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Pľotokól Nľ 56/2019

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 23 gľudnia 2019 ľoku

W posieclzeniu Zarząĺlu uclzial wzięli:

1. Jeľzy Kolaľz
2. .Icľzy Koľdos
3. Wiesław Maľzec

oraz

.Iolanta Czyľny - Dyľektol' Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoj rr
Aneta Chwalik _ Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oľaz Pomocy Instytrrcjonalrrej w Powiatowym Centľtlm Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Agnieszka Milewska - Kieľowliik Zespołrr Ponrocy osobonr Niepełnospľawnyn'l i obsługi
Pľogľamów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoju
Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolrro - Wychowawczego w Bľoľlinie
Maľiola Koľnicka - Inspektoľ w Wydziale IiK
llenľyk KľzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławonrir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzyszto1'Welenc - Naczclnik Wyclziału oR
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Mateusz olszewski - Infbľrllatyk w tut. Staľostwie Powiatowynr

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcic posicdzcrria.
2. Stwieľdzenie quoľunr.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzcnia.
4. Pľzyięcie pľotokołów z posiedzeń Z'arzt1dv Powiattr: Nr 5412019 z

roku oľaz 55l20I9 z drria l3 gľudrria 20l9 ľoktr.
5. Wdľozenie ttclrwał Racly Powiatu z XIII Sesji l{acli' I)owiattl z clnia

dnia l2 gľtrclnia 2019

l3 gľLrclnia 20l9 ľoktr.
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(r. I'odjęcie decyz''ii w spľawie dalszego postępowanitl'z po.iazdami: VW transpoľteľ Kombi
J'5 oľaz C]itľoen Cl5 (Dyr. Sos_w w l}ľoninie, Nacz. Wyclz. OIł, Nacz. Wyĺlz. EK).

7, Rozpatľzenie wniosku l)yľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogćllnokształcących
w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na złonrowanic samochodu służbowego
(Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).

8. I{ozpatľzenie wniosku PGE Dystľybucja S.A' oddział Skaľżysko - Kamienna w spľawie
podpisania poľozumienia w celu ustanowienia służebności pľzesyłu na działkach
wm. WełecZgm. Busko -Zdrój (Nacz. Wyĺlz. GKN)'

9. Rozpatľzenie wniosktl w spľawie ustalrowienia służebności pľze.jścia i pľzejazdu pÍzez
działkę powiatową Nľ 520/2 połozoną w Słtlżowie Gtn. Bttsko - Z'droj (Nacz. Wyclz.
GKN).

ĺ0.Pod.ięcie decyz.ii w spľawie ustanowienia tľwałego zarządu na rzecz Powiatowego
Centľunr Pomocy l{odzinie w Busku - Zdľoju oľaz na rzęcz Poraclni Psycliologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdľoju (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyr. I'P-P w Busku -

Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).
l1. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa l)omu Ponlocy Społecznej w Zboľowie w spľawic

wyľażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowiska: ľehabilitant (1ĺ2 etatul),

opiekunka (1 etat) (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wyĺlz.
soz).

12. Zapoznanie się z in1bľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busku

- Zdroju na temat pľzyjętych ptzęz Zaruąd PFRON kieľunków działań oraz waľunków
bľzegowyclr obowiązujących ľealizatoľów Programu ulyľĺiwnyu,clnia rĺiżnic między
regionami III v, 2()20 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zĺlroju, Nacz. Wydz. soz).

13.Zapoznanie się Ze Spľawozclaniem nľ IlŻ\|glDDR Dyľektora Powiatowego Centľun'l
Pomocy Rodzinie w Busku _ Z&oju z ľeďiizacji Pľojektu ,,Dla Dobľa Rodziny'' za okľes
od 0l.08'20l9 ľ. do 30'09'20l9 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zĺlroju, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľo.iu w sprawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie ľealizacji pL'ZeZ oľganizacje pozarządowe i inne
upľawnione podnrioty 'zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowaclzenie
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgnrinnym dla osób w podeszłym wieku'',

''Prowadzenie donru pomocy społeczlrej o zasięgu ponadgminnynl dla kobiet pľzewlekle
psychicznie choľych'' (Dyr. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ).

l5. Pocljęcie uclrwały 7'aľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ogłoszeliia wyników
otwaľtego konkuľsu oĺbľt lra powieľzetrie ľealizacji zadania z zakresu wspieľania ľodziny
i systemu piecz'y zastępczej pod nazwą'. Pľowadzenie Placówki opiekuńczo *

Wyclrowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 ľoku (Nacz. Wydz. SoZ).
l6. Rozpatľzenie wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej w spľawie dokonania pľzeslrnięć

nliędzy pozycjanli prelilrrinaľza kosztów ťtrnkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkiln pľowadzonego przez Caľitas Diecezji Kieleckie.i na 2019 ľok
(Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l7. Rozpatľzenie wniosku Pľezesa Zat'z,ądul oddziałLr Powiatowego Towaľzystwa Przy.iacioł
Dzieci w Busku _ Zdľo.iu w spľawie clokonania pľzesunięć nriędzy pozycjami preliminaľza
kosztórł, funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy 'fowaľzystwie Pľzyjaciół
Dzieci w Busku -Zdroju (Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru Ponrocy Społecznej w Gnojnie oľaz Kieľownika
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojrrie w spľawie dokonania pľzesunięć
mięclzy pozycjanri pľclinrinaľza kosztów funkc.ionowania Waľsztatów'feľapii Zajęciowej
w Gnojnie pľzy l)onru Ponrocy Społcczne.i w Gno.inie w 20l9 ľoktr (Skarbnik Powĺatu,
Nacz. Wyclz. SOZ).
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l9. I{ozpatľzellie wniosktt Dyľektoľa Speo.|alnego ośľoclka Szkolno - Wycliowawczego clla
Niepełnospľawnyclr l{uchowo w Busku - Zdľoju w sprawie wyľaŻenia zgody na
dokonanie zlnian rniędzy rczdziałan'li w planie ĺ'tnansowynl wydatków na 2019 ľ.
(Skarbnik Porviatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľoclka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zclľoju w spľawie wyľazenia zgody na
dokonanie zrnian między paľagrafanri w planie firransowylri wydatkćlw na 2019 ľ.
(Skarbnik Powiatu).

21. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Buclowlanego w Busktr _ Zdľojtl
w spľawie wyľazenia 'zgody na dokonanic pľzcnicsicli w planic l'tnansowyln (Skarbnik
Powiatu).

22.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołlr Szkół Poliadpoclstawowyclr w Busku - Zdľo.ju
w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków 1'tnansov\rych w planach
wydatków na2019 ľok (Skarbnik Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ InÍ-oľnratycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesieri śľodków ĺjnarrsowyclr
pom i ędzy rozdziałami klasyfi kacj i budżetowej (S ka ľbn ik Powiatu).

24, Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznyclr w Busktr -

Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzenięsień śľodków finarrsowych
pomiędzy rozdziałami klasyĺikacji budzetowej (Skaľbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceul-tr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na zlrrianę w planie finansowym wydatków budżetowych
(Skaľbnik Powiatu).

2í.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyraŻenia zgody na zmianę w planie finansowym wydatków budżetowych
(Skaľbnik Powiatu).

27. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyrażenia zgody na dokonaIrie zmian na paľagľaĺäch w planie wyclatków buclżetowych na
rok 2019 (Skarbnik Powiatu).

28. Rozpatrzenie wniosktl Dyľektoľa Zespołu Szkół 'ľechnicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków do planu
finansowego na ľok 20l9 (Skarbnik Powiatu).

29.Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na clokonanic pľzesunięć śľoclków clo planu
finansowego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego
w Bľoninie W Spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zrnian w planie ĺinansowynr
na2019 ľok (Skaľbnik Polviatu).

3l.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Spec.ialncgo ośľoc1ka Szkolno - Wychowawczegc)
w Bľorrinie o zabezpieczenie bľakrrjących śľoclków Íinalrsowych celenr zarnknięcia
budzetu lra ľok Ż0l9 bez z,obowiązań (Skarbnik Powiatu).

32. Pod.ięcie trchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - podział ľezeľwy ogólnej (Skaľbnik
Powiatu).

33. Podjęcie uchwały 7,aľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľo.itl w spľawie przeniesień w plarrie
wydatkĺiw budzetu Powiatu Btrskiego w 20l 9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

35. Podięcie uchwały Zal'ządu Powiatlr w Busku - Zclľo.iu w spľawie znriaľl planu wydatków
w podległyoh .ieclnostkaclr budŻetowycli (Skaľbnik Porviatu).
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36. Podjęcie iniojatywy uclrwałodawczej w spľawie zlrrian w bLrclżecie l)owitttu Buskiego
w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

37. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20l 9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

38. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie nniany uclrwały Nľ IV/3412019 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 sÍycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Progriozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

39. Sprawy roŻnę.
40. Zamknięci e posied zenia.

Ad. I

obľaclom 7.arządu pľzewodnic'z.ył Pľzewoclniczący Zarz'ądĺl .Ieľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1 l00 otwoľzył 56 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewoclniczący Zarządu.Ieľzy Kolaľz oświaclczył, iŻ zgoclnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zaľządĺl (Ż nieobecnych), co stanowi qlloľum
pozwalające na podejlnowanie pľawomocnych uclrwał i decyzji - IÍsty obecności Członków
Zarzqdu orűz zaproszonych osób stanowĺq zolqczníki nľ l i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zaľządu Powiatu: Nľ 5412019 z dnia 12 gľudnia 2019 ľoku oraz
5512019 z dnia 13 gľudnia 2019 ľoku zostały pľzyjęÍe ptzez Członków Zaľządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.5
Wdľozenie uchwał Racly Powiatuz XIII Sesji Rady PowiaÍuz clnia 13 gľudnia 2019 ľoku -
zołqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

l]chwała Nr XIII l l34 l 2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z clnia 13 gľrrdnia 2019 ľoku
w sprawie zmian w buclzecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Za wdtoŻenie powyższej r-lohwały i irrĺoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'
Uchwałę pľzekazuie się do:
- Pľezesa Regionalne.i Izby obľaclrunkowe.i w Kielcach Zespoł Zanriejscowy
w Sandomierzu,
Uchwała podlega ogłoszerliu w Dzienniku Uľzęclowynr Województwa Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľryjętc przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
3 glosach _za,, (l glosach _pľzcciw i 0 glosach -wstľzymal się.
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Uolrwała NľXIII lt35 l20l9 Rady Powiatu w l]usku-Zdľoju'zclnia l3 gľudnia20l9 ľoktl
w spľawie pľzeniesień w wydatkaclr bu<lżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoktr.

Za wdľoŻerrie powyższe.j uclrwały i inĺ'oľmowanie Zarządu Powiattr o postępach wdraŻania
w Życte odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatlr Aľtuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kiclcaclr Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzierrniku Urzędowym Województwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w głosowaniu przy
3 glosach _za,0 glosach _przecĺw i 0 glosach _lvstľzymal się.

[Jchwała Nľ XĺII l 136 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnla 13 gľuclrria 20l9 ľoku
w spľawie zmiany ucliwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia
Ż5 stycznia 20l9 ľoktr w spľawie Wieloletnie.i Pľognozy Finansowei clla Powiatu Buskiego na
lata2019 - 2030.

