
Znakz 8R.0022.2 .57 .2019

Pľotokól Nr 5712019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 gľudnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku - Z&oju
Gľzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,Wypłaty Swiadczeń oraz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z opinią Komisji Finansowo - Budżetowej dotyczącą pľojektu uchwały

w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2020.
5. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu

Powiatu Buskiego na rok 2020 (Skarbnĺk Powiatu).

Po Sesji:

6. Rozpatľzenie wniosku w spľawie zmiany pľzebiegu rowu odwadniającego zlokalizowanego
na đziałce pľywatnej w miejscowości Kuchary (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).
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7, Zapoznanie się z infoľrnacjąz posiedzenia Zespołu do Spľaw okľesowej oceny Sytuacji
Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Przedstawienie infoľmacji w zakresie wniosku Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju dotyczącego wydłużenia terminu usunięcia niepľawidłowości
okľeślonych w decyzjach odnoszących się do wymogów pľzeciwpoŻaľowych
(Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju w spľawie wytaŻenia zgody na dokonanie pľzeniesięń w planie finansowym
wydatków jednostki (Skarbnik Powiatu).

l0. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na rok 2019
(Skaľbnik Powiatu).

1l. Podjęcie uchwały ZaľząduPowiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2019 (Skaľbnĺk Powĺatu).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skaľbnĺk Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0|9 roku (Skarbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie zmian w planie
finansowym zadań z zaktęsu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
Nľ IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

17. Sprawy roŻnę.
18. Zamkni ęcie posied zęnia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zatządu Jeľzy Kolarz, kÍory powitał
zebľanych i o godzinie 730 otwoľzył 57 posieclzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgoclnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz

zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nľ ] i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|