
Znak: BF-0022.L49.2019

Pľotokĺíl Nľ 4912019

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 8 listopada 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

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

oraz

Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Mariola Koľnicka _ Inspektoľ w Wydziale EK
Ar1ur Polniak - Skaľbnik Powiatu

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia woli

pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realízacjí pľojektu pn. ''Histoľical memory aS

aspľingboaľd Íbľ the People's Europe'' (,,Europejczycy| Wspólna histoľia i wspólna
przyszłośc'') w ramach pľogľamu Eľasmus* (Nacz. Wydz. BK).

5. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia25 stycznia 20l9 roku w spľawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).
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Po Scsji:

6. Rozpatrzenie wniosku Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maľyi Panny w Stľożyskach w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie znrian w unrowie
nr SoZl4lŻ3l2lŻ0|9 z dn.26 |ipcaŻ019 ľ. (Nacz. Wydz. SoZ).

7, Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdro.iu w spľawie zmian w planie
ĺinansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oľaz innych zadan zleconyclr
odľębnynri ustawalrri w 20l9 ľoku (Skarbnik Pĺlwiatu).

8. Podjęcie uclrwały Zarządv Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zllriatr planu clochocl(lw
i wyclatków w podległyoh jednostkaclr budzetowych (Skarbnik Powiatu)'

9. Pľace na pľojektem budżetu Powiatu na2020 rok (Skaľbnik Powiatu)'
10. Spľawy ľózne.
1 1. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządv Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych io godzinie 7a5 oÍwol'zył 49 posieclzenie7'aľządu Powiatu.

Ad.2
Pľzęwodniczący Z,arządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzerriu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi qlloľum pozwalające na
podejnrowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Członków Zarzĺpdu oraz
zűproszonych osób stanowiĺ1 załqczniki łtľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzewoclnicZącęgo Zarządu poľząclek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowarriu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeoiw i 0 głosacli -wstľzyrrrał się.

Ad.4
Naczelnik Wydziału l]K Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z kolejną autopopľawką
clo inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľttŻcnia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do
ľealizacji pľojektir pn' ",FIistoľical nlelnoľ)/ aS a spľingboaľd Íbľ the People's Euľclpe''
(''Iiuľopejczycy: Wspólna liistol'ia i wspólna yxzys'z'łość'') w ľanracłr pľogľanlu Eľaslrrus* -
w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr J do niniejSzego pľotokołil.

Po analizie. powyższa autopopľawka została przyjęta ptzez Członków 7'arządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Człolrków Zavądll. powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemll
Rady Powiatu, celetn włączenia clo poľządku obľad dzisieiszej Sesji l{acly Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządul Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -z'a,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.5
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z kolejną autopĺlpľawką do
inic.iatywy uchwałodawcze.1 w spľawie ztrriatry uclrwały Nľ |v13412019 Rady Powiatu
w Busktt - Zclľo.ju z clnia Ż5 sÍycznia 20l9 ľoku w spľawic Wieloletniej Pľogtlozy Finansowe.j
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dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - Ż030 - w brzmieniu stanowiącyn złłĺ1człtik nr 4 do
nirriej szego pľotokołu.

Po analizie' powyzsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Racly Powiattl' celenr włączenia do poľząclktl obľad dzisiejszej Sesji Racly Powiattr.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Człorików Zarządu Powiatu w głosowarriu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

o godz. 755 Przev,odniczqcy Zaľzqdu ,Ierzy Koĺąrz ogłosił pľZeľwę w obľadach Zĺlrzc1du
do czcl,gtl zakoľiczenia Sesji Rady Powicltu.

O got}z. l020 obl'ĺlĺly Zuľzqĺltl Poulialtl zosĺały vlznou,ione.

Pľzystąpiono clo ľealizacji punktu 6 porządku obľacl.

Ad.6
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Paľaf-ii
Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach w sprawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o doťtnansowanię pľac przy zabytku
nrSoZl4|23l2/20I9 z dn.26 lipca 20l9 ľ. dotyczącyclr wydłuzenia teľminu oľaz zmiany
wysokości kosztu całkowitego ľealizacji zadania (zwiększenie wkładu własnego Paľafii) -
w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowalriu pľzy 5 głosacli -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľo.jekt uchwały Zarządu Powiatu
w Br:sku - Zdľoju w spľawie znrian w planie finansowynr zadan z zakľestl administracji
ľząclowej oraz innych zadan zleconyclr odľębnylni ustawanri w 2019 ľoku.

