
Znak: 8R.0022.2 .47 .2019

PľotokólNr 47l20l9

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 października 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oYaz

Aneta Chwalik _ Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Aleksandra Piątek _ Kierownik Zespołu Pľojektowego w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku -Zdroju
Renata Szymańska _ Gałązka - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski Kierownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Refęratu IP
Iľeneusz Augustowski - Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum'
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Rozpatľzenic wniosku Dyľektoľa Dolnu Pornocy Społccznej w Gnojnie w spľawie
wyľażenia z,gody na zatľudnienie pľaoownika na stanowisku księgowej (Dyr. DPS
w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺIroju, Nacz. Wydz. SoZ).

6, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľażenia zgody na pľZesunięcia finansowe między pozycjami pľelirrrinaÍza kosztów
ĺurrkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w 2019 ľ. (Dyr. DPS w Gnojnie, Kieľ.
wTZ przy DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju,, Skarbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

7. Zapoznanie się ze spľawozdanienr l)yľektoľa Powitrtowego Centľum PoIl'locy Rodzinie
w Br-rsku _Zdrojvzreal'izacji Pľojektrr,'Dla Dobľa Rodziny'' za okr'es od 01.06.20l9 r. dĺl
31.07 .20l9 ľ. (Dyr. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Bokserskiego Międzyszkolnego Klubu Spoľtowego ,'Ring''
w Busku _ Zdroju w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali spor1owej w PMOS (Nacz.
Wydz. EK).

9. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie wyľażenia woli
pľZystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ',Euľopejczycy: Wspólna
histoľia i wspólna przyszłośc'' w ľamach pľogľamu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).

l0. I{ozpattzęnię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku - Zdrojĺl w sprawie uľuclromienia śľodków Í'inansowych z rozdziału
80l46 Z pl'ZęZnaczeniem na wydatki bieŻące w Ż0l9 roku (Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. EK).

ll. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatyczrryclr w Busku
Zdľoju w spľawie pľzeniesienia niewykoľzystanych śľodków z dokształcania

i closkonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu
wydatków na wynagľodzenia osobowe oraz o dokonanie przesunięcia wolnych śľodków
Íinansowych pomiędzy działanri klasyfikacji budzetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału EK w spľawie zabezpíeczenia w budzecie
Powiatu śľodków finansowych na pľzystosowanie ponrieszczenia na potľzeby gabinetu
stomatologicznego dla uczniów szkół pľowadzonych przez Powiat (Nacz. Wydz. EK'
Skaľbnik Powiatu, Kieľ. Ref. IP).

13. Rozpatľzenie wniosku klubu sportowego ,,Buskie Stowaľzyszenie Futsalu Busko - Zdľoj"
w spľawie możliwości udostępnienia logotypów Powiatu Buskiego celem umięszczenia na
stľojach oľaz plakataclr nreczowych (Kier. Ref. IP).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poľadni Psychologicłno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w sprawie clokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik
Powiatu).

15.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zcspołu Szkół Ponaclpodstawowych im. Mikołaja
Kopernika w Busku - Zdľoju w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych
w planacli wydatków budzetowych na 20l 9 ľok (Skarbnik Powiatu).

ló. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku - Zdľoju w sprawie przesunięcia śľodków do planu finansowego na rok 20l9
(Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Busku -
Zdľoju w sprawie pľzeniesienia śľoclków Í-lnansowych z wydatków bieŹącychtj, Przeglqd
podnośnika PMT na ľealizację zadania inwestycyjnego Zakrlp mobilnego zesĺav,u llcl
pľzyczepce z clziclłkienl DVI/P 4l? (Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zclľoju
w spľawie zlniany w planie wydatków budżetowych na 20l 9 ľok (Skaľbnik Powiatu).



3

l9. Rozpatľzenie wniosktr Dyľektoľa Zespołu Szkół 'l'eclrnicznych i ()gólnclkształcących
wBusku - Zdroju w spľawie przesunięcia środków clo planu ĺinansowego na ľok 20l9
(Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie zwiększenia Śľodków do planu finansowego w latacli 2019-
202I w związkĺl z dofinansowaniem pľojektrr pod nazwą: ,,ĺľynliaĺ' międzynarodoyĺ,y
w kszĺulceniu zawodou,ym " ľealizowanego przez szkołę w ľamach Pľogramu
opeľacyjnego Wicdza Edukac.ia Rozwój 2014-20Ż0 współĺinanSowancgo z Elrľopejskiego
Funduszl-t Spclłeczlrcgo (Skaľbnik l'owiatu).