Za wdtoŻęnie powyŻszej uchwały i inÍbľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialrry jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak.
Skaľbnik Powiatu Aľtur Pollliak zobowiązany.iest do pľzesłania powyższe.i uchwały w formie
elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierr,u.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte pľzez Zarząd Powiatu \ť glosowaniu przy
3 glosach -za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XIII / 1,37 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,'Dobry start 2.0''
w ramach Regionalnego Pľogľalnu opeľacy.inego Województwa Swiętokľzyskiego 2014 -

2020.

7'a wdroŻerrie powyższej uchwały i inĺ'bľnlowanie Zarządu l)owiatu o postępaclr wcĺľazania
w Życie odpowiedzialni są: Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
Andľzej Bilewski. l)yľektoľ Zespołu Szkół'l'echniczno - Infbľnratycznyclr w Busku - Zdľoiu
Sylwesteľ Pałka, Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznycli i ogóhlokształcących w Busku -

Zdľoiu I'ucyna Wojnowska oraz Nacze|nik Wydziałrr EK Renata Kľzemień.
Uclrwałę pľzekazuje się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľatrraclr nac'lzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z drria 5 czeľwca l998 ľoku o sanroľząclzic powiatov\rylT.

Powyższc stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Porviatu w glosowaniu przy
3 glosach --za,0 glosach -pľzecirv i 0 glosach _wstrzymal się.

L]chwała Nľ XIII ll38 l2019 Rady Powiatu w Busku -Zdto.iu z clnia l3 gľudnia 20l9 ľoku
w spľawie zmiany Uchwały Nľ XXXI/32812017 Racly Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
13pażdzĺeľnika 2017 ľ. w spľawie nadania Statuttl Zespołu opieki Zclľowotnei w Busku -

Zclľojtr.
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Za wdroŻęlrie powyższej uchwały i in1'oľllrowanie Z'arządu Powiatu o postępaclr wclľazania
w życie odpowiedzialny .jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Grzegorz Lasak' Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Naczelnik Wydziału oR
Kľzysztoĺ'Welenc'
l-Ichwałę przekaztlje się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamaclr nadzoľu na podstawie ar1. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czetwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym'
Uclrwała podlega ogłoszenitr w Dzienlriku tJľzędowym Województwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjętc przez Zarzącl Powiatu }v glosowaniu pľzy
3 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XIII l 139 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l3 gľtrdnia 20l9 ľoku
w spľawie zatwieľdzelria Pľogľamu Napľawczego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľoju.
7,a wdroŻenie powyższe.i uchwały i inĺ''oľnrowanie Zal'ządĺl Powiatr-l o postępach wdrażania
w zycie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdro.iu
Gľzegotz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławorniľ Dalach oruz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ
Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewocly Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na poclstawic aľt. 78 tlst. 1 trstawy z dnia
5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez' Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
3 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uclrwała Nľ XIII ĺ l40 l2019 Rady Powiatu w Bttsktl - Zdľoju z dnia 13 grudnia 2019 ľoku
w spľawie pozbawienia kategoľii dľÓg powiatowych dawnych odcinków dľóg wojewódzkich
Nľ 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku -
Zdľoju'

Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infbľnrowanic Zaľządu Powiatu o postępach wclľażania
wżycie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Zaľządrr Dľóg w Busku - Zdľoju
Kľzysztoĺ'Tułak'
Uchwałę przekazu1e się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowyln.
Uchwała pod|ega ogłoszeniu w Dzięnniku Uľzędowym Wojewodztwa Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjętc przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľzy
3 głosach _zar 0 głosach -pľzecilv i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ XIII l |4l l2019 l{ady Powiatu w Busku _ Zclľo.ju z clnia 13 gľuclnia 2019 ľoku
w spľawie rozpatľzenia skaľgi na działahlośĺi Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinię w Busku - Zdľo.ju'

Wykonanie uclrwały Racla Powiatu powierzyła Pruewodniczącenru Racly Powiatu, celem
zawiadomienia Skaľżącego o sposobie załatwienia skaľgi.
Uclrwałę otľzymują: Skarżący, Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju oľaz Nacz. Wydz. oR
Kľzyszto1'Welenc.
Uchwałę pľzekazuje się do:
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- Wojewody Świętokl'zyskiego w ľalrraclr nadzoľt-l na podstawic art. 78 ust. l ustawy
z dnla 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przeĺ, ZarząĺI Powiatu w głosowaniu prry
3 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

lJchwała Nr XIII l l42 l 2019 Rady Powiatu w Bttsku - Zdrojv z dnia l3 gľudnia 20l9 ľoktl
w sprawie zmiany uchwały Nr Yl47lŻ019 Racly Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dnia 28 lutego
20l9 ľoku w sprawie okľeślenia z'adan clľaz poc1ziału śľodków z Państwowego Fundusztl
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnyclr, pľzypaclających wedłtrg algoľytmu rv 20l9 ľoku na
ľealizac.ję zada,h z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznęj osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľlnowanię Zarządu Powiatu o postępaclr wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoiu Andľzej Smulczyński, Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju Marian
Szostak' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wyclz. SoZ Sławonriľ Dalach.
Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 trst. 1 ustawy z clnia
5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľzy
3 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uclrwała Nr XIII l l43 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 gľudnia 20l9 ľokrr
w spľawie zaÍwieľdzenia wyboľu biegłego ľewidenta do badania spľawozclania finansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Btlsku _ Zdľojtr za2019 i 2020 ľok.

