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Pľotokól Nľ 53/2019

z posiedze nia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 4 gľudnia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ierzy Kolan
Ż. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Piotr Ze|jaś _ Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Renata Szymańska _ Gałązka_ Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu.

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4, Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach

w sprawie wyľażenia zgody na złoŻenie wniosku do Uľzędu Miasta i Gminy w Nowym
Korczynie celem wydania zęzwo|ęnia na usunięcie suchych dľzew (Dyľ. Po-w
w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľażenia zgody na zatruclnienie pľacownika na stanowisko opiekunki (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. soz).
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6. Podjęcic uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zclľojrr w spľawie powołania komisji
Konkuľsowej w celu ľozstľzygnięcia otwartego konkurstt oĺ-eľt dotyczących wsparcia
ľea|izacil zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osÓb w podeszłyrn wieku'', ,,Prowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych''
w 2020 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. soz).

7. Zapoznanie się z wynikami kwaliťrkacji wniosków dotyczących likwidacji barier
technicznych i w komunikowaniu się złoŻ,onych od 01 '04.2019 r' do 18'11.2019 ľ.

(Dyr.PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wyclz. SoZ).
8. Podjęcie uchwały Zar-ządu Powiatu w Buskr"l - Zdľojrr w spľawie powołania komisji

Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych ofeľt tla powierzenie rea|ízacji przez
oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty, zadanía z zakľesu wspieľania
ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenię Placówki opiekunczo -

Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 ľoku (Nacz. Wydz. SoZ).
9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo

w Bľoninie w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w plalrie finansowynr na

20l9 ľok (Skaľbnik Powĺatu).
10. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

im. Józefä Grudnia w Busku - Zdľoju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019
ľok (Skaľbnik Powiatu)'

ll. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Int-oľnratycznych w Busku

- Zclľoju o dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym
ľachunku i wydatków nimi finansowanych na2019 rok (Skaľbnik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponaclpodstawowych im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku _ Zdroju o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach

wydatków na2019 ľok (Skaľbnĺk Powiatu).
13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego

w 2019 ľoku (Skarbnĺk Powiatu).
14. Podjęcie inicjatywy uchwałoclawczęj w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2019 ľokü (Skaľbnik Powiatu).
15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady

Powiatu w Busku - Zdľojtl z dnia25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletnie.i Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 '2030 (Skaľbnik Powiatu)'

16. Spľawy tőŻne.
|7 . Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadollr Zarządv pľzewodniczył Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Ko\aľz' któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1300 otwoľzył 53 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewoclniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz oświadcz'ył. iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzenitr uczestniczy 5 Członków 7'avądv, co stanowi quoľulll pozwalające na

podejrrrowanic pľawonroctrych uchwał i decyzji listy obecltości Człoltków Zaľzqdu oraz
zűproszonyclt oslíb stanowiq zułqczĺtĺki nr I i 2 do niniejszego protokołu,
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Ad.3
Pľoponowany ptzęZ PľzewodnicZącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowalriu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Acl. 4
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zwńcił się do
Z,arządu Powiatu z wnioskieln o wyľazenie zgody na złoŻenĺe do Uľzędu Miasta i Gminy
w Nowym Koľczynie dokumentacji celenr wydania zezwolenia na usunięcie suchych dľzew
ľosnących na tcrcnie Placówki w bľzmicniu stanowiącym załĺpczltik łlr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodlriczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zwľőcił uwagę, aby Dyľektoľ dokonał wnikliwego
pľzeglądu drzew, bo może w niektóľych przypadkach wystaľczy jedynie pľzycięcie niż
całkowite ich usunięcie.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany pÍZez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się,
pľzy iednoczesnym zachowaniu przez Dyľektoľa Placówki wszelkich pľoceduľ.

