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Pľotokól Nľ 48/2019
z posĺedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia ó listopada 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ieľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Jolanta Kamińska - Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zđroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
KľzysztoťWelenc _ Naczelnik Wydziału oR

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdrojuo zwiększenie śľodków do planu ťtnansowego na rok 20l9 (Dyľ. ZsTio
rľ Busku _ Zdľoju' Skaľbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarząđu Dľóg w Busku - Zdľoju
o pľzesunięcie śľodków finansolvych z zadania inwestycyjnego ľocznego pn.: ,,zakup
przyczepy do ciągnika'' na wydatki bieżące (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju' Skarbnik
Powiatu).

1.

2.
3.
4.
5.
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7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
o dokonanie pľzeniesień w planie finansowym wydatków jednostki w związku
z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z pozostałymi usługami (Dyľ. PZD
w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdtoju
o przesunięcie śľodków finansowych ujętych w zadaniach inwestycyjnych ľocznych na
20l9 ľok pn': ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0094T Piasek Mały - Zborőw - Piestľzec
- Zołcza - Ugoľy od km 0+000 do km 1+000, dł, 1000 m" otaz,'Przebudowa dľogi
powiatowej Nr 0058T Boľzykowa - Skoľzów od km 6+288 do km 6+738, dł. 450 m''
o łącznej kwocie 256 796złnawynagľodzenia osobowe pľacowników (Dyr. PZDw Busku
_ Zdľoju, Skarbnik Powiatu):

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju o ustanowienie tľwałe go zarząđu, na czas nieoznaczony, nieľuchomości położonej
w Busku - Zdľoju pľzy ul' Bohateľów Waľszawy lŻ0 oznaczonej w ewidencji gľuntów
numerem działki 73133 o powieľzchni 0,4325 ha (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o upoľządkowanie terenu pľzed nową siedzibą Centľum (Dyľ. PCPR w Busku -

Zdroju,, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. OR).
11.Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZoZ narastająco za III kwartał
20l9 roku (Dyr. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

12. Rozpatrzeníe wniosku Ludowego Uczniowskiego Klubu Spoľtowego ,,Wisła'' Nowy
Koľczyn w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali Powiatowego Międzyszkolnego
ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzeníe wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawie
upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakĺesie rea|izacji projektu pn' ,,Europejczycy: Wspólna
historia i wspólna przyszłośĆ'' (Nacz. Wydz. EK).

l5. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upoważnienia
do pľzepľowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego rewidenta do badania
spľawozdania ťlnansowego Za 2019 i 2020 rok w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -

Z&oju (Skarbnik Powiatu).
16. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
17. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach

budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku (Skarbnik Powiatu).
18. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały

Nľ IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia25 stycznia 20l9 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik
Powĺatu).

19. Ana|iza danych przedłożonych do projektu budŻetu Powiatu na 2020 ľok (Skarbnik
Powiatu).

20. Sprawy rőŻne.
21. Zamknięcie posied zenia.
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Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebranych i o godzinie 1l00 otwoľzył 48 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Czlonków Zarzqdu oraz
zilproszonych osljb stanowiq zalqczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokolu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniuptzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 47l20l9 z dnia3} pażdziernika 2019 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 29.10.2019 r.

Znak: ZsTio.032.1474.2019 o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 20l9
o kwotę 436 094 zł - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'
W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę wynagľodzeń dla pracowników.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla w/w Placówki środki
finansowe w kwocie 265 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęteprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju KrzyszÍof Tułak zwrócił się do
Zaľządu Powiatu z wnioskiem zdnia28.|0,20|9 r.Znak:PZD'S2.3l1r0.44.2019 o przesunięcie
środków finansowych w kwocię 45 000 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn.: ,,zakup
przyczepy do ciągnika'' na wydatki bieżące - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 28J02019 ľ. Znak: PZD.S2.3|I0.43.20|9 o dokonanie
pľzeniesień w planie finansowym wydatków jednostki w związku z zabezpieczeniem śľodków
na wydatki związane z pozostałymi usługami - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nľ 5 do
niniej szego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

Ad.8
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do

ZarząduPowiatu z wnioskiem zdnia30.l0'2019 r.Znak:PZD.s2.31l0.45.20l9 o przesunięcie
śľodków finansowych ujętych w zadaniach inwestycyjnych ľocznych na 2019 ľok
pn.: 

',Pľzebudowa 
drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestľzec - Zołcza -

Ugoľy od km 0+000 do km l+000, dł. 1000 m" oraz,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0058T
Boľzykowa - Skorzów od km 6+288 do km 6+738, dł' 450 m'' o łącznej kwocie 256 796 zł na

wynagľodzenia osobowe pracowników - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z realizacji w/w zadan
inwestycyjnych oraz postanowił, Że śľodki finansowe zabezpieczone na ich wykonanie zostaną
przeznaczone na zmni ej szeni e deťr cytu budżeto we go.