2l. Podjęcie uchwały 7'aľządul Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie znrian w bLrdŻocic
Powiatu Buskiego na ľok 2019 (Skarbnik Powĺatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatr-r w Busku - Zdroju w spľawie przelriesieli w plarrie

wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoktr (Skarbnik Powiatu).
23. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skaľbnik Powiatu).
24. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zľtrian w plallie

finansowym zadań z zakľesu administľacii ľządowe.i oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uclrwały Zavądu Powiatu w Busku - Zdľojrr w spľawie znrizrn planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu)'

26. Pod.ięcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie znriany uchwały Nľ Yl47l20l9 Rady
Powiatu w Busku -Zdro.juzdnia 28 lutego 2019 ľoku w spľawie okľeŚlenia zadań oľaz
podziału śľodków z Państwowego F-unduszl-t Rehabilitacji osób Niepełrrospľawnych,
przypadających według algoľytmu w 20 l 9 ľoku na ľealizacj ę zadań z zakresu rehabilitacj i

zawodowej i społeczliej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skaľbnik
Powiatu).

27.Pľzyjęcie infoľmacji o wykonaniu budzetu Powiatu Buskiego weclług stanu na koniec
III kwaľtału 2019 (Skaľbnik Powiatu).

28. Pocljęcie irricjatywy ucliwałodawczej w spľawic zl-lrian w budŻecic l)owiatu Btlskicgo
w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

29. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Porviatu).

30. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/3412019 Rady
Powiatu w Buskr: - Zclľo.iu zdria25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowei dla Powiatu Iluskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

31. Spľawy ńŻne'
3Ż. Zarrlknięci e posicclzeni a.

Ad. 1

obľaclom Zarządtl pľzewodniczył Pľzewodniczący Zal'ządtl .Ieľzy Kolaľz. który porł,itał
zebľanych i o goclzinie l 100 otwoľzył 47 posiedz enie 7'aruąclu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodlriczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oŚwiadczył, iz zgocĺnic z. listą obccności akttlalnie
w posiedzelriu uczestniczy 5 Człorrków Zaľz'ąĺJuĺ, co stanowi C'llloľLllll pozwala.iące lra
pocle.irnowanie pľawomocnych uclrwał i decyz.ii listy obecllości Członkółv Zorzqdu oľaz
z.űpľoszo,tyclt osĺíb stanowiq zalqcuiki nr I Í 2 do niniejszego protokołtl.
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Ad.3
Pľoponowany pľZęZ Pľzewodniczącęgo 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 Nľ 4612019 z dnia 24 pażdzieľnika 2019 ľoku został przyjęty ptzęz Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za' 0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach

-wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka zwrocíła się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na zatľudnienie pľacownika na stanowisku
księgowe.i'
Wniosek Dyľektoľ DPS w Gnojnie wľaz Z opiliią Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju stanowi zalqcznik nľ 3 do ninie.iszego protokołu'

Zabieľaiąc głos w dyskusji, Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zaproponował'
aby w celu zachowania przejľzystości naboľy na wolne stanowiska pľacy były
pľZepľowa dzane w trybie konkuľsowyrn.

Po przeanalizowaniu, wniosek Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie został
pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach

-pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. ó
Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łtrkawski zwrocił się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na
pľzesunięcia f'inansowe rniędzy pozycjarrri pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów
Teľapii Zajęciowej w 2019 ľ..

Pismo w pľzedmiotowej spľawie Znak: DPS.XI.48.33.2019 z dn' Ż5.10.2019 ľ. wraz z opinią
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 4 do
ninie.i szego pľotokołu.

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

Ad.7
Kieľownik Zespołu Roĺlzinnej Piecz.y Zastępczej, Wypłaty Świadczeń otaz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowynr Centľunr Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoiu Aneta
Clrwalik oraz Kieľownik Zespołu Pľojektowegc'l w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzirrie
w Busku Zdroju Aleksandľa Piątek zapoznały Zarząd Powiatu ze Spľawozclaniem
nľ2l2019lDDR z realizacji Pľo.jektu ,'Dla Dobľa Rodziny'' Za okľes oct 01 '06.2019 ľ. clo
3l .07 .2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik łtľ 5 clo niniejszego pľotokołu.