Ad.5
Dyľektoľ l)clmu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szynrańska _ Gałązka zwrociła się do
Zaľządu Powiatu z wnioskieln Znak: DPS,I.OIl.l8.2019 z dn.27.11.2019 ľ' o wyľażenie
zgody na zatľudnienie opiekunki' Konieczność Ía spowodowana jest fäktem pľzejścia
pľacownika na świadczenie emeľytalne.

Wniosek Dyrektoľa DPS w Gnojnie wraz 7. opinią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju stanowi zołqcznik nr 4 do niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany pľZez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrojv Anclľzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządĺl Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie powołania
komisji Konkuľsowej w celu ľozstľzygnięcia otwaftego konkursu ofeń dotyczącyclr wspaľcia
realizac1í zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgnrinnym dla osób w pocleszłym wieku'', ,'Pľowadzenie domu
pomocy społecz.nej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych''
w 2020 ľoku.

Po analizie, polvyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 232/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 4 gľudnia 2019 ľoku
w sprawie powołania komisji Konkuľsowej w celu rozstľzygnięcia otwaľtego konkursu of-ert

dotyczących wsparcia ľealizacji zadan z zakľesu pomocy społecznej pocl nazwą|

,,Pľowadzeľlie donru pomocy społeczrrej o zasięgu ponaclgmilrnynr dla osób w podeszłym
wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnynr dla kobiet
pľzewlekle psychiczrrie clroľyclr'' w 20Ż0 ľoku stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołLr.



Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Snrulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wynikanri kwaliflkacji wniosków dotyczących likwidacji baľier
technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 0l .04.2019 ľ. clo 18.1l'2019 r. -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego protokołu.

Dyľektor PCPR w Busku - Zdľoju poinfoľmował, Że ponowna kwaliÍikacja wniosków na
likwidac.ię baricr jcst wynikierrr otľzylnania dodatkowyclr śľodków finansowycli PFRON.
W trakcie pľac Konrisja ľozpatľywała łączllie 6 wniosków. Wszystkie wnioski zostały
rozpattzone pozýywnie, w tym: 4 wnioski o dofinansowanie likwidacji baľieľ technicznych
i 2 wnioski o do1'lnansowanie likwidacji baľieľ w kolrrurrikowalriu się.

Inf'oľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadorności'

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Z&oju w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych
ofeľt na powieľzenie ľealizacji pľ'zez oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty,
zadanla z zakresu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenię
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej' socjalizacyjnej w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 233lŻ019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 4 grudnia 2019 ľoku
w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złoŻonych ofert na
powierzenie realizacji prZęZ oľganizacje pozarządowe i innę upľawnione podmioty, zadania
z zakręsu wspieľania ľodziny i systenru pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzerrie I'lacówki
opiekuńczo - Wyclrowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku stanowi załqcznik nľ
7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Ar1tlľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Znak: SoSw-301-l5l20l9
zdn.28.11.2019 r. w spľawie dokonaľlia zmian w planie finansowyln na Ż019 ľ. -
w bľzmienitr stanowiącym załqcznik nr 8 do ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy. wniosek został pozytywnie zaopilliowany przez Zarz'ąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego im. Józefä Grudnia w Busku - Zdľoju
7,nak: PMOS.3 1 l 0'09.20l 9 z dn. 25.11 .2019 ľ. w spľawie dokonania zmian w budżecie na
20l9 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeatralizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywlrie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się.
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Ad. ll
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zaponlał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infbľmatyczrrych w Busku - Zdľoju Znak: ZST-I 075.102'759.2019 z dn.
26.1l.2019 r. w spľawie dokonania zmtan w planie dochodów gľomadzonych na
wydzielonym ľaclrunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 ľok - wbrzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzcanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. t2
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapo'zllał 7.al'ząd Powiatu z wllioskiem l)yľektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku Zdľoju Znak:
Z,sP1'0722.38.2019 z dn. 03.1Ż.2019 r. w spľawie clokonania pľzesunięcia śľodków
finansowyclr w planach wydatkÓw na2019 ľ. w bľznięniu stanowiącym załqcznik nr I I do
niriiej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻ.szy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Pľzed pľzystąpieniem do kolejnego punktu poľządku posiedzenia, Skarbnik Powiatu Aľtuľ
Polniak zawnioskował do Zarządu Powiatu o analizę przedłoŻonych pľzez Dyľektorów
jednostek oświatowych wniosków w sprawie przęZnac7.ęnia niewykoľzystanych śľodków
Íi nansowyclr z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczyciel i'
Łączna kwota niewykoľzystanych śľodków zabezpieczonych w budzecie Powiatu na
powyŻszy cel wynosi 47 246,00 zł.

