
Znakz 8R.0022.2 .52.2019

Protokrí'l Nr 5212019
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 27 listopada 2019 roku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4, Wiesław Matzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Agnieszka Ćwiertnia - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Bľoninie
Sylwesteľ Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Gruegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik.Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KĺzyŻaÍski - Naczelnik Wydziału GKN

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.



5. Złożenie ślubowania przez nauczyciela mianowanego.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie pľacownika
niepedagogicznego (Dyľ.ZSTio w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -
Zdroju o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wyposażenie w kwocie
60 000 zł (Dyr. ZST_I w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
o zabezpieczenię dodatkowych śľodków finansowych w kwocie 30 000 zł na rok Ż020
na zadanie inwestycyjne pn': 

',Zagospodarowanie 
terenu w obľębie pasa dľogi powiatowej

Nr 0098T Solec - Zdrőj Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy ul. Partyzantów
a ul. Krakowską w Solcu - Zdroju, wraz z terenem na|eŻącym do dľogi powiatowej
Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdroj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obľębie
skrzyżowania ulic Krakowskiej i Kościuszki w ramach pľojektu partnerskiego
,,Kompleksowa i wieloaspektowa ľewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój"
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Uchwały Nr XXXI/32812017 Rady
Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 13 października 20l7 ľ. w spľawie nadania Statutu Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

l0.Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone
oťerty na powierzenie ľealizacji zadania z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2020 roku pľzez
oľganizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. soz).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkursu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oľaz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2020 ľoku
pÍZez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. SoZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upoważnienia dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju do podejmowania
czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu pn. ''Dobry start 2.0'' (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięľza Wielkiego w Busku -
Zdroju do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn. ,,Dobľy start 2,0''
(Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektora
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju
do podejmowania czynności w zakresie realizacji pľojektu pn' ,,Dobľy start 2.O"
(Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu
Buskiego do pľojektu pn' ,,Dobľy star1 2.O" w ľamach Regionalnego Programu
operacyjnego WojewództwaŚwiętokľzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wyclz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
Nľ 50/201 9 Zarządu Powiatu w Busku - Züojĺl z dnia 20 lutego 2019 r. w spľawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat zakształcenie nauczycieli w 2019 r. orazwykazu
specjalności i form kształcenia nauczycieli pľowadzonych przęz uczelnie, na któľe
przyznawane jest dofinansowanie (Nacz. Wydz. EK).

17, Zapoznanie się ze spľawozdaniami Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdrojuzľea|izacji projektu
edukacyjnego pll. ,,Inwestycj aw przyszłośó'' (Nacz. Wydz. BK).
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l8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wraŻenía zgody na likwidację zuŻytych oraz nieodpłatne
przekazanie lub spľzedaŻzbędnych składników majątku ruchomego Zespołu (Nacz. Wydz.
EK, Nacz. Wydz. OR).

19,Zatwięrdzenię planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ľoku
2020 (Nacz.Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).

20. Ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagród Starosty Buskiego w dziedzinie
spot1u i kultuľy (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku -

Zdroju Znak: PF. 0760' l 8.20 l 9 z dnia 12. l 1 .20 19 o pľzekwalifi kowanie wydatków w planie
budżetu na2019 ľok (Skarbnik Powiatu).

Ż2,Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Znak: ZsPl'0722.29.2019 z dnia 06.11 .2019 ľ. w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie
przesunięć śľodków finansowych w planach wydatków na2019 ľok (Skaľbnik Powiatu).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Znak: ZsPl.0722.33.2019 z dnia 22.ll .2019 ľ. w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie
przesunięć śľodków finansowych w planach wydatków na20|9 ľok (Skaľbnik Powĺatu).

24.Rozpatrzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Znak: ZsPl.0722.34.2019 z dnia 2l.1l.2019 r. w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmian w planie finansowym dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
i wydatków nimi finansowanych w ľoku 2019 (Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatrzeníe wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju Znak: ZsTio.032.1526.20l9 z dnia l3.1l.20l9 ľ. w spľawie wyľaŻenia
zgody na pľZesunięcie śľodków do planu finansowego na ľok 2019 (Skaľbnik Powiatu).

26. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - ZdrojuZnak: ZsTio.032.1502.20|9 z dnia 06.1l.20l9 ľ. w sprawie wyraŻenia
zgody na dokonanie pľzesunięć środków do planu finansowego na rok 20l9 (Skarbnik
Powĺatu).

27, Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku -ZdrojuZnak: ZsTio.032.l500.2019 zdnia06.11.2019 ľ. ozwiększenieśrodków
do planu finansowego na rok 20l9 (Skaľbnik Powĺatu).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju Znak: ZsTio,032.150l.20l 9 z dnia 06.1l.2019 r' w sprawie wyraŻenia
zgody na przesunięcie śľodków do planu ťtnansowego na rok 2019 (Skaľbnik Powiatu).

29. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Znak: SoSW.30l l'62.2019 z dnia
04.ll.2019 ľ. w sprawie wyľażeni azgody na dokonanie zmian między paľagrafami w planie
finansowym wydatków na2019 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

30. Rozpatrzenię wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Z&ojuZnakZST-I075.98J40.Ż0l9 zdnia l5.ll.20l9 ľ. w sprawie wyľażenia zgody na
dokonanie pľzeniesień śľodków ťtnansowych pomiędzy działami klasyfrkacji budzetowej
(Skaľbnik Powĺatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Znak:
ILo.321'83.20l9 z dniazl.I1'2019 r. o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na
wydzielonym ľachunku dochodów własnych (Skarbnĺk Powiatu).

32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Znak:
ILo.32l.84.2019 z dnia 2|'1|.2019 r. o zwiększenie planu finansowego o śľodki
zabezpieczone w budŻecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Skaľbnĺk Powiatu).
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33. Rozpatrzenię wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Znak:
ILo'321'85.2019 z dnia2l.ll.2019 r. w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym (Skarbnik Powĺatu).

34. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
ZďrojuZnak: PCPR.ZAF'301l,7,20|9 zdnia l5.l1.20l9 r. w spľawie wyraŻeniazgody na
dokonanie pľzeniesień finansowych (Skaľbnik Powiatu).

35. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Znak: Pow.8|20.306.Ż019 w spľawie wyľaŻenía zgody na przesunięcie kwoty Ż0 000 zł
na paragľaf 4010 z paragľafu 4040,4210,4300 (Skaľbnik Powiatu).

36. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Busku - Zdľoju oľaz Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD
w Busku - Zdrojuw spľawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminaľza kosztów
funkcjonowania Warsztatőw Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pruyjaciőł Dzieci
w Busku - Zdroju w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

37. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oľaz Kierownika
Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w spľawie dokonania pľzesunięć
między pozycjami preliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2019 (Skarbnik Powiatu).

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

40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnĺk Powiatu).

43. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).

44. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

45. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 sÍycznia 20l 9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnĺk Powiatu).

46. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju o udostępnienie łącznika budynku byłej szkoły - Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących mie.szczącego się przy ul. Boh. Waľszawy |20 w Busku - Zdroju
w związku z organizacją Swiątecznej Zbióľki Żywności (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN).

47. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľojtr w spľawie spoľządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne
użýkowanie (Nacz. Wydz. GKN).

48. Rozpatruęnie wniosku Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultury Fízycznej i Promocji Powiatu'
49. Sprawy ľóżne.
50. Zamknięcie posie dzenia,



Ad. r
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaru, kÍory powitał
zebľanych i o godzinie l l00 otwoľzył 52 posiedz enie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzjí _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqcznÍki nr l i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍZez Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyję|i
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 5 1/201 9 z dnia 1 5 listopad a 2019 roku został przyjęty przez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Nauczyciel kontľaktow ze Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie Pani
Agnieszka Ćwieľtnia zd,ała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego pľzed Komisją
Egzaminacyjną powołanąprzezZarząd Powiatu w Busku _ Zdroju.

W dniu dzisiejszym Pani Agnieszka Ćwiertnia w obecności Członków Zarządu Powiatu,
Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie oraz Naczelnika
Wydziału EK, złoŻyła uľoczyste ślubowanie.