Inťoľmacja w powyższym zakľesie została pľz'yjęÍapr7,ę7,7'arz'ąd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem
Bokseľskiego Międzyszkolnego Klubu Spoľtowego ",Ring'' w Btrsku - Zdľoju w spľawie
nieoclpłatnego uclostępnienia hali spoľtowej w Powiatowynr Międzyszkollrym ośrodku
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Spoľtowyrrr inr. .Iózeĺä Gľudnia w Busku * Zdľoju na Mityng Bokseľski z. okazji Dnia
Niepodległości w ĺJniu 11 |istopada _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zar"ząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

.Iednocześnie, Zaľząd Powiatu postanowił , Że szczegółowe waľunki udostępnienia hali zostaną
okľeślonę pÍZęZ Dyľektora PMoS w Busku - Zdroju.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała Zarząd Powiatu Z autopopľawką do
inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do

rea|izacji projektu pn, ,,Euľopejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość'' w ramach
pľogľan"Iu E'ľasmus* - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatr"l

w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

w dalszej części posiedzenia, Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu
z infoľmacją wynikającą Z wprowadzorrych zapisów do Kaľty Nauczyciela na temat

dotowania pÍzez Wojewodę samorządów' które pľowadzą ośľodki doľadztwa i doskonalenia
nauczycieli w zakľesie wynagľodzenia doľadców metodycznyclr.

Ad. 10
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaia Kopeľnika
w Busku - Zdľoju Znak: ZsP.0722'27.2019 z dn.23.l0'2019 ľ' w spľawie uľuchomienia
śľodków Íinansowych z rozdziału 80l 46 z ptzeznaczeniem na wydatki bieżące w 2019 ľoku -
w bľznrieniu stanowiącyn załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pt7'ęZ 7'av.ąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 'l'echniczno - Infbrmatycznych w Busku -
Zdľoju Znak: ZST-I 075.93.710'2019 z dn. 25.10.Ż0|9 r. w spľawie pľzeniesienia
niewykoľzystanych środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Z przeznaczeniem na uzupełnienie lirnitu wydatków na wynagľodzenia osobowe otaz
o dokonanie pľzesunięcia wolnych Śľodków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji
budżetowej _ w bľznrieniu stanowiącynr załqcznĺk nr 9 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeana]izowaniur, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľ'ZeZ Zaľząd
I)owiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. tz
Zgodnie z arÍ. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 12 kwietnia 2019 r. o opiece zĺlrou,oĺnej naĺ]
tlczniami oľgan pľowaclzący szkołę jest zobowiązany do zapewnienia uczniom możliwości
koľzystarria z gabinetu dentystycznego.
Na ogłoszenie Staľosty Buskiego dotyczące współpľacy w zakľesie prowadzenia gabinetu
stoľlratologicznego w Powiecie Buskirrr odpowiedziała jcdna fiľnra - Coľĺełl Medic z siedzibą
w Waľszawie' Fiľlrra Zapľopollowała współpľaoę polegającą na tylrr, że wyposaży gabinet
i Świadczyć będzie opiekę stomatologiczną dla uczniów w ľamach kontraktu z Naľodowym
Funduszenr Zdľowia, natonriast Powiat udostęprri nieocl1lłatnie ponrieszczenie, któľe
wcześniej pľzystosuje do wymogów okľeślonych pľawem'

W związku z powyżs'zym. Naczelnik WydziałLr EK Renata Krzemieli zwróciła się
z wnioskięn^l dĺl Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w budżeoie Powiatu Środkclw ĺinansowych
na pľzystosowanie pomieszczenia w budynku przy ul. Annii Kľajowej, w któľym
uľr"lchomiony zostanie gabinet stomatologiczny dla uczniów szkół pľowadzonych przet
Powiat - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie poľozumięnia z w/w fiľnrą
w zakresie ľealizacji świadczeń stonratologicznych dla uczniów szkół pľowadzonych pľzez
Powiat Buski następnie, kiedy będzie Znany dokładny koszt przystosowania pomieszczenia na
potľzeby gabinetu zabezpieczone zostaną środki finansowe. Do ľealizacji powyższego
zadania, stosownie do zakresu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK,
Skaľbnika Powiatu oľaz Kieľownika Ref'eľatrr IP.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wrriosek został pozýywnie Zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. 13
Kieľownik Refeľatu IP 'fadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiattr z wnioskiem klr'rbu
Spoltowęgo ,,Buskie Stowaľzyszenie Futsalu Busko Züoj" w spľawie moŻliwości
uclostępnienia logotypów Powiatu Buskiego celenl uľnieszczelria na stľojach oľaz p|akatach
meczowych - w bľznrieniu starrowiącym zgłqcr.łrik nr 1] clo niniejszcgo pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Poľadni Psyclrologiczno _ Pec1agogicznej w Busku _ Zdľoiu
Znak: PPP.034.23.2019 z dn. Ż5.l0.20l9 ľ. w spľawie clokorrania pľzeniesień w planie
finansowynl wydatków - w bľznrieniu stanowiącynr załqczltik ,rr I2 do ninie.iszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnic zaopiniowany przęz' Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzynrał się'
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Ad. 15
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľrrika
w Busku _ Zdľoju Znak: ZsP,0722'Ż8.2019 z dn' 23.10.2019 ľ' w spľawie dokonania
pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków budżetowycli na 2019 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1-l do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzcciw i 0 głosaclr -wstľzylna} się.