Skaľbnik Powiatu kolejno omówił przedłoŻone wnioski i inÍbľmacje w zakľesie
wykoľzystaliia śľodków finansowych przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie
zawoclowe nauczycieli, jeclnocześnie wnioskrrjąc do Zarządu Powiatu o ioh pozytywne
rozpatľzenie

l ) wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkĺił Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku -
Zdľo.itl Znak: ZSTio.032.l6ll.2019 z dn.02'1Ż.2019 ľ. o zwiększenie śľoclkĺiw do
planu Íinansowego na ľok 2019 o niewykorzystane śľodki Ílnansowę z dokształcania
idoskonalerria zawocĺowego nauczycieli Z ptzeznaczeniem na wynagľodzenia
pľacowników szkoły w kwocie 37 zł- w bľztnieniu stanowiącym załqcznik nr l2 do
nirriej szego pľotokołu ;

2) wniosek Dyrektoľa Specjalnego ośľoclka Szkolno - Wyohowawczego w Bľoninie
Znak: SOSW-30l -|712019 z dn. 02.12.2019 ľ. o zwiększenie budżetu
o niewykoľzystane śľodki na dokształcanie nauczycieli w kwocie Ż7 965,00 zł -
w bľzmieniu stanowiącyl^ll zlłqcznik nr 1_l do niniejszego pľotokołu;

3) inÍbľmacja Dyľektora Powiatorł'ego ośľodka Doľaclztwa i Doskonalenia Nalrczycieli
wBusku - Zdľoju Znak: PoDiDN'3ll.13'2019 z dn.03.12.2019 r. o śľodkach
linansowych na doskonalenie pozostałych w budzecie w kwocie 27,00 zł, któľe nie
zostaną wykoľzystane na doskonalenie' jak ľówniez na wydatki bieżące - w bľzmieniu
stanowiącymzałqcznik nr 14 clo niniejszego pľotokołtr'
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Skaľbnik PowiatLr zawnioskował, aby powyŻsze śľodki zostały pÍZęZnaczone na
zwiększenie budżetu innych j ednostek;

wniosek Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełrrosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdro.iu Znak: SOSW.3Ol1r.67.2019 z dn.
02.1Ż.20|9 r. o pľzekazanie niewykoľzystanych śľodków z dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 16 887 zł z przeznaczeniem na
Llzl;pełnienie linritu wydatków w 2019 ľ. (wypłata wynagrodzeń ipocliodnych dla
pľacowrrików) w bľzmicniu stanowiącyl'l'l załqczllik ltľ 15 do nilliejszego pľotokołu:

wniosek Dyľektoľa Powiatowęgo Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku -
Zdľoju Znak: PMOS.3l10.09.2019 z dll. 03'12'2019 ľ. o pľzekazanie
niewykoľzystanej kwoty z dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokoŚci
1 000,00 zł na wynagľodzenia osobowe pľacowników - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I6 clo niniejszego pľotokołu;

wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponaclpodstawowych w Busku _ Zdľoju Znak:
ZsP|'0722.37.2019 z dn. 03.12.2019 r. o uľuchomienie śľodków tinansowych
zrczdziału 80146 w wysokośoi 297,00'zł z ptze'znaczenienr na wydatki bieżące
w2019 ľoku (doĺinansowanie wyŻywienia uczniów mieszkających w inteľnaoie
ZST-I) - w brzmieniu stanowiącyrn załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu;

7) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku Zdroju Znak:
ZSS 142.5'2019 z dn. 03.12.2019 ľ. w spľawie zabezpíeczenia śľodkĺiw finansowych
Zptzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 3 600'00 zł *
w bľzmięniu stanowiącym zołĺ1cznik nr /8 do niniejszego pľotokołu.
Skaľbnik Powiatu poinÍbľmował, Że pozostała część niewykorzystanych śľodków
finansowych z dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostanie ptzeznaczona na inne
zadania.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiattr z wnioskiem Naczelnika
Wydziału oľganizacyjnego i Kadľ Staľostwa Powiatowego w sprawie zabezpieczenia
w budżecie Powiatu śľodków ĺinansowyclr na zaclanie ,,Usługi poczĺoule u, obľocie kraj ou,ym
i zclgľanicznym śv,ieulczone na poĺrzeby Sĺclro.yĺl,va Poylliclĺol,llego v, Busku Zdľojtł " na lata
2020 _ 202Ż w wysokości 510000,00 zł - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr ]9 do
niniej szego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu poinfoľmował, ż'e w pľojekcie buclżetu na Ż020 ľok została zabez.pieczona
mniejsza kwota ria ľealizację powyzszego zadania i w związku z tym, aby móc poclpisai
ul-llowę l1a w/w zadanie w ľoktl bieŻącym, zostanie ono wpľowadzone do akttlalnie
obowiązującej Wieloletniej Prognozy Irinansowej, a dopieľo pľzy uchwalanitr btlclżetu na ľok
2020 zosÍanie wpľowaclzona autopopľawka, któľa zwiększy waľtośi zadanla.

Kolejno' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zanąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołtr Szkół Ponaclpodstawowych inr' Mikołaja Kopeľľrika w Busku - Zclľoju Znak:
ZsPl'0722.35.20|9 z dn.26.11.2019 ľ. o wpľowadzelrie zmian do Wielolemiej Pľoglrozy
lrinansowei w związku zrealizac1ą pľojektrr Ptr.] ,, Histoľical memoľy as a spľingboaľcl foľ tlie
People's Euľope' Euľopejczycy: Wspólna lristoľia i wspólna przyszłość'' - w bľzmienitr
starrĺlwiącym zúqcznik nr 20 clo niniejszego protokołtr.

4)

s)

6)



W dalsze.i części posieclzenia, Skaľbnik Powiattr zapoznał Zarząd Powiatu z przedłoŻonymi
inĺbľmacjami Dyľektoľów podległych .ieclnostek w zakľesie nadwyŻek/niedoboľów, jakie
mogą wystąpić do końca 20l9 ľoku:

1) infoľmacja Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.iu
Znak: PCPR.ZAF.3020.52.20|9 z dn. 20,11.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu'
Skarbnik Powiatu analizując przedło'Żollą inÍbľmację zawnioskował clo Zarządtl
Powiatu o dokorianic pľzesunięć w ľan'lach posiadancgo limitu wydatków na
zwiększcrric paľagľaÍu 3110 w rozdziale 85508 oraz w rozdzlale 85510 w łączncj
kwocię 38 100 zł wskazując jako Źľődło finansowania śľodki pozostające na funduszu
płac.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2) infbrmacja Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Znak: DPS
3||017Ż12019 z dn. Ż0.11'Ż019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 22 do
ninie.i szego pľotokołu.
Analizując, Skaľbrrik Powiatu poinĺbľmował, Że z doclrodów własnyclr Powiatu clla
Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie zostanie przeznaczona kwota 50 000'00 zł'
W/w Placówka otl'zymała śľodki finansowe z dotacji celowej zbudżetu Państwa'

3) infbrrnacja Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.II'312.8.20|9
zdn.2l'11.2019 ľ. - w bľznrieniu stanowiącym zflłqczník nr 23 do niniejszego
protokołu'
Analizując, Skaľbnik Powiatu poinÍbľmował, Że z dochodów własnych nie zostaną
zabezpieczone śľodki na niedobory w Placówce, ponieważ Placówka otľzymała śľodki
finansowe z dotacji celowe.i z budzetu Państwa w kwocie l70 000,00 zł.