Następnie, Członkowie Zaľządu wľęczyli w/w nauczycielowi Akt nadania stopnia ąwansu
zav,odoweqo nauczyciela mianowąne4o - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Nastqpiły gratulacje'

Ad.6
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroiu Lucyna
Wojnowskazwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyľażeniezgody na zmianę okľesu
zwiększenia zatrudnienia w adrninistracji szkolnej o jeden etat tj. pomoc administľacyjna
z okľesu od l listopada do 31 grudnia 2019 r. na czas od l stycznia do 29 lutego 2020 r.
- w brzmieniu stanowiącym załqc4nik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, poryższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju Sylwester Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczeníe dodatkowych śľodków
finansowych w kwocie 60 000 zł na wyposażenie sal lekcyjnych oraz pokoi mieszkalnych
w internacie co wynika ze zwiększonego naboľu uczniów do klas pieľwszych - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.
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Zarząd Powiatu odłożył pľocedowanie nad powyzszym wnioskiem do czasu następnego
posiedzenia.

Ad.8
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 30 000 zł
na ľok 2020 na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Zagospodaľowanie teľenu w obľębie pasa dľogi
powiatowej Nľ 0098T Solec - Zdrőj - Wełnin na odcinku ul. Kościuszki pomiędzy
ul. Partyzantów a ul. Kľakowską w Solcu - Zdroju, wraz Z teľenem należącym do drogi
powiatowej Nľ 0l03T Stopnica - Solec - Zdrőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola w obrębie
skrzyŻowania ulic Kľakowskiej i Kościuszki w ramach pľojektu paľtneľskiego ,,Kompleksowa
i wieloaspektowa ľewitalizacja miejscowości Solec - Zdrőj" - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nľ XXXV328|20|7 Rady Powiatu w Busku -

Zdľoju z dnia 13 pażdziernika 20l7 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdtoju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Sekľetaľz Powiatu Jerzy SłuŻalski zwrócił uwagę na zapis art.32 ustawy zdnia l2 kwietnia
2019 r. o opiece zdľowotnej nad uczniami zgodnie z którym: ,,obowiqzujqce w dniu wejścia
w życie ustaw! umowy o udzielanie śu,iadczeń opieki zdrowotnej Zawarte przez Narodowy
Fundusz Zdrowią z podmiotami sprau,uiqcymi profilaktycznq opiekę zdľowotnq nad uczniami
oraz podmiotami udzielajqcymi świądczeń zdrowotnych w denĺobusąch, w zakresie, w jakim
doĺyczq tej opieki lub ĺych świadczeń, zachowujq ważność przez oĺcres, na jaki zostały zawarte. "

Decyzją Zarządu Powiatu' Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień została zobowiązana
do ľozeznania z Radcą Pľawnym tut. Starostwa czy pľZepľowadzonapÍzez Powiat proceduľa
wypowiedzenia podmiotowi, któľy dotychczas spľawował profilaktyczną opiekę zdľowotną
nad uczniami oraz zawarcia nowej umowy zPOZ przy ZOZ w Busku - Zdrojujest zgodna
z br zmieniem pľzytoczone go wy Żej zap i s u u stawy.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęÍy ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t0
Wicestarosta Buski, Pľzewodniczący Konrisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak zapoznał
Członków Zarząduz Protokołem z posiedzenią Komisii Konkursowej opiniujqcei złożone o.ferty
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ną powieľZenie ľealizącji zadania z zakł'esu pľowądzenią punkttł nieodpłaĺnej pomocy prawne'j
oraz nieodpłatnego poradnicĺwa obywaĺelskiego v, 2020 roku przez oľganizacje pozarzqdowe
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyŻszym zakľesie została przyjętapÍzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszerria wyników otwaľtego konkursu ofeń na powieľzenie
rea|izacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2020 ľoku przez oľganizacje pozarządowe.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 22112019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 listopada 20|9 ľoku
w sprawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofert na powierzenie ľealizacji zadania
z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oľaz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2020 ľoku przez oľganizacje pozaľządowe stanowi załqcznik nr 9 do
ni niej szego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Techniczno -

Infoľmatycznych w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu
pn. ,,Dobľy start 2.0''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 222l2Ol9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju do podejmowania czynności w zakresie rea|izacji projektu pn. ,,Dobry start 2'0'' stanowi
załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdľoju do podejmowania czynności
w zakresie realizacjí projektu pn. ,,Dobry staľt 2'0''.