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

0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

W dalszej częściposiedzenia Dyrektoľ Powiatowe go ZarząduDľóg w Busku 'Zdroju Kľzysztof
Tułak oraz Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapozna|i Członków Zarządu Powiatu z infoľmacją
dot. kosztów realizacji zadań w ľamach progľamu ,,Fundusz Dľóg Samoľządowych''
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju udzielił wyjaśnień nazapytanía:
Członka Zarządu Jeľzego Koľdosa dot. dodatkowego oznakowania skľzyżowania
ul. Beszowskiej i ul. oleśnickiej w m. Pacanów;
Członka Zarządu Wiesława Marca dot' pľzygotowania dokumentacji pľojektowej

na wykonanie ściężki rowerowej/pasa wolnego ľuchu w m. Wełecz.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zwľócił się do Zarządu Powiatu o ustanowienie tľwałego zarządu' na czas nieoznaczony'
nieľuchomości położonej w Busku - Zdroju pľzy ul. Bohateľów Warszawy 7Ż0 oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 73133 o powieľzchni 0,4325 ha - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu' Zajmowana nieruchomośi stanowi
parter budynku z pomieszczeniami pÍzeznaczonymi na siedzibę Centľunr, ośľodęk Interwencji
Kĺyzysowej oraz hostel wraz z garaŻem blaszanym. Powieľzchnia użytkowa stanowi
ok' 600 m2. Nieľuchomość ta słuŻyć będzie realizaď1i celów statutowych PCPR
tj. wykonywanie zadanwłasnych i zleconych Powiatu z zakľesu pomocy społecznej, wspieľania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, ľehabilitacji społecznej osób niepełnospľawnych
i przeciwdziałania pľzemocy w rodzinie.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski poinfoľmował, Że wyłoniony został
Wykonawca, który do dnia 04,|2.2019 r. dokona wyceny nieľuchomości zlokalizowanych pľzy
ul. Boh. Waľszawy 120 w Busku - Zdroju.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak Zasugeľował, aby pľzed podjęciem decyzji w przedmiotowej
spľawie rozeznać',

Zaľząd
się.
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jakie koszty ponosić będą PCPR i PP-P w związku Ze spľawowaniem tľwałego zarządu?

czy po ustanowieniu tľwałego zarządu wiw jednostki będą zwracaó się o dodatkowe
środki z przęZnaczeniem na zatľudnienie osób do obsługi obiektu?

czy obligatoryjne jest przekazanie ptzez Powiat tego obiektu w trwały zaľząd?

czy koľzystniejsze byłoby gdyby ilw nieruchomością gospodaľował Zarząd Powiatu,
a obsługę obiektu pľowadzili pľacownicy tut. Starostwa?

Decyzją Zaruądu Powiatu' Naczelnik Wydziału GKN oľaz Naczelnik Wydziału oR zostali
zobowiązani do wypľacowania i pľzedstawienia koncepcji ptzekazania pľzedmiotowej

nieľuchomości w trwały zarząd, która będzie najbaľdziej koľzystna z punktu widzenia
zarządzania cał ą n i eruch om o śc i ą.

w dalszej części posiedzenia Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz

Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski zapoznali Członków Zarządu ze zbiorczym
zestawieniem ofeľt w pľzetaľgu. nieogľaniczonym na: ,, Monitoring przebiegu i nadzór
techniczny realizacji prac nuiqzanych z modernizacjq ewidencji gruntów i budynków poprzez

utvloľzenie baz danych EG|B lub poprawę jakości i aktuąlności baz danych EGiB, wľaz

z doprov,adzeniem ých baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym
v) rozporzqdzenitl Minisĺra Rozwoju Regionalnego i Budownicĺwa z dnia 29 marca 200] ľ.

w spiawie ewidencji gruntów i buĺłynków"' Zamawiający ptzeznaczył na sftnansowanie

zamówienia kwotę 6 972 zł bľutto. Pľzyjęto następujące kryteľia oceny ofeľt: cena bľutto,

wydłużony okres udzielonej ľękojmi. W prowadzonym postępowaniu pľzetaľgowym wpłynęły
3 ofeľty opiewające na kwoty: 30 000 zł (okľes ľękojmi 36 miesięcy),Ż8 290 zł (okĺes rękojmi

48 miesięcy), 18 500 zł (okres rękojmi 24 miesiące).

'W związku z tym, iŻ waľtość wszystkich złoŻonych ofert znacznie przekľacza kwotę jaką

Zamawiający ptzeznaczył na sltnansowanie zamówienia, Zarząd Powiatu, podjął decyzję
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania pľzetaľgowego'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za'
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju zwľócił się do Zarządu
Powiatu o upoľządkowanie teľenu'pľzed nową siedzibą Centrum w związku z obchodami Dnia
Pľacownika Socjalnego, któľe planowane są na dzień 25 listopada 2019 roku - w bľzrnieniu
stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu' W w/w terminie planowane jest

ľównocześnie of,lcjalne otwaľcie nowej siedziby oľaz obchody XX-lecia istnienia powiatowych

centľów pomocy ľodzinie.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował' że powyzszy wniosek jest juz
ręalizowany przez Wydział organízacyjny i Kadr.