4) inťoľmacja Dyrektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku Zdľoju Znak:
FK'071 .39.Ż019'BS z dn.21.ll'20l9 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24
do niniejszego pľotokołu. Dyľektoľ w przekazanej infbľmacji Wkazał bľaki na kwotę
29 442,32 zł.
Po dokonaniu analizy powyższej irifbľrnacji Skaľbnik Powiatu zawnioskował do
Zavądv Powiatu o zabezpieczenie śľodkćlw w wysokoŚci 19 745,00 zł dla wlw
jednostki.

5) inl'oľnracja Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wyclrowawcze.i w Wirriaľach Znak:
PoW.8 |Ż0...2019 z dn. 21 .|l .2019 ľ' - w bľzmieniu staľlowiącym załqcznĺk nr 25 do
niniej szego pľotokołu.
Skaľbnik Powiatu dokonując ana|izy stwieľdził, Ž'e powyŻs'za jednostka musi zllrieścić
się w załoŻonym budzecie, ponieważ zabezpieczenie dodatkowyclr śľodków
spowodowałoby wzľost kosztów utľzytnania wychowanków w Placówce.

6) inÍbľmacja Dyrektoľa I Liceunr ogólnokształcącego im. Tacleusza Kościuszki
wBusku * Zdroju Znak: ILo.3Ż1.82.2019 z dn. Żl.1|.20l9 r' - w brzmieniu
stanowiącylm załqczłtík nľ 26 do niniejszego protokołu.
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Skarbrrik Powiatu analizując powyŻszy wniosek, w któľyrn Dyrektor wykazał
niedoboľy na kwotę l49 000,00 Zł, zawnioskował do Zatządu Powiatu
o zabezpieczenie śľodków w wysokości 130 000,00 zł'

7) infoľmacja Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika
wBusku - Zdroju Znak: ZSPl'07l0.l09.20l9 z dn. Ż1'1l.20l9 ľ. - w bľzmieniu
stanowiącym zűłqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.
Dokonując analizy pľzedłożonej infbľrnacji w zakľesie niecloboľów na ľok 2019
Skaľbnik Powiatr"r zawnioskował o zabezpicczcnic dla .iednostki śľodki finansowc
w wysokości 8 000,00 zł z przen'laczenieľn na bieżącą działalność' Ponadto' Skaľbnik
Powiatu poinfbľmował, Że jednostka otľzyma Śľodki finansowe w wysokości
20 000,00 zł na doĺ'tnansowanie doposaŻęria szkół i placówek Z ťczeľwy części
oświatowej subwencj i ogólnej.

8) infbľmacja Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczlro _ Infoľmatycznych w Busku -
Zdľojrr Znak: ZST-I 075.100.748.2019 z dn' 21.11.2019 t. w bľzmieniu
stanowiącyn:l załqcaük nľ 28 do niniejszego pľotokołu.
W wykazanych niedoboľaclr na łączną kwotę 277 728,45 zł, o któľe wnioskuje
Dyľektoľ, po dokonaniu analizy Skaľbnik Powititu zapľoponował zabezpieczeĺlie
śľoclków finansowych w kwoctę Ż40 000,00 z'ł tlraz 30000'00 zł z ręzeľwy części
oświatowej subwencji ogólnej z pľzeznaczeniem na realizację wniosku Dyľektora
Znak: ZST-I 075.750.2019 zgłoszonego na popľzednirn posiedzeniu Zarządv.
Ponadto, Skaľbnik Powiattr poinfoľmował, Że po ostatecznej analizie wydatków na
podstawie sprawozdań z wykonania za 1l miesięcy będzie można zdecydować
o ostatecznej wielkości nakładów na ľealizację wykazanych potľzeb.