Za wdrożenie powyzszei uclrwały i inÍbľnrowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak, Dyľektoľ Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wyclziałĺl SoZ Sławomir
Dalach.
Uchwałę przekazu1e się do:
_ Wojewody Swiętokrzyskiego w ľamaclr nadzoľu na 1lodstawie aľt. 78 trst. 1 ustawy z clnia

5 czeľwca 1998 ľoku o saľnoľządzie powiatowylll.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez ZarząĺJ Powiatu tV glosowaniu przy
3 glosach _za,0 glosach -pľzcciw i 0 glosach -wstľzymal się.

tJclrwała Nr XIII l 144 l 2019 Rady Powiattr w Busku - Z'üoju z dnia 13 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie ľozpatľzenia petycji.

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierz'yła Przewoclniczącenru Rac1y Powiatu, celem
zawiadolnienia osolry wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia.
Uchwałę otľzymu.ią: osoba wnosząca petycję oľaz Nacz. Wydz. oR Kľzysztoĺ'Welenc.
Uollwałę pľ'zekazuje się do:

- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoľtl na poclstawie aľt. 78 ust. l ustawy
'z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
3 glosach -zar 0 glosach _pľzcciw i 0 glosach _wstrzymal się.
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Acl.6
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolrro - Wyclrowawczęgo w Bľoninie Wiesław Waga
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Spľawie podjęcia decyť1i, co do dalszego
postępowaniazpojazdami: VW Tľanspoľteľ Kombi T5 ľok pľodrrkcji 2005 or-az Citľoen Cl5
ľok pľodukcji l998 - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił o pL-Zekazaniu VW Tľanspor1eľ Kombi T5
clla Placĺ1wki opiekuliczo - Wychowawcze.i w Winiaľach, w pľzypaclku clrtrgiego sanrochodu
C]itľoena C15 Zaľzącl Powiattr zobowiązał Naczelnika Wydziałrr oR do clokonania pľzegląclu
pojazcltl i udzielcnia infoľmac.ji w powyższym zakľesie rra kolejne posiedzerrie Zarządu. .Icśli
samochód spełniałby oczekiwania, to zostanie pľzekazany d|a Staľostwa Powiatowego do
dyspozycji leśnika'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _z'a,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzynrał się.

Ad.7
lrrspektoľ w Wydzialc EK Maľiola Koľrlicka z'apoznała Zaľząd Powiatu z wnioskien-l
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techrricznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie
vĺyraŻenia zgody na kasację przez złollrowanie sanroclroclu służbowego Renault Tľafic T 55 E
o numeľZe ľejestľacyjnynr TBU 86KY - w bľzrnieniu statrowiącym zalqcznik nr 5 do
ľriniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wlliosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krz'yŻański zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem PGE
Dystľybucja S.A. oddział Skaľzysko - Kamienna w spľawie podpisania porozumienia w celu
ustanowienia służebnośoi pľzesyłu na: wymianę stacji tľansfoľmatoľowej l szl., budowę
rozłącznika l szt., wyrnianę linii eneľgetycznej napowietľznej niskiego rrapięcia 52nr i słupa
l szt., demontaz linii napowietľznej śľeclniego lrapięcia 1'4 m, budowę linii śľedniego napięcia
wtaz z kanalizacją światłowodową 148 ln na działkach nľ 572l|5, 572l16
w miejscowości Wełecz g1Tl. Busko - Zdroj - w bľzmieniu stanowiącyni załqcznÍk nr 6 do
niniej szego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN pozytywnie ľekonrenclując powyŻszy wniosek zaznaczył, Że

najpieľw wyľaŻ'a się zgodę na udostępnienie nieľuclronrości na cele burclowlalte, a następnie
bęcizie podpisane poľozumienie w celu ustanowicnia służebności pľzesyłu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zaľząd
I)owiatu w głosowaniu pľzy 3 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Flenľyk Kľzyzański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
dotyczącym przejazdu do posesji Wnioskoclawcy pfzez działkę powiatową rr 520/2 połozoną
w Słtlżowie gm. Busko _ Zdľoj, oznaczol1ą w ewidenc.ii gľuntów, .iako uzytek dľoga -
w bľzľnięniu stanowiącym znłqcznik łtľ 7 do niniejszego pľotokołu.
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Pľzewodnicz'ąey Z'arządu.Ieľzy Kolaľz 1loinfbľtrlował, iŻ Z'aľząd Powiatu ľozuĺtlŻa llrozliwośi
przekazania clziałki 5Ż012 na ľZecZ Gnriny Busko - Zdro.i.

Pľzy pozytywnej ľekomendacji Naczelnika Wydziału GKN, Zaľząd Powiatu zdecydował
o ustanowieniu obciązenia pľawem pľzejazdu, pľzeclrodu dla Wnioskodawcy' po upľzedniej
wycenie i okľeśleniu wysokości służebności.

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.ięte przez Członków Zarządul Powiatu w głosowanitr pľzy
3 głosaclr -za, 0 głosaclr -pľzcciw i 0 głosach _ wstľzyrnał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKľzyŻanski zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem decyzji
w spľawie ustanowienia tľwałego zarządu na ľZecz Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie
w Busku - Zdroju do udziału 63251195961 części nieľuchomości położonej w obrębie l1
nriasta Busko - Zdrőj pľzy tll. Bohateľów Waľszawy, onlaczonej w ewidenc.ii gľrrntów, jako
clziałka nr 73l33 o pow. 0,4325 ha, zabudowanej dwukondygnacy.inym budyrrkienr
uzytkowyrn o pow' l"lzytkowej g41,41 m2, stanowiącej właslrość Powiatu Buskiego oľaz
w spľawie ustanowiellia tľwałego zarządu na rzecz Poľadlri Psycliologicz'no - Pedagogicznej
w Busku - Zdľoju, do udziałtr 327|0195961 części nieľuchonrości położonej w obľębie 11

miasta Busko - Zdrőj pľzy ul. Bohateľów Waľszawy, ozlraczollej w ewidencji gľuntów, jako
działka nľ 73133 o pow. 0,4325 lra, zabudowanej dwukondygrracyjnyln budylrkieln
użytkowym o pow. uzytkowej 94t,4l lĺŻ, stanowiącej własność Powiatu Buskiego -
w bľzmieniu stanowiącynl zalqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się, pod.iął decyz-ię o ustanowieniu trwałego zarządu na tzecz
Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku Zdľoju oľaz na ÍZecZ Poľadni
Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdľoju.

