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Pľotokĺíł Nr 50/2019
z posĺedze nia Zarządu Powĺatu
z dnia 12 listopada 2019 roku

W posiedz eniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Jerzy Koľdos
3. Wiesław Maruec
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego ZarząduDróg w Busku - Zdľoju
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie protokołu z posiedzeniaZarząduNľ 48/201 9 z dn.6 listopada 20l9 roku.
5. zađpinio-anie pľojektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej

ustalenia pľzebiegu dľóg wojewódzkich na terenie Województwa Swiętokrzyskiego
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).
Rozpatľzenie wniosku Europejskiego Centľum Bajki w Pacanowie o wyłączenie odcinka
ul. Kaľskiej w Pacanowie objętego projektem Rozbudowy Euľopejskiego Centľum Bajki
w Pacanowie z ľuclru na czas prowadzonych ľobót, uznanie pľzedmiotowego odcinka
ul. Kaľskiej za zamknięý plac/teľen budowy' a po zakończeniu budowy o przekazanie
go w użýkowanie Europejskiemu Centrum Bajki (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
Prace nad projektem budżetu Powiatu na20Ż0 rok (Skaľbnik Powiatu).
Spľawy rőŻne.
Zamknięcie posiedzenia'

6.

7.
8.
9.



Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebľanych i o godzinie 900 otworzył 50 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członków Zarzqdu oraz zapľoszonych osób stanowiq załqcznÍki nr I í 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zaruądu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 48/20l9 z dnia 6listopada 2019 roku został przyjęty ptzez Członków Zaĺządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzy.sztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Úľzędu Maľszałkowskiego Województwa Świętokľzyskiego w Kielcach
z dnia 04.1l.2019 r, Znak: TK-I.801 1.9.2019 w sprawie zaopiniowania.pľzebiegów dľóg
wojewódzkich tj.: pľzebiegu dróg wojewódzkich na teľenie Województwa Swiętokľzyskiego,
pľzebiegu dľóg wojewódzkich przezmiasto Kielce, pľzebiegu dľóg wojewódzkich pÍzez miasta
Województwa Świętokľzyskiego, określonych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego w spľawie ustalenia pľzebiegu dľóg wojewódzkich na teľenie Województwa
Świętokrzyskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pľzebieg dľóg wojewódzkich
tj.: przebieg dróg wojewódzkich na teľenie Województwa Świętokrzyskiego, pľzebieg dľóg
wojewódzkich przez miasto Kielce' pľzebieg dľóg wojewódzkich przez miasta Województwa
Świętokľzyskiego, określony w pľojekcie uchwały Sejmiku Województwa Swiętokrzyskiego
w sprawie ustalenia pľzebiegu dľóg wojewódzkich na teľenie Województwa Swiętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostało przyjęteprzezZaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. ó
Dyľektor Powiatowe go Zaľząđu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektora Euľopejskiego Centrum Bajki w Pacanowie o wyłączenie
odcinka ul. Kaľskiej w Pacanowie objętego pľojektem Rozbudowy Euľopejskiego Centľum
Bajki w Pacanowie o Paľk Edukacyjny ,,Akademia Bajki'' i pozwoleniem na budowę -Decyzja
numeľ: 634117 zdniaz7'l2.20l7 r'Znak: AB,6740.l.634.2017 zruchunaczas pľowadzonych
według w/w pozwolenia na budowę robót, uznanie przedmiotowego odcinka ul' Kaľskiej za
zamknięty plac/teren budowy, a po zakończeniu budowy o przekazanie go w użytkowanie
Euľopejskiemu Centrum Bajki - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 4 do niniejszego
pľotokołu'
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Zaĺząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Buskr"r - Zdľo.iu do pľzekazania w/w wniosku do
Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów oľaz Rady Mieiskiej w Pacanowie, celem wyrażenia
opinii w pľzedmiotowej spľawie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach-za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
S kaľbni k Powi atu Aľtur Polni ak pľzedłoŻył Członko n Zarządu Powiatu :

założeniado projektu budzetu Powiatu Buskiego na2020 ľok w ľozbiciu naposzczegilne
jednostki oľganizacyjne - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejSzego
protokołu'
zestawienie dotyczące pľopozycji zadan inwestycyjnych w 2020 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącymzałqcznik nr 6 do lrinie.iszego pľotokołtl,
irrťoľlnację o doclrodaclr, wyclatkaclr, lradwyŻceldeficycie, pľzychodach, ľozchoclaclr
- w bľzmieniu stanowiącylĺ załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu omówił zmiany wpľowadzone do w/w załączników od czasu ostatniego
posiedzeniaZarządu, któľe odbyło się w dniu 8 listopada 2019 r'

Skarbnik Powiattr poinf'oľmował o zagroŻeniaclr jakie mogą wystąpić w 2020 ľoku w tľakcie
ľealizacji budzetu. Wynikają one Z licznyclr zmian ustawowych, któľych eÍěkter-l-l jest wzrost
wydatków Powiatu pľzy.iednoczesnym bľakr-l adekwatnego zwiększenia wpływów' Negatywny
wpływ na sytuację fiľlansową Powiatu rrra.ją m.in.: znriany w sposobie obliczania
i podwyzszerria kwoty wynagľodzenia nrinimalnego na20Ż0 rok, znaczny wzľost wydatków na

oświatę, któľych nie ľekompensuie subwencja oświatowa. Skaľbnik Powiatu wskazał na

konieczność dokonania ľacjonalizacji wydatków na utľzymanie jednostek oświatowycl'l
Powiatu.

Dalsze procedowanie nad pľojektern brrdżetu Powiatu Brrskiego na ľok 20Ż0 nastąpi
na następnym posiedzeníu Zarządu' któľego teľmin .vqtznaczono na clzień 15 listopada bľ'

Ad.8
W ,sprau,clch różnych ľlie zgłoszollĺl zcldn)lch v'niĺlskĺiyĺ''

Ad.9
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewoclniczący Zarządtl.Teľzy Kolaľz podziękował obecrrym
zaudział io goclzinie l030 zanrknął posieclzcnie'I'aľządu Powiatu.

l)ľotokół spoľząclzila:
[łarbaľa Norr'ocicli

B. !t u-oc^"*.
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