9) infbľmacja Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcącyclr w Busku _

Zdroju Znak: ZSTio.035 .1557.Ż0l9 z' dn, 21'1L20I9 r' w bľzmieniu stanowiącynr
zułqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.
Dyľektoľ Zsl'io wykazała niedobory na kwotę 145 68l,23 zł, po analizie Skaľbrrik
PowiatLr zawnioskował do Zarządĺl Powiatu o przekazanie dodatkowych śľodków
finansowych w wysokości 120 000,00 zł, w ľamach, któľych znajdują się
niewykoľzystane śľodki flnansowe z dokształcania i doskonalenia zawoclowego
nauczycieli.

10) in1'oľmac.|a Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Btlsku Zdľoju Znak:
ZSS:312'|4.20l9 z cln. 21.11.20l9 ľ' w bľzmietriu stanowiącyl^l'l załqczllĺk nr 30 do

niniej szego pľotokołu.
Dokonując ana|izy, Skaľbnik Powiatu poinĺbľnrował, Że w pľzekazanei inÍ'onnacii
Dyľektoľa ZSS występuje nadwyżka w wysokości 52 000,00 Zł, ktÓľa zostanie
zwľócona do budŻetu Powiatu, któľe następľlie zostaną zaangaŻowane w bľaki innych
jednostek.

l 1) iriĺbľnlacja Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolrro Wychowawczego clla

Niepełnospľawnych Rttchowo w Busku - Zclľoju 7,nak: SoSW.30l1.65.Ż0|9 z dn.
2|.||.2019 ľ' _-W bľznrieniu stanowiącym zĺlłqcznik nľ 3I do niniejszego pľotokołu.
Dyľektoľ SoS-w dla Niepełllospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľo.iu w pľzekazane.j

infoľmacji wykazał niedobóľ rra kwotę 99 295,00 zł'
Po arralizie, Skaľbnik Powiatu zawt-tioskował do Zaľządu Powiatu o zabezpieczenie
clla ośľoclka kwoty w wysokości 30000,00 zł, w ľamach, któľej l6 887,00 zł bęclą
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stanowiły niewykorzystane Śľodki ĺlnansowc z dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

12)infoľmacja Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
Znak: SOSW-30l -lŻl2019 z dn. 2|.||,20l9 r' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 32 do niniejszego protokołu.
Po dokonaniu analizy przekazanej pľZeZ Dyľektoľa infoľmacji na temat niedoboľów,
jakie rnogą wystąpić do kolica 2019 ľ. na kwotę 24320Ż,06 zł, Skarbnik Powiatu
zawIrioskował do Z'aľządu Powiatu o zwiększenic budzettl jednostki na łączną kwotę
200 000,00 z), gdzie 27 965,00 zł będą stanowiły triewykoľzystane śľodki f-ĺnatrsowc

z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

l3)inÍbrmacja Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego im. Józeĺä
Gľudnia w Busku - Z&oju Znak: PMoS.3l10.06.2019 z dn.21.Il.201r9 r.

w bľzmieniu stanowiącym'załqcznik nľ _l-l do niniejszego pľotokołu.
Po clokonaniu analizy pľzedłozone.i inĺbľmacji Skarbnik Powiatu zawnioskował do
Zaĺządu Powiattr o zabezpieczenie dla PMoS kwoty 8 000,00 zł, gdzie 1 000,00 zł
będą stanowiły rriewykoľzystane śľoclki Í-lnansowe z dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

14)Skaľbnik Powiatu zapoznał Zaľząd Powiatu z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego
ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju Znak:
PODiDN.O7}.2.18.20l9 z dn. 2l,ll.2019 ľ. w zakľesie nadwyŻeklniedoboľów
w budżecie jednostki - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 34 do niniejszego
pľotokołu.
Skaľbnik Powiatr-r poinÍbrmował, Że jednostka nie wnioskuje o dodatkowe śľodki
finansowe, a pozostała kwota niewykoľzystana z dokształcania i doskonalenia
nauczycieli w wysokości 2] zł zostanie ľozclysponowana na inne wydatki btldżetowe.

l5)Skaľbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiatu z inf'oľmacją Dyľektoľa Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju Znak: PPP.034.28 .20|9 z drl.