Za zgorhq Przeu,oĺhniczclce4o Zarzqdu o godz. ] 200 Czlonek Zarzqclu Tomasz Mieľzu,a opu,ścił
pos ie dze ni e Zaľzc1clĺl.

Ad. 16
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowego lľeneusz Augttstowski zapoznał Zaruąd
Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w BuskLr

- Zclľoju Znak: ZS1'io.032.1448.2019 z dn.23.10.Ż019 ľ. w spľawie pľzesunięcia śľodkÓw do
planu Í_tnansowego na ľok 2019 ľok - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr ]4 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

Ad. 17
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego lreneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Komęndanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pożarnej w Busku -
Zdľoju Znak: PF.0760'11.2019 z dn. Ż5.|0.2019 ľ. w spľawie pľzenicsienia śľodków
ťrnansowych z wydatków biezących tj' Przeglqd podnośnika PMT na rea|izację zadanía
inwestycyjnego Zclkup tnobilnego zesĺcl'yu na przyczepce z clzialkienl Dĺ4/P 40 -w bľzrnięniu
stanowiącylm załqcznik nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Główny Księgowy tut' Starostwa Powiatowego lľeneusz Attgl"lstowski zapoznał Z'arząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceunr ogó|nokształcącego w Busku - Zdroju Znak:
ILo'32l.71.20|9 z dn' Ż5.|0.2019 ľ. w spľawie zmiany w planie wydatkĺiw budzetowych na
20l9 ľok - w bľzmieniu stanowiącyrrr załqcznik nr ]6 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powy'Ższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Główrry Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogćllnokształcących w Btlsku
- Zdľo.irr Znak: ZsTio'03Ż'1447 .Ż0l9 z dn' 23.|0.201 9 r' w spľawie przesunięcia śroclków do
planu ÍŤnansowego tra ľok 2019 * w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego
pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszY wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 7-,atząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.20
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku

- Züoju Znak: ZsTio'03Ż.1452.2019 z dn' 24'10.2019 r. w spľawie zwiększenia środków do
plantr Íinansowego w latach 2019-20Ż1 w związktr z cloflnansowanienr pľojektu pod nazwą:
,,ĺŤ/ynlial' ĺłlięclzyncu'ĺlrtgyly |l) k'szĺeilceľlitl ztlyyoclĺnĺ,)lnl" rcalizowancgo pl'zcz szkołę w ľalnacl-l
Pľogľalrru opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane go
z Europejskiego Funduszu Społecznego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowarriu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.21
Główny Księgowy tut. Staľostwa l)owiatowego Ireneusz Attgttstowski pľzedstawił pľojekt
uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku-Zĺlroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
na ľok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała zoslała pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zaľządu
w głosowarriu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 2061201 9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 pażdzieľnika 20l 9 ľoku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 20l9 stanowi załqcznik nľ ]9 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.22
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Atrgustowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowal1a pľ7'e7' Członków 7,arz'ądtl
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Uchwała Nr 20712019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľo.iu z dnia 30 pażdzieľnika 201 9 roku
w spľawie pľzeniesień w plarrie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanorł,i
załqcznik nr 20 do ninie.iszego protokołu.

4d.23
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowegcl lľeneusz Augustowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľo.iu w spľawie pľzeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków 7,arz.ądu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr 'za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.
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Uchwała Nr 208/2019 Zal'ządtl Powiatu w Busktt - Zclľoju zdnia30 pażdzieľnika 2019 ľoklr
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
złłqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmlan w planie Íinansowym zadaŕĺ
z zakľesu administľacji rządowej oraz innyc|'l zadań zleconych odľębnymi tlstawami w 20l9
ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządul
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 209l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia30 pażdzieľnika 2019 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2019 ľokur stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego
pľotokołu.

4d.25
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski pľzedstawił pľo.iekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie zmian planu wydatków w podległych
j ednostkach budzetowych.