Po analizie , powyŻsza ltchwała została pozytywnie zaopinio wana pÍzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzyllrał się.

Uchwała Nr 21412019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľojtl z dnia 8 listopacla 2019 ľoku
w spľawie zmian w planie ĺŤnansowym zadań z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych
zadań zleconych odľębnymi ustawalrri w 20l9 ľoku stanowi załqcznik nr 6 do ninie.iszego
pľotokołu.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przeclstawił pľo.iekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľo.iu w spľawie znrian planu doclroclów i wydatków w pocllcgłych jednostkaclt
budzetowych.
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Po analizie, powy'Ższa uclrwała została pozytywnie zaopinitlwana przę:.' CzłonkÓw Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 21512019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 8 listopada 2019 ľoku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych
stanowi zĺłqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Skarbnik Porviattl Aľtuľ Polniak analizrrjt1c załoŻenia cĺo pľojektu buclżettl pľzcdstawił analizę
wykonallia budżetu w latach popľzcclrriclr i w ľoktr bicżącyrrr, jak ľówlricŻ pľzedstawił
oczekiwania jednostek oľganizacyjnych na pľzyszły ľok.
Skaľbnik Powiatu poinfbľnrowal Z'anąd Powiatu, Że przedłoŻone pľojekty jednostek znacznie
przektaczają mozliwości finansowe Powiatu Buskiego, dlatego też popľosił o wnikliwą
ana|izę przedłoŻonych mateľiałów, aby na następnym posiedzeniu móc dokonaó wyboľu
zadan do ľealizacji w 2020 roku.

ZałoŻenia do pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na 2020 ľok w ľozbiciu na poszczegó|ne
jednostki oľganizacyjne stanowią zułĺycznik nr 8 do niniejszego pľotokołu. Irrĺoľrrraĺ.:ja
o clochodach, wydatkaclr, nadwyżce/deficycie. pľzychodaclr, ľozclrodach stanowi załqcuik nr
9 do nilriejszego pľotokołu.

odnosząc się do wypowiedzi Członka Zarządu Jerzego Koľdosa, który zwľócił uwagę na
zwiększenie zatľudnienia w jednostkach oľganizacyjnych Powiattt, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ
Polniak poinfoľmował, Że od 3 _ 4 lat liczba etatów oscyluje wokół niezmienionego poziomu
(480 - 488 etatów). Następnie, Skaľbnik Powiatu powiedział, że jest Za wpľowadzeniem
limitowania' a nawet, zapisania uchwałą Rady Powiatu, aby Żaden Kieľownik iednostki nie
nrógł, be'z zgody Rady, rrie tylko Zarządu Powiatu, zatľuclnić pľacownika'
Ponadto, Skaľbnik Powiatu zwrócił Llwagę' Że jeŻeli Kieľownicy występują z wnioskiern
o zatľudnienie, to po pierwsze powinrri ľozeznac cz'y moŻna powieľzyć dodatkowe obowiązki
innej osobie zatľudnionej w danej jeclrrostce za dodatkowym wynagľodzeniem, następnie czy
jest możliwośÓ przesunięcia pľacownika w ľanrach jednostek organizacyjlrych Powiatu, jeżeli
nie ma takiej możliwości, to naleŻy szukai poptzez Urząd Pracy w ľatnach prac
inteľwencyjnych ltlb poptzez inrre f'oľmy zatľudnienia olěľowane pľzez Urząd, a dopieľo
w pľzypadku, gcly wszystkie wy'Żej wymienione nrozliwości nie da.ią efekttl to ogłosió nabóľ.