22.1l '2019 ľ. w zakľesie nadwyżelďniedoboľów w budżecie jednostki - w bľzmięnitl
stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.
Jeclnostka nie wnioskuje o doclatkowe śľodki f'inansowe.

l6)intbľmacja Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdro.iĺl Znak:
PZD.sŻ.3110.47.2019 z dn.2l'11.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr
-ló do niniejszego pľotokołu' Dyrektoľ PZD zawnioskował o zabezpieczenie na

fundusz płac i poclrodrre kwoty 3|4 000'00 zł.
Po dokonanitr analizy Skaľbnik Powiatu zawnioskował do Zarządu Powiatu
o zabezpieczenie śľodków w wysokości 2l7 000.00 zł.

Podsumowrrjąc' Skaľbnik Powiatu Ańuľ Polniak poinfbľlnował, Że łączna wartośi złożonych
przez Dyľektoľów wrriosków wynosi l 595 000,00 zł.
W ľamach pľzedstawionyclr powyzej pľopozycji poclz.iału clla poszczególnych jednostek

kwota ta stanowi 1 020 000,00 zł.
Środki te w duŻej nrieľzę poclrodzą z niewykoľzystanych śľodków, któľe były przeznaczone
na Ftlndusz Drog Sanroľządowych oľaz Z innyclr inwestycji, któľe nie zostały w pełnylrr

zakľesie zľea|izowaLle w ľoku bieżącym. jak ľównieŻ z'e zwiększenia niektóľych źróclcł

dochoclów, któľe zostały wykonane na poziomie wyŻszylĺ niż zakładano. Ponadto' Skaľbnik
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l)owiatu ponownie zwrócił uwagę nazłą sytuację 1'lnansową samoľządu, któľa z roku na ľok
będzie się pogłębiała chyba, Że zmieni się sytuacja w budzecie Państwa i pľzekazywane
dotacje oraz subwencje będą wyŻsze'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedłoŻone powyżej pľzez Skarbnika
Powiatu pľopozycje podziału śľodków ĺinansowych dla poszczególnych jednostek

oľganizacyj nych Powiatu.

Ad. 13
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiattl z pľojektcľn inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Podczas anaIizy, Członęk Zarządu Jeľzy Koľdos zwľócił Się do Skarbnika Powiatu
z pýaniem, jaki na dzień dzisiejszy jest deÍicyt w oświacie?

odpowiadając, Skaľbnik Powiatu poinÍ'oľmował, Że subwenc.ia oświatowa na ľok bieżący
wynosi 37 l22 924,00 zł, natomiast wydatki bieżące w chwili obecnej zaplanowane są na

kwotę 41 l58 l50,00 zł,tj. o 4 035 Ż26,00 zł więcej niż subwencja.
W ľoku bieżącym zostały zaplanowane ľówrrież 'zadania inwestyoyjne w wysokości
3 58l 000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków w stosunku do otľzymanej subwencji
oŚwiatowej wyniesie ok.7 6|6 226,00 zł.
Ponadto, Skaľbnik Powiatu podkreślił, że skala bľaków jest duzo większa przy uwzg|ędnieniu
śľodków, któľymi dysponują jednostki oświatowe w ľamach rachunku dochodów własnych.