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

Uchwała Nr 22312019 Zarządĺl Powiatu w Btlsku - Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w spľawie upowaznienia dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdľoju do podejmowania czynności w zakľesie realizacji
pľojektu pn' ,,Dobľy staľt 2.0'' stanowi załĺpcznik nr II do niniejszego protokołu.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upowaŻnienia dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakľesie realizacji
projektu pn. ,,Dobry staľt 2.0''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 22412019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w spľawie upoważnienia dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku - Z&oju do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu
pn. ,,Dobry start 2.0'' stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. ',Dobry staľt 2.0'' w ramach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokrzyskiego 2014 - 2020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr /3 do niniejszego
pľotokołu.

Po ana\izie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 1ó
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmiany uchwały Nľ 50/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 20 lutego 2019 t. w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli w 2019 r' oruz wykazu specjalności i foľm kształcenia nauczycieli
pľowadzonych przez uczelnie' na które przyznawane jest dofinansowanie.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr Ż25120|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 listopada 2019 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ 50/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego
Ż0|9 r' w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty doťlnansowania opłat za kształcenię
nauczycieli w 20l9 r. oľaz wykazu specjalności i fbľm kształcenia nauczycieli pľowadzonych
ptzez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie stanowi załqcznik nr 14 do
niniej szego pľotokołu'
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Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniami
Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju z realizacji pľojektu edukacyjnego pn. ,,Inwestycj a w pÍzyszłość''
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I5 do niniejszego protokołu'

I nfoľmacj a w powyŻszym zakľe si e zo stała pr zyj ęta pr zez Zarząd P o wi atu do wi ado mośc i.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc
zapozna|i Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na likwidację zużytych
oľaz nieodpłatne pľzekazanie lub ewentualną sprzedaŻ zbędnych składników majątku
ruchomego Zespołu - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację poprzez uty|izację i pľzekazanie na odpady
środków trwałych i wyposażenia, zaliczonych przez Komisję Likwidacyjną na podstawie
oględzin i ekspeľtyz do zuŻytych składników majątku ruchomego Szkoły, vĺyszczegőlnionych
w załączniku nľ l do wniosku Dyľektora ZSTio w Busku - Zdtoju.

Zarząd Powiatu zobowiązał Infoľmatyków tut. Staľostwa do dokonania oceny pľzydatności do
dalszego użytkowania spľzętu komputeľowego wyszczegőlnionego w załączniku nľ 2 (Wykaz
zbędnych składników majątku ruchomego) do wniosku Dyrektora ZSTio. Spľzęt
komputeľowy, któľy mógłby być dalej użytkowany zostanie przejęty na stan Powiatu
i pr zekazany S to warzy s ze n i o m or az Or ganizacj o m no n-pro fi t.

Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne pľzekazanię do Inteľnatu ZST-I
w Busku - Z&oju 16 szt. zbędnych firan.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęZZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznała Zarząd Powiatu z Planem
doJinansowania form doskonąlenią ząwodowego nauczycieli w 2020 r' _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu pľzyjął Plan dofinansowania form doskonąlenia
zav,odou,eqo nauczycieli w 2020 r, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw
i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie pľzedstawiła wykaz wniosków
o przyznanie Nagľody Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury. Powyższę związane jest
zzaoktąg|eniem w niektóľych pľzypadkach kwot brutto do pełnych kwot, co wynika ze zmian
regulacj i podatkowych.