W dalsze.i części posiedzenia Skaľbnik Powiatu popľosił, al:.y szczególną uwagę zwľócić na
dľastyczrry wzľost rłydatków w jednostkach oświatowyclr. Popľosił ľównieŻ
o pľzeana|izowanie aľkuszy organizacy.inych w celu zweryf-ikowania wszystkich goclzin
lekcyjnyclr oraz podzíału na gľupy.
Następrrie, Skaľbnik Powiatu poinÍbľmował, Że bľak jakiejkolwiek ľeakcji w zakľesie
ogľaniczenia dľastycznego wzľostu wydatków dopľowadzi do lego, Że w lataclr następnych
Powiat będzie pełnił jedynie ľolę administľatoľa.

Za zgodc1 Przeu,oclłliczclcegO Zaľzqdĺł o godz. I ]3() Czlonek Zarzqcĺtl ,Ieľzy KoľĺJos opt'l'ścił
p ĺl.s i e dz e n i e Zcu' z c1 clu.

Poclczas dalszej alltllizy Członkowie Zaľządu zgłasza|i pľopozycje znrian do pľzedłozonyclr
materiałów budżetowych oľaz zobowiązali Skaľbnika Powiattl do ich wprowaclzenia.
Dalsze procedowanie nad pľojektem budzetu Powiatu Buskiego na ľok 2020 nastąpi na
kole.jnyrn posiedzeniu Z'aľządu, któľego teľmin wyznaczono na dzień l2 listopada bľ.
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W sprawach ľóżnych:

1. Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopieri nauczycicla mianor,vallego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynał
się.

Uchwała Nľ 21612019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 20l9
ľoku w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień ľlauczycie|a
mianowanego stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ż. WdľoŻenie uchwał Rady Powiatu z XII Sesji Rady Powiatu z clnia 8listopada 2019
roku - załqcznik nr 1] do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr XII l l22 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 8 listopada 20l9 roku
w spľawie zmian w budŻecię Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Za wdľoŻenie powyzszej uchwały i inĺbľmowanie Zaruądu Powiatu o postępaclr wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtr:ľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy

w Sandomięľzu'
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pr7ł
4 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

UchwałaNrXII llz3 l2019RadyPowiatuwBusku-Zdľojuzdnia8listopada2019roku
w sprawie pľzeniesień w wydatkaclr buclżetlr Powiatu Buskiego w 2019 ľokrr.

Za wdrożenie powyzszej uchwały i inÍbľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w zycie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę prz'ekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowe.j w Kielcach Zespół Zamiejscowy

w Sandomierzu.
- Uclrwała podlega ogłoszelriu w Dzienniku Uľzędowynr Wo.iew odzÍwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _zar 0 glosach -przecĺw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XII l l24 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 20l9 ľoku
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w spľawie zniany uchwały Nľ IY l34lŻ0l9 l{ady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 slycznia
20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowei dla Powiatu Buskiego na lata 2019 -

2030.

Za wdľoŻęnie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach wdľaŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały w Í-ormie
elektľonicznej w progľarnie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obľaclrunkowcj w Kielcaclr - Zespőł Zaniejscowy
w SaIrdonrieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uclrwała NrXII l l25 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 8 listopada 2019 roku
w spľawie zmíany uchwały Nľ Yl4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego
2019 ľoku w spľawie określenia zadań oraz podziałrr śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnycłr, przypadających według algorytmu w 20l9 ľoku na
realizaoję zadan z zakľęsu ľehabilitacji zawoc1owej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskirn.

Za wdľoŻęnie powyższej uchwały i inťoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju Andľzej Smulczyński, Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Maľian
Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 tlstawy
z dnia 5 czeľwca l998 roku o salnoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjętc przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _z^,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XII l 126 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 2019 roku
w spľawie upoważnienia do pľZepľowadzenia postępowania w zakręsie wyboľu biegłego
ľewidenta do badania spľawozdania ĺ-tnansowego za Ż0l9 i 2020 ľok w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

Za wdroŻenie powyzsze.j uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zclľowotne.j w Bulsku - Zdľoju
Gruegorz Lasak, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ
Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy z dnia

5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach -za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XII / |27 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 20l9 ľoku
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w spľawie Zmiany Uchwały Nr XXXI/3z8l20l7 Rady Powiattl w Busku - Zclľoju z dnia
13 pażdzieľnika 20l7 ľoku w spľawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdrojv.

Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i inÍbrmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Gruegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Naczelnik Wydziału oR
Kľzysztoť Welenc.