Uchwała Rady Powiatu w tym zakľesie daje duże możliwości gromadzenia tych śľodków,
a nie przekazywania ich do budżetu Powiatu' Łączna kwota jaką gľonladzą jednostki

oświatowe na w/w rachunku to ok. 1200 000,00 zł' Uwzględniając te Śľodki można
stwieľdzić, Że subwencja oświatowa w roku bieżącym jest niedoszacowana w wysokości
8 816 226,00 zł.

Po analizie, povĺyższy projekt uclrwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Z'arządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczegőIne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządkur obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Skaľbrrik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku

- w bľznrieniu stanowiącym załqczník nr 38 do niniejszego protokołu.

Po alralizie, powyższy pľojekt uclrwały został pľzyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrnał się.
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Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzęwodnicząccrnu l{ady
Powiatu, celenr przekazania do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 15
Pľzed pľzystąpierrierrr do omawiania pľojekttl inicjatywy l-lchwałclc1awczej w spľawic zlrriany
uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia2019 ľoku
w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030
Skaľbnik Powiatu zapoznał Zarząd Powiattl z inf'oľmacją w zakľesie dochodów, wydatków,
nadwyŻceldeťrcycie, pľzychodach, ľozchodach - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 39

do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapo'znał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczęi w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 stycznia ŻOl9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2O|9 - ŻO3O _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 40 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľZyięty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Człorrków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. l6

W spľawĺch różnych:

l. 'W związkll Z ľozmowami z l)yľektoľem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdroju na temat utwoľzenia hospicjunr w Zcspole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zclľoju' Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Zo7, w Busku Zdľojtr do
pľzedstawienia ľachunku ekonomicznego pľzeclsięwzięcia przy finansowaniu Zę

śľodków z Naľodowego Funduszu Zdľowia. Pełnej ana|izy kosztów według cen

aktualnyclr i przyszłych, któľych należ,y się spoclziewaó w z.wiąz,ku ze wzľosteln cen

eneľgii. Íbncluszu płac itp.

2. Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Trrłak zapoznał
Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pozbawienia
kategoľii dľóg powiatowyclr dawnych odcinków clľóg wojewódzkich Nr 973

o długości 6,097 ktn oľaz Nľ 776 o clłrrgości 0,960 krn zlokalizowanych w Busku -
Zdľoju - w bľzlnieniu stanowiącynl zołqcznik nr 41do niniejszego protokołr-r.
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I)oclczas onrawiania powyZSZego pľo.jcktr-r inicjatywy uclrwałodawczc.i, Członek
Zarządtl l'omasz Micrzwa zgłosił uwagi odnoŚnie inteľpľetacji zapisÓw ustawy
o dľogach publicznych przytoczonyclr w w/w inicjatywie na podstawie, któľyclr
zalníerza się dokorrać pozbawienia katcgoľii dľóg powiatowych z za|íczenienr do
kategorii dľóg grnilrnycli.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptzęZ Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -ztl,0 głosach -pľzcciw i 1 głosacli _wstľzyllał
się.

Decyz1ą Człorlków Zarządu, powyŻ'szą inicjatywę naleŻy pl-zękazać,
PľzewoclnicząccmLl Racly Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez
poszczególne Konrisje Rady Powiatu, a następrrie włączenia do poľządku obľad
najbliższe.i Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zatząclu Powiatu
w głosowanitt pľzy 4 głosach -'Za,0 głosaclr -pľzeciw i l głosach -wstľzymał się.

3. 7''arząd Powiatu zapor,nal' się z pismcm w zakľesie wykonania ľobót związanyclr
z konseľwac.ją ľowórł, w m. I{aclzanów stanowiącym załqcznik nľ 42 do ninie.iszego
pľotokołu pľzekazując .ie do ľealizacji I)yľektoľowi Powiatowego Zaĺządu Dľóg
w Busku - Zdroju.

Ad. t7
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zar-ządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinic 1450 zanrknął posicclzcnie Z'aľządu Powiatu.

|)rĺltĺlkĺjl spĺlľzątlzila:
Wiolcta Waga