Wykaz zawodników i treneľőw oraz osób i podmiotów, którym przyznano nagľody oraz
wysokość tych nagród stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.
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PowyŻszy wykaz został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.2t
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży PoŻarnej w Busku - Zdroju z dnia 12.1l.20|9 Znak:
PF.0760' 1 8'2019 o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budŻetu na20l9 rok - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

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

A.d.22
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju z dnia 06.1 l .20l 9 r, Znak: ZsPl.0722'29.z019
w spľawie wyľażenia zgody na'dokonanie pľzesunięć śľodków Ílnansowych w planach
wyclatków na2019 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznal Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Z&oju z dnia22.1l.2019 r. Znak: ZsP|.0722.33.Ż019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć śľodków finansowych w planach
wydatków naŻ019 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek zosÍał pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju z dnia2l.l1.2019 r' Znak: ZSPI.0722.34.Ż019
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów
gromadzonych na wydzielonym ľąchunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w ľoku
2019 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowa|1y pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.25
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia l3.l1.2019 r' Znak:
Zs'rio.032.l526.20l9 w spľawie wyľażenia zgody na pľzesunięcie śľodków do planu
finansowego na rok 2019 - w bľzmieniu stanowią cym zolqczník nr 23 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd,
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za, O głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Á.d.26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06Jl2019 r. Znak:
ZSTio.032 .1502.2019 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków do planu
finansowego na ľok 2019 - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

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

4d.27
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 06.1l.20l9 r. Znak:
ZSTio.032.l500.20l9 o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2019
_ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 25 do niniejszego pľotokołu'

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

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 06'11.2019 t, Znak:
ZsTio.032.l501.2019 w sprawie wyraŻenia zgody na pľzesunięcie środków do planu
finansowego na ľok 2019 - w brzmieniu stanowiącymzałqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

^d.29Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawcae1o dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 04.11.2019 r. Znak: sosw.30l I.62.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zmian między paragľafami w planie finansowym wydatków na 2019 ľ. - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povŕyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektora Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 15.11'2019 ľ. Znak
ZST-I 075'98.740.2019 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień środków
finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.31
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia Żl.|1.Ż019 r. Znak: |Lo'321.83.20l9
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o Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
własnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.32
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 2l.1l.2019 r' Znak: ILo.321.84'2019
o zwiększenie planu finansowego o śľodki zabezpieczone w budzecie Powiatu Buskiego na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
30 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

4d.33
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku -Zdrojuzdnia2l.ll.20|9 ľ.Znak:ILo.3Ż|.85'2019 w sprawie
wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.34
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 15.11.2019 r. Znak:
PCPR.ZAF,30I1r7.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach z dnia 2l.ll.2019 t. Znak: PoW'81203062019
w spľawie wyraŻeniazgody na pľZesunięcie kwoty 20 000 zł naparagľaf 40l 0 zparagľafu 4040,
4210,4300 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ -l3 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.3ó
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił wniosek Prezesa Zaľządu oddziału Powiatowego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju oľaz Kieľownika Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju z dnia 13 listopada 2019 r' Znak: TPD.OP.16.2019
w spľawie dokonania pľzesunięć rniędzy pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania
Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdrojuw 2019
ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego protokołu.
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Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi
załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie oľaz Kierownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojnie z dnia
l3.1 1 .20l 9 r. Znak: DPS.XI.48 .35.2019 w sprawie dokonania pľzesunięć między pozycjami
pľeliminaľzakosztőw funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Gnojnie pľzy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2019 roku - w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 36 do
niniej szego pľotokołu'

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busklr - Zdľoju do w/w wniosku stanowi
załqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.38
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr Ż2612019 Zatządu Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 27 listopada 2019 ľoku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi załqczník nr J8 do
niniej szego protokołu'

4d.39
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 22712019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 27 listopada2019 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Ad.40
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nr 22812019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 listopada 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi
załqcznik nr 40 do niniejszego protokołu.

4d.41
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administracji ľządowej oruz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2019 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 22912019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 27 listopada 2019 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 4I do niniejszego
protokołu.

Á.d.42
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 230i20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 42 do niniejszego pľotokołu.

4d.43
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

Zarząd Powiatu odłoŻył procedowanie nad powyŻszą uchwałą do czasu następnego
posiedzenia.

^d.44Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu
Buskiego w 2019 ľoku'

Zarząd Powiatu odłoŻyŁ procedowanie nad powyŻszą uchwałą do czasu następnego
posiedzenia.