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN pointbľmował, Że po Llpľawomocnieniu się decyzji
o ustanowieniu tľwałego zaľządu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
moŻe zwľőcić, się z wnioskiem o obnizenie opłaty z tytułu tľwałego zarządu'

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oclpowiadając na pytanie Dyľektor Poľaclrri
Psychologiczno - Peclagogicznei w Blrsku - Zdroju w spľawie centľalnego ogľzewania
poinĺbľmowal, Że Powiat będzie obciązał Poľadnię za ogľzewanie.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wyclziałtr oR do ľozcznania kosztów zanrontowania
miernika ciepła, któľy w sposób .jedľloznaczny okľeślałby ile z.uŻylo eneľgii cieplnej rra

budynek zajmowany przez Poľadnię Psychologiczno - Pedagogiczną i Powiatowe Centľunr
Pomocy Rodzinie.

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN Flenľyk KrzyŻanski pľzedstawił pľo.jekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania clo publicznej
wiadomości wykazu nieľucholności starrowiących własność Powiatu Buskiego
przeznaczonych do wydzieľżawienia.

Po analizic, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Z.ar'ządu
w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzymał się.
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Uchwała Nr Ż4Ż120|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľoju z dnia 23 gľudrlia 2019 ľoku
w spľawie spoľządzenia i poclania clo publicznej wiadonlości wykazu nieľuohomości
stanowiących własność Powiatu Buskiego pÍzęZnaczonych do wydzierŻawienia stanowi
załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 1t
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowię Jolanta Kałucka zwróciła się do Zaľządu
Powiatu z wnioskienl w Spľawie wyľażenia zgoc1y na zatľudnienie dwóch osób na stanowiska:
ľehabilitant (1/2 etatu), opiekunka (letat)'
Dyľektoľ DPS w Zboľowie poinÍbľlrrowała, Że powyzsze zatľudnierrie rrie będzie wymagało
clodatkowych śľoclków finansowych.

Wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie wľaz z opinią Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju stanowi załqcznik nr l0 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosaclr -pľzeoiw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. T2

Kierownik Zespołu Potnocy osobonr Niepełnospľawnyln i obsługi PľogľaI-nów PFRON
Agnieszka Milewska zapoznała Zarząd Powiatu z infoľmacją na temat przyjętych przez
Zarząd PFRON kieľunków działan oľaz waľunków bľzegowych obowiązujących realizatoľów
Programu u,yľównywania ľożnic między regionami III v, 2020 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr I I do niniejszego pľotokołu'

W odpowiędzi na pytanie PľzewodnicZącego Zarządul Kieľownik Zespołu Ponrocy osobonr
Niepełnospľawnym i obsługi Progľamów PFRON poinf'oľrĺowała, ze teľmin składania
wniosków jest do dnia 28 lutego'

Po zapoznaniu się z informacją w powyŻszym zakľesie Zarząd Powiatu zobowiązał
Naczelnika Wydziału oR otaz Kieľownika Refěratu IP do pľzygotowania wniosku
dotyczącego klatki schodowej w budynku pľzy ul' Kopeľnika 2 w ramach Progľamu
u,yľĺiv,nyu,ąnią rĺiżnic mięĺlzy ľegionami III v, 2020 roku obszar B.

Inĺbľmacja w powyzszyrrr zakľesie została przyjęIaprzezZaľząd Powiatu do wiadonrości.

Ad. 13
Kicľownik Zespołtl Rodzirrrrej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiaclczeń
oľaz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowyrn Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Aneta Chwalik zapoznała Zaľząd Powiatu Ze spľawozdaniem Dyľektora Powiatowego
Centľttnr Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju z ľeaIizacji Projektu ,,Dla Dobra Rodziny'' za

okľes od 0l.08'2019 ľ. do 30'09'20l9 r. - w brzlnieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do

niniej szego protokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 14
Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świaĺlczeri
oľaz Ponrocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Roclzinie w Busku _ Zdľoju
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Aneta Cliwalik zapĺ':'zlltlła'I'aľlącl Pĺlwiitttl z. Pľotokołem z posieclzeIlia Konrisji Konkuľsowe.j
otwaľtego konkuľsu of-eľt na wspaľcie ľealizacji pľZ'ęz organizacje pozarządowe i inne
upľawnione podnrioty zadan z zakľesu pomocy społecznej na ľok 2020 pod nazwą:
l. Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
wieku;
2. Prowadzenie donru pomocy społecznej o zasięgu ponadgmirrnyrn dla kobiet pľzewlekle
psychicznie clroľych.
Pľotokół z posiedzenia Konrisji Konkuľsowej stanowi zolqcznik nr ]3 do niniejszego
pľotokołu.

Następnie, Kieľownik Zespołu Roclzinnej Pieczy Zastępcze.i, Wypłaty Świadczeń
oľaz Pomocy Instytuc.ionalne.i w Powiatowynr Ccntľunr Ponrocy Roclzinie w Busku - Zdľoju
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia
wyników otwaftego konkuľsu of'ert na wspaľcie ľealizacji przez organizacje pozarządowe
i irrne upľawnione podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ',Prowadzeniedomu pomocy społccznej o zasięgu ponadgrniľuryrrr dla osób W podeszłyrn wieku''.

',Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psyclricznie choľyclr''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana ptZęZ Człorrków Zaľządtl
w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nr 24312019 Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 23 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofeft na wsparcie realizacji przez
oľganizacje pozaľządowę i inne upľawnione podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej
pod nazwą: ,,Pľowadzęnie domu polnocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osÓb
w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzetrie donru ponlocy społecznej o zasięgu porradgminnym dla
kobiet pľzewlekle psychicznie choľyclr'' stanowi zołĺycznik nr I4 do niniejszego protokołu'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławolniľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z Protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złoŻone oferty na powieľzenie ľealizacji
zadal"ia pÍZeZ oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty Z Zakľesu wspieľania
ľodziny i systemtl pieczy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo -
Wychowawczej całodobowe.i, socjalizacyjnej w 2020 ľoku.
Pľotokół z posiedzenia Komisji Konkr-rrsowej stanowi załqcznik nr I5 do ninie.iszego
pľotokołu'

Następllie, Naczelnik Wyc1ziału SoZ Sławonrir Dalaclr pľzeclstawił pľojckt uchwały Zaľzącltl
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt na
powieľzerrie rea|izacji zađaria z zakľe su wspieľania ľoclzilly i systemu pieczy zastępczej pod
nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo - Wyclrowawcze.j całodobowe.j, socjalizacyjnej
w 2020 ľoku.

Po analizie. powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Ucliwała Nľ Ż4412019 7'aľz,ądu Powiatu w l]usku - Zdro.ju z drria 23 grudnia 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsl-t oĺčľt na powieľzcnie realizacji zaclania
z zakľesu wspierania ľoclziny i systemu pieczy zastępczej pod liazwą: Pľowadzcrrie Placówki
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opiekuliczo - Wychowawczej całoclclbowe.i, soc.ializacy.inej w 2020 roklt stanowi załqcznik
nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Caritas Diecezji
Kieleckiej z dn. 11.12.Ż0|9 r. Znak: L. dz.855l2019 w spľawie dokonania pľzesunięć mięclzy
pozyc.iami pľelirninaľza kosztów ĺllnkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku
Wielkim pľowadzonego przez Caľitas Diecez'ji Kieleckiej naŻ0l9 rok.
Powyższy wniosek wÍaz z opinią PCPR w Btlsku - Zclľo.iu z dn. 12.12.2019 ľ. 7,rlak:
PCPR.ZPON.540.1.3.2].2019 stanowi załqcruik nr l7 do ninicjszcgo pľotokĺllu.

Po pľzeanalizowaniu, 1lowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynał się.

Ad. 17
SkaľbIrik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Pľezesa Zaľządĺl
oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdľoju z dn' 7Ż.|2.2019 t'
Znak: 1'PD.OP.17,Ż0|9 w spľawie dokonania pľzesunięć nriędzy pozycjarni pľeliminaľza
kosztćlw ĺunkcjonowania WaľszÍatőw l'eľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciół
Dzieci w Busku - Zdro.ju w 2019 roku.
PowyŻszy wniosek wľaz z opinią PCPR w Busku - Zdro.iu zdn. 13.1Ż.2019 ľ' Znak:
PCPR.ZPON'540.1.3.23.2019 stanowi załqcuik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek Został pozytywrrie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowarriu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa l)omu
Ponrocy Społecznej w Gnojnie z dn. 1Ż.12.2019 r. Znak: DPS.XI.48'37.2019 w spľawie
dokonania pľzesunięÓ między pozycjami pľeliminaľza kosztów Í'unkcjonowania Waľsztatów
T'erapii Zajęciowej w Grrojnie pľzy Domu Pomocy Społecznej w Grrojnie w 2019 ľoku.
PowyŻszy wniosek wraz z opinią PCPR w Busku - Zdroju z dn. l3.l2.20l9 r' Znak:
PCPR'ZPON.540'l.|.27.2019 stanowi załqcznik nr 19 clo niniejszego pľotokołu'

Po pľzealralizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaľz'ąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 19
Skaľbrlik Powiatu Aľtuľ Polniak zapĺ>znał Zarząd Powiatu z wnioskicm Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego dla Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku

- Zdľoju z dn. 13.12'2019 r. Znak: SOSW,3O11'7Ż.2019 w spľawie wyraŻenia zgody na

dokonanie zmian rniędzy ľozdzíałami w plallie wydatków na 2019 ľ. - wbľznrieniu
stanowiącyn załqcaúk nľ 20 do nilriejszegcl pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu. powyż.szy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ I'olniak zapoznał Zaruąd Powiattl z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalncgo ośľoclka Szkolno - Wychowawczcgo dla Niepełllospľawnych Ruchowo w Br"rsku
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- Zdľoju z. drl.20.12.2019 r.7'nak S()SW.30ll'762019 w spľawie wyľaŻenia zgody na
dokonanie zlnian nriędzy paľagiafämi w planie ĺŤlransowym wyclatków na 2019 ľ.

w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 2] do nirriejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

Ad.2l
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wlrioskieln Powiatowego
lnspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku Zdľoju z drl. 10.12.20l'9 ľ. Znak:
PINB'3l24.l1'2019 w spľawie wyľazenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
Í'tnansowytll -- w bľznricniu stanowiącyn zĺüĺ1cznik nľ 22 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptZęZ Zavąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach *za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Aĺl. Ż2
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdro.jrr z dn. 13.12.2019 ľ.

