Członków 7.atz'ądu Powiattl
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę na|eŻy ptzekazać,
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu' celem przekazania do zaopirriowania pÍZeZ
poszczególne Kornisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obracl
najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało prz1,ięte pľ/-c7' Członków Za''ządu Powiatu w głosowanitl
przy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.42
Po zľealiznwallil-l poľząclku obľad Pľzewoclnic7.ący 7,aľz,ądu.Ieľzy Kolaľz poclziękował obccliyn-t
zaudział i o godzinie l l20 zamknął posieclzenieZal'ządu Powiatu.
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