Ad.45
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IY l34l201 9 Rady Powiatu
w Busku - Zdrojuz dnia25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Zarząd Powiatu odłożył pľocedowanie nad povlyŻszą uchwałą do czasu następnego
posiedzenia.
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4d.46
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński,
w związku z organizacją Swiątecznej Zbiőrki Żywności' zwľócił się do Zarządu Powiatu
o udostępnienie Łącznika budynku byłej szkoły - Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących mieszczącego się przy ul, Boh. Warszawy 1Ż0 w Busku - Zdroju w celu
pľzygotowanía paczek żywnościowych - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 43 do
niniejszego pľotokołu. Dyrektoľ PCPR zwľócił się o udostępnienie łącznika na okres od
29.ll.2019 ľ. do 09.12.2019 r.

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

Á.d.47
Naczelnik Wydziału GKN HenĺykKĺzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości pľzeznaczonej do oddania w nieodpłatne uŻytkowanie.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 23ll2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 listopada Ż0l9 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomoŚci wykazu nieľuchomości
pÍzeznaczonej do oddania w nieodpłatne użýkowanie stanowi załqcznik nr 44 do niniejszego
pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wyclziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał
Członków Zarządu ze zbiorczym zestawieniem ofeľt w przetaľgu nieogľaniczonym na:

,,Uľývoľzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT".
Zamawíający pÍzęznaczył na sľlnansowanie zamówienia kwotę 225 l50 zł brutto, w tym
zadanie 1 - l09 100 zł, zadanie 2 - l|6 050 zł.'\] prowadzonym postępowaniu przetaľgowym
wpłynęło 1 l ofert' Najkoľzystniejsza ofeľta opiewa na kwotę: zadanię 1 - 60 024 zł, zadanie 2
- 56 225,76 zł'

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzezZaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad.48
Przewodniczący Zaľządu Jeľzy KolaÍz zapoznał Członków Zarządu z wnioskierr"l Konrisji
Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Pľomocji Powiatu z posiedzenia' któľe odbyło się
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im' Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju w dniu
l9 listopada2019 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Pľomocji Powiatu pľzychylając się
do prośby Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju Andľzeja
Bilewskiego zwľacają się do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z wnioskiem o podjęcie działan
nrających na celtl wzmoŻenie kontroli poprzez wprowadzenie patľoli Policji czy StraŻy
Miejskiej na Al' Mickiewicza w Busku - Zdľoju w czasie tľwania długiej przęÍwy od godz.
1l.00 do ll.20. Powyższe ma na celu nadzóľ oraz zapewnieniebezpieczeństwa uczniów'

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, Że przedmiotowy wniosek został juŻ
zľealizowany. Tego typu działania zostały już podjęte. Dodatkowo' w przyszłym tygodniu,
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ZoStallic ZoľgalliZowtlllc SpotkaIlic z Konrclrdantenr Powititowynr l'}olic.|i w Busku -'1'clľo.iľl,
Konrelrdantem Stľazy Micjskie.i w Busku - Zdľo.iu oľaz Dyľcktoľami jcclrrostek oświatowycli
doly cz'ące wznrozenia kontľo l i.

4d.49

W spľĺllutlclt ľóżllyclt :

Ztlľzącl Powiatu zzt1lt'lz.nał się z pisllclrl l)ĺlwiattrwcgtl 7'tll-ĺ't1c|u Dľ(lg w [}usku - Zclľoju
skierowanym do l)owiatowego Inspektoľatu Nzrclzoľu l]uclowlal]ego w Busku - Zclľo.|u

w spľawie budowy ogľodzenia działki w pasie clľogowynr dľogi powiatowej Nr 0086T Busko -

Zdroj - owczaľy - Pęczelice, ul' Ks. Kaľc1. StcÍäna Wyszyńskiego w ln. Busko - Zdľo.j

- w brzmieniu stanowiącym zułqczłtik ltľ 4ő do ninicjszego pľotokołu.

4d.50
Po zrczl|izĺ'lwalriu ptlľządkur obľacl Pľzewoclniczący Zarząclu .ĺeľzy Kolaľz podziękował obecnyn-l

za vdział i o godzi llic 1 3 
l () zanl knął 1rosieclzc nic'/,aľządv Powiatu.

I)ľotokĺil spoľzątlzi ła
l]aľllaľa Nori,ocic-li
ll I r,

\