Znak: Zsl'>l.072Ż'42.Ż019 w sprawie wyľazenia zgody na clokonanie pľzesunięcia śľodków
ĺŤnansowych w planach wydatków na20l9 ľok w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23
do ninie.j szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wl-liosek został pozytywnie zaopiniowany pľZe7' 7'arząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľz'ąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľlnatycznyclr w Busktl _ Zclľoju z dn, 13.12.2019 r' Znak: ZS]'-I
07 5.107 .795.2019 W spľawie wyľażenia zgody na clokonanie pľzeniesień śľodków
finansowyclr ponrięclzy ľozdziałami klasyfikac.|i budzetowej w celu prawidłowego
zabezpieczeriia linritu wydatków na20l9 ľok _ w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 24 cto

niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu. powyŻszy wrriosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Ańuľ Pohriak'zapoz'llał 7'aľząd l)owiatu z wnioskieln l)yľektoľa Zespołu
Szkół l-echniczno - In1bľmatycznych w Busku - Zdľoju z drr. 17.12'Ż019 r' Znak: ZST-I
075.l09.804.2019 w spľawie wyľazenia zgody na dokonanic pľzeniesicń środków
finansowych ponriędzy rozdziałami klasyfikacji btrcĺzetowej w celu pľawiclłowego
zabezpleczenia limitir wydatków na20l9 ľok _ w bľzlnieniu stanowiąĺ;ynr załqcznik nľ 25 dcl

niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Z'arząd

Powiatu w głosowarriu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zclľoju z dn. 13.12.2019 ľ.Znak:ILo.321.93.Ż019 w spľawie
vłyraŻenia zgody na zmianę w planie ftnansowym wydatków budzetowych - w bľzmieniu
stanowiącym zlłqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyżSzy wniosek zosIał pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształoącegowBusku_Zdľojuzclll. 19.12.2019r.Znak:|Lo,32|.97.Ż0l9wsprawie
wyľazenia zgody na zlnianę w planie Íinansowym wydatków budzetowych - w bľznrieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 clo niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęZ Zarząd

Powiatu w głosowarritr pľzy 3 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu

Pomocy Społecznej w Zboľowie z dn. 13.12.20|9 ľ, Znak: DPS-3110l8Żl20l9 w sprawie

wyrażenia zgody tra dokonanie zmian na paľagľaf'ach w planie wydatków budzetowych na rok

2019 - w bľzmieniu stanowią cyn załqcznik łtľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wl-liosęk został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Teclrnicznych i ogólrrokształcących w Busktl - Zdľoju z dn' |3.|2.2019 r. Znak:

ZsTio'032.t682.2019 w spľawic wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć Śľodków clo

plarru finansowego na ľok 20lg - w bľzmieniu stanowiącymzałqczník nr 29 do niniejszego

pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęZ Zaľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.Ż9
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zclroju z dn. 19.12.Ż0|9 r. Znak:

ZsTio'O32.1712.ŻO19 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľoclków do

planu finansowego na ľok 2O1g - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr -l0 do niniejszego

protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopirriowany pÍZez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozrnł Zaľz'ąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Specjalnego ośľoĺlka Szkolno - Wyohowawczego w Bľolrinie z dn. 13.122019 r. 7.nak:
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SQSW-3Q |-2()l2O19 ľok w spľawie wyľazenia zgody na clokonanie z.nrian w planie

finansowyln na 2019 ľok - w brznrieniu stanowiącynr zcłqczłtik nr 3I do nirriejszego

pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany ptzęZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa

Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczcgo w Broninie z dn. I3.|2.20l9 ľ. Znak:

SoSw-30l -2|l2O|9 rok o zabezpieczenie bľakujących śľodków finansowych celem

zamknięcia budzetu na ľok 2019 bez zobowią'zań - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 32

do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _z,a,O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządul Powiatu w Busku -
Zdľojtr w spľawie pľzcniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku -
podział ľezeľwy ogólnej.

Po analizie , povĺyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu

w głosowanitr przy 3 głosaclr -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 245l2}l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 23 gľuclnia 2019 ľoku

w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - podział

rezerwy ogólnej stanowi załqcuÍk nr 33 do niniejszego pľotokołu'

Ad.33
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt tlchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdrojuw spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Btrskiego w 20l9 ľoku.

I)o analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się'

Uchwała Nr 24612019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 gľudnia 20l9 ľoku

wspľawie pľzeIliesieti w planie wyclatków budzctu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi

zułqcznik nr 34 do nirriejszego protokołu.

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzcclstawił pľojekt uchwały Zaruądĺl Powiatu w Busku -
Zclľoju w spľawie pľzeniesieri w plállie wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywrric zaopiniowana ptzez Członków Zarządtl

w głosowanitr pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się'

Uclrwała Nľ Ż47l2O19 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 23 gľtrclnia 2019 ľoku

wspľawie pľzenicsieli w planie wydatków budżetu l)owiatu Buskiego w 2019 ľoktr stanowi

załqcznik nľ 35 do ninicjszego pľotokołtl.
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Ad.35
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Uchwała Nľ 24812019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 gľudnia 20l9 ľoku
w spľawie zmian plallu wydatków w podległyclr.|eclnostkach budżetowych stanowi znłqcznik
nr 36 do niniejszego protokołu.