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 2l 012019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 pażdzíeľnika 201 9 rokr"l

w spľawie zlnian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 23 do riiniejszego pľotokołu.

^d,26Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektenr inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr Y/4712019
Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z. dnia 28 lutego 20l 9 roku w spľawie okľeślenia zadan oraz
podziału śroclków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnyclr,
przypadających według algoľytnru w 2019 roku na ľealizację zadań z zakręsu ľehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawlrych w Powiecie Btrskim - w bľzmieniu
stanowiącyn załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Z,aľządu,povĺyż'szą inic.iatywę na|eŻy przekazaĆ, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr ptzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia clo porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Człorrków Zarządv Powiattr w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.
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Ad.27
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego lľeneusz Augustowski pľzedstawił infbrnrację
o wykonaniu budzetu Powiatu Buskiego według stanu na koniec III kwaľtału 2019 ľ. -
w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza infoľmacja zosÍała pľzyjęta pľZez Człorrków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.28
Główny Księgowy tut. Staľostwa l)owiatowego Ireneusz Augustowski zapoznał Zaľząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałoclawczei w spľawie znrian w budżecie Powiatu
Buskiego w 201 9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniej szego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty prZęZ Członków Zarządu Powiattt
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povlyŻszą irricjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopil-liowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższe.i Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowarriu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.29Główny Księgowy tut' Starostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zaľząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 20l9 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zatządu, powyŻszą inic.iatywę naleŻy prz.ekazac Pľzewoclniczącemu Racly
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Racly Powiatu.
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Ses.ji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się'

Ad.30
Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego lľeneusz Augustowski zapoznał Zaľząd
Powiatu z pro.iektem inicjatywy uchwałodawczei w spľawie zmiany trchwały Nr IV/34l2019
Rady Powiatu w Btrsku _ Zdroju z dnia Ż5 stycznia 2019 ľoktr w spľawie Wielo|etniej
Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 _ 2030 - w bľzmieniu stanowiącyrn
załqcznik nľ 28 clo niniejszego pľotokołu.

Po analizie , powyŻszy pľojekt uohwały został przy'ięIy przez Członków Zaľządtl Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.
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Deayzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać. Pľzewodnicząccnru Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.31

łl/ sprałuĺlch rĺiżłtyclt :

1. GłÓwny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego lľeneusz Augustowski zapoznał
Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki opiekunczo _ Wychowawczej
Zgromadzenia Sióstľ Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. o. Gwidona w Pacanowie
o wspaľcie finansowe 7, ptłęZnaczeniem na budowę nowego domu w celu
dostosowania do nowych pľzepisów _ w bľzmienitl stanowiącyrn załqcznik nr 29 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Że przedmiotowy wniosek bęclzie
rozpatľywany podczas konstruowania pľojektu budŻetu Powiatu na rok 2020.

2. Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapoznał pozostałych Członków
Zarządu Powiatu z Prolokolem z posiedzeniu Komisĺi Konkuľsov,ej opiniujqcej ofeľĺy
złożone przez oľganizacje pozaľzqdov)e w ramach czwaľtego, otwartego konkursu
oferĺ na w,ĺpaľcie realizacji zadań publicznychw 20l9 roku - ogloszonego Uchu,ałq
Nľ ]8]/20I9 Zarzqdu Powiaĺu v, Btl,sku Zdroju z dnia 2 paździeľnika 20I9 ľoku -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołr"r.

Następnie, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały
Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników czwaľtego,
otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie ľealizacji zadan publicznyclr w 2019 ľoku.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uchwała Nľ 2ll12019 Zaľządu l)owiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 paŹdzieľnika
2019 ľoku w spľawie ogłoszenia wyrrików czwaľtego, otwaľtego kollkuľstl oťeľt na
wspaľcie ľealizacji zadań publicznych w 2019 ľoktl stanowi załqcznik nľ 3l do
niniej szego pľotokołu.

3. Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz przekazał pozostałym Członkonr Zarządĺl
infoľmację dotyczącą waľtości w otwieľanych pľzetaľgach na ľealizację zadan
z Funduszu Dróg Sarnoľządowych.

4. Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz przekazał pozostałyni Człolrkom Zaľządu
inťoľmację z posiedzenta Zarządu Związku Powiatów Polskich dotyczącą sytuacji
w oŚwiacie.
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Ad.32
Po zľealizowaniu poľząclku obľad Pľzewodniczący Z'arządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnynr za udział i o godzinie 12a0 zamknął posiedzenie Zaľządu Powiatu'
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