Ad. l1
Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Jolanta
Kamińska pľzedstawiła Członkom Zarządu infoľmację z dn. 30.10.20l9 r. Znak:
ZoZlDFlFFll58lJKl20l9 o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku finansowymZoZ naľastająco

za III kwaľtał2Ol9 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]0 do niniejszego pľotokołu
oľazkoľektęw/winťormacji zdn'3l'l0.20l9ľ.Znak:ZoZlDFlFFll60lJTl20l9-wbľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 1I do niniejszego protokołu'



Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,WiSła'' Nowy Koľczyn w spľawie wyraŻenia zgody na

nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego oŚľodka Sportowego
w Busku - Zdľoju w soboty lub niedziele na czas dwóch godzin w okresie od 09.l1'2019 ľ. -

29.O3.2020 r' w celu pľzepľowadzenia trenirrgów dľuzyny dzíewcząt LUKS Wisła Nowy
Korczyn - w brzmieniu stanowiącynr załqcznik nr l2 do niniejszego protokołu'

Decyzję w powyższym zakresie Zaľząd Powiatu pozostawił w gestii Dyľektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju z đnia 29J02019 ľ' w spľawie

zabezpieczenia środków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na m-c listopad 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do

niniej szego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zaľząđu Powiatu
w Busku _ Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki

oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejrnowania czynności w zakľesie ľealizacjí
proj ektu pn',,Euľop ejczy cy : Wspólna hi storia i wspólna pľzy szłość" .

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 2l2lŻOl9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 6 listopada 2019 ľoku
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej
przęz Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji pľojektu

pn. ,,Euľopejczycy: Wspólna histoľia i wspólna przyszłość'' Stanowi załqcznik nr ]4 do

niniej szego pľotokołu.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie upoważnienia do pľZęprowadzenia postępowania w zakresie
wyboľu biegłego ľewidenta do badania spľawozdania finansowego za 20|9 i 2020 rok
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju_ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I5
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka zosÍała przyjęta pľZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowarriu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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D ecyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

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

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopoprawkę nalezy przekazać Przewodniczącęmu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőIne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została pľzyjęta pÍzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia Ż5 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľäwka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zatządu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzýjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedŁoŻył Członkom Zarządu Powiatu, celem zapoznania się:

załoŻeniado pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na2020 ľok w ľozbiciu naposzczególne
jednostki oryanizacyjne - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19 do niniejszego
protokołu,
zestawienie dotyczące propozycji zadan inwestycyjnych rocznych w 2020 roku,
zgłoszonych przez Kierowników jednostek - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20
do niniejszego pľotokołu,
zestawienie dotyczące pľopozycji zadań ľemontowychw 2020 ľoku, zgłoszonych ptZęZ

Kierowników jednostek - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2] do niniejszego
protokołu,
infoľmację o dochodach, wydatkach, nadwyżceldeficycie, pľzychodach, rozchodach
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Dalsze pľocedowanie nad projektem budzetu Powiatu Buskiego na rok 2020 nastąpi
na następnym posiedzeniuZarządu, którego teľmin .vqrznaczono na dzień 8 listopada br.

Ad.20

W sprawach różnyclt:

L Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania Komisji Konkuľsowej w celu
opiniowania złoŻonych ofeľt na powieľzenie realizacji zađania z za|<resu pľowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego
w 2020 ľoku przez organizacje pozaľządowe.

Po analizie, powyższa uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana pľzez Członkőw
Zarząduw głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 21312019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 listopada 20l9 ľoku
w sprawie powołania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych ofęrt na

powieľzeni e realízacji zadania z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej oľaz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku pľzez oľganizacje
pozaľządowe stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

2. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej
w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami pľeliminaľza kosztów
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim ptzy Caritas Diecezji
Kieleckiej w 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego
pľotokołu'

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do ilw wniosku
stanowi załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr _za,O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



3. Zaľz'ąd Powiatu zapoznał się z oclpowicclzią Dyľektoľa Powiatowcgo Zaľządu Dľcig

w Busku - Z,droju na wniosek Członka Zarządu Tomasza Mieľzwy z dnia 09.10.20l9 ľ.

w spľawie ustawienia tablic 1rľowadzących na łuku dľogi 0059T Zwieľ'zyrńec - Kotki -

.Ianina w l-I1. Podgaje - w bľzlrrieniu stanowiącynr zołqcznik nľ 26 do riiriiejszego
pľotokołu.

4, Członek 7'arz'ądu'l'olrrasz Mieľzwa Zapľopol-tował, aby ro'zwaŻyc możliwość zerkupit

tabletów dla l{adnych i wpľowadzelria elcktľonicznego systclnu pľzekazywallia
mateľiałow na posiedzenia, co pozwoliłoby zastąpic dokr"rmenty w weľsji papierowej'

Aĺl. Żl
Po zręalizowaniu porząclku obľad Pľzewoclnicząay 7'arząclu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym
za vdzial i o godzinie 1255 zalnknął posieclzenie Zarządu Powiurttl.

l'ĺltokĺil s1ltlľzt1clzi ła:

[]aľbaľa Norl'ocicń

. \ÜJL--r,e*.'