Pĺzed przystąpieniem do kolejnego punktu obľad Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał
Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
inr. Józef-a Gľudnia w Busku - Zdľoju z dn. 19.|Ż.Ż019 r. Znak: PMOS.3I10.|220I9
w spľawie dokonania zmian w budzecie na 20|9 ľok i pľzekazanie niewykorzystanej kwoty
przeznaczonej na zakup eneľgii elektľycznej na rozdzíał wynagrodzenia osobowe

pľacowników - w bľzmienitr staľlowiącyn załqcaük nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem

Kieľownika Refeľatu Inwestycji i Pľomocji z dn.23.12.2019 r. Znak: IP.272.|Ż.|.20I9
wspľawie zwiększenia limitu wydatków na ľok 2019 na zadaniu inwestycyjnym pn.:

,, Rozbtlcĺou,a Specjcllnego Ośroĺlkcl Szkolno - Wychowawczegy |Ą) Broninie o budynek

rehubiliĺclcji zcłv,oĺ]owej i społecznej" na ľoboty burdowlalre - w bľzmieniu stanowiącyrn

załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.
Skaľbnik Powiatu poinfoľmował o zwiększeniu w kwocie wyŻszej od zaplanowanej na 20|9
rok o 27 000,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarz,ąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak z'apoznał Z'arzt1d Powiatu z pľojektem inicjatywy
uclrwałodawczej w sprawie zmian w btrclżecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku - w bľztnieniu

stanowiącym załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty prze7' Członków Zaľządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

DecyzjąCzłorrków Zarządtl,powyŻsząinicjatywę rralezy przekazać Pľzewodniczącernu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszozególne Kornisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obracl rrajbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez CzłorrkÓw Zarządu Powiattl w głosowaniu pľzy

3 głosaclr -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrr'rał się.
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Ad.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiattr Buskiego w 20l9 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 40 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty pÍZe'Z Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Decyz1ą Człorików Zal'ządĺ'l, powyższą inic.jatywę nalczy przekazać Pľzcwochriczącenru Rady

Powiatu, celem przekazanla do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Konrisje l{ady l)owiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Ses.ii Rady Powiattr.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

3 głosacłi _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzylrrał się.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polriiak r'apoznał Zaľz'ąd l)owiatu z pľo.iektem inicjatywy
uclrwałodawcze.i w sprawie zmiany uclrwały Nr IYĺ34120l9 Racly Powiatu w Buskr"r _ Zclľoju

z dnia 25 stycznia 2Ol9 ľoku w spľawie Wieloletnię'| Pľognozy Finaľlsowe.i dla Powiatu

Buskiego na lata 2019 _ 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 41 do niniejszego

pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľZeZ Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyz1ąCzłonków Zarządu,powyŻszą irric.iatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącenru Rady

Powiaiu, celem pľzekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Korrrisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obrad najbliŹszej Sesji Racly Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

3 głosach -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.39

Vĺ/ spľawach rĺiżnych:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtur Pohiiak zapoznał 7,aľząd Powiatu z uchwałą Nľ 188/2019

VI Składu oľzeka.iącego Regionalllcj lzby obľachunkowcj w Kielcach z dria
17 gľuclnia 2019 rcku w spľawie opirrii o pľojekcie uchwały brrdżetowej Powiatu

Buskiego na 2O2O ľok oľaz z uchwałą VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby

obľachunkowej w Kielcach z dnia l 7 gľtrdnia 201 9 ľoku w sprawie opinii o pľojekcie

uchwały wieloletniej Pľognozie Finansowej l)owiatlr Blrskiego na lata 20Ż0-2030 -
w bľzmięniu stanowiącyn zĺlłqcznik nľ 42 do nirriejszego pľotokołtr.

lnĺbľmacja w powyższylrr zakľesię została przyjęta p|-ZeZZaruąd Powiatu do wiadomości'

2. Naczelnik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalach pľzeclstawił pľojekt tlclrwały Zaľządu

Powiatu * Busktl - Zc|ľo.itl w spľawie pľzyznanĺa tragľocly ľocznej Dyľektoľowi

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju'
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['o analizic, powyŻ'sz'a uclrwała zclstała 1lozytywnie zao1litliclwana pť7.e7' Człollków
Zarządul w głosowalriu pľzy 3 głosach -z.a,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynriil
się.

tjchwała Nĺ 24912019'Larządu Powiatr-l w Busktt - Zdľoju z. dnja 23 grudnia 2019

ľokrt w spľawie przyzrlania nagľody ľocznej Dyľektoľowi Zespołu opieki Zclľowotne.j

w Rusku - Zclľo.jtr stanorvi z,ałqcznĺk nr 43 do ninie.jszego pľotokclłtl'

3. Illĺoľrllatyk w tut. Staľostwic l)owitttowynr Mĺrtcusz olszewski pľzeclstawił pľojckt
uolrwały Zar'ządu Pclwiatu w Btrsku - Zclľojir w spľawic l-lpowaŻlrienia kicľownikow
jednostck oľganizacyilrych Powiatr-r Btrskiego do dokotrania czyntrości

cywilnopľawnych.

Pcl analizie, powyŻ.s'ĺ'a uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pťzez Członków
7,tll-l'ądu w głosowanitl 1lrzy 3 głosach -z,a. O głosaoh -pľzcciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uclrwała Nľ 250/2019 Zaľządu Powiatlt w Busku - Zdľojtl z clnia 23 gľrrclnia 20l9
ľoku w spľawie upowaznienia kieľclwników .jeclnostek oľganizacyjnycli Powiatu
Btlskicgo do dokonania czynności cyił,ilnopľawtrych stanowi zołqcuik nr 44 clo

niniej szego pľotokołu.

Ad.40
l)o zľealizowalriu poľząclku obľacl Pľzewodniczący Zaľz.ądv Jeľzy Kolaľz podziękował

obecnynr za vd'ział i o godzinie l250 zamknął pclsiedzerlie Zaĺ'ządu Powiatu.

'):

,\

|'rotokól s1loľzątlzl la
\\ĺitllctii Waga