Uchwałę pľzekazuje się ĺJo:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy z dnia

5 czeľwca 1998 ľoku o samoľząclzie powiatowym'
- Uchwała podlega ogłoszeniu w l)zienniku [Jľzęclowym Województwa Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarzącl Powĺatu w głosowaniu przy
4 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XII ll28 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 8listopada 2019 roku
w spľawie wyľażenia zgody na zawaľcie umowy nieodpłatnego uzytkowania nieľuchonrości
stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w spľawie wyraŻenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego tľybu zawarcia tej urnowy'

Za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski, Dyľektoľ Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdro'iu Grzegorz I'asak oľaz Skarbrrik Powiatu Aľtttľ Polniak.

Uchwałę pľzekazuje się do:
- Wojewody Swiętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 trstawy z dnia

5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatolvym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez! ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu przy
4 głosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XII l 129 l2019 Racly Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 8 listopada 20l9 roku
w spľawie uchwalenia Statutu f)onru Pomocy Społecznej w Gnojnie.

7'a wdroŻenie powyzszej uclrwały i inŕbľmowanię Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowieclzialni Są: Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata
Szymańska - Gałązka, Dyľektoľ Powiatowego Cerrtľum Pomocy Rodziriie w Busklt - Zclroju
Andľzej Snrulczyliski, Naczehlik Wyclziałrr SoZ Sławolniľ Dalaoh oľaz Naczelnik Wydziałr'r
oR KľzysztoťWelenc.

Uchwałę pľzekazuje się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľanrach naclzoľtt na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy z dnia

5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowylll.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu przy
4 głosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XII l 130 l2019 Rady Powiatu w Bttsktl - Zdrojv z dnia 8 listopacla 2019 ľoku
w spľawie pľzejęcia od Wojewody Świętokľzyskiego niektóľych zadan zwlązanych
Z przeprowaclzeni em kwal i fi kacj i woj skowe.j w l atach 2020 -20Ż4.
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Za wdroŻęnic powyzszej uclrwały i inÍbľmowanie 7'arządu l)owiatu o postępach wdľażania
w Życie oclpowiedzialni Są: Naczelnik Wydziału soz Sławorniľ Dalaclr oľaz Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak.

Uchwałę ptzekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ranrach nadzoru na podstawie ar1. 78 ust. l ustawy z dnia

5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Porvyższe stanorvisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _zar 0 glosach -pľzecirv i 0 glĺlsach _wstľzymal sĺę.

UchwałaNrXII ll3ll2019RadyPowiatuwBusku_Zdľojuzdnia8listopada2019roku
w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego clo ľealizacji pľojekttr pn.

''Historical memoľy as a spľingboard foľ the People's Euľope'' (Euľopejczycy: Wspólna
histoľia i wspólna przyszłość) w ľamach progľamu Eľasmus*.

Za wdtoŻenie powyzszej uchwały i infoľrnowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialni są: Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wo.iewody Swiętokľzyskiego w ľanraclr ľladzoru na podstawie art' 78 ust. 1 ustawy z dnia

5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowyll1.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľzy
4 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XII l 132 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľojuz dnia 8 listopada 20l9 ľoku
w spľawie udzielenia pomocy lrnansowej Gminie Busko - Zdĺőj na ľealizację zadania
z zakľesu ktrltuľy.

Za wdľoŻenie powyzszej uchwały i infbľrnowanie Zarządv Powiattl o postępach wdľażania
w zycie odpowiedzialny jest Skaľbrrik l)owiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczęlnik Wydziału EK
Renata Krzemień.

Uchwałę przekazuje się clo:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachurrkowej w Kielcach - Zespół Zalniejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _zar 0 glosach -pľzcciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XII l l33 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 20l9 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jeclrlostki crľganizacyjnej na oĺldanie części
nieľuchomości w naiem.

Za wdroŻenie powyzszej ucllwały i infoľrnowaľlie Zaľządu Powiatu o postępaclr wdľazania
w życie oclpowieclzialny jest l)yľektoľ ZSP w Btlsku - Zdľojrr Anclľzej Bilewski. Naczelnik
Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń.

Uclrwałę pľzekazuje się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľanrach naclzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca l99[l ľoku o samoľządzie powiatowyl1l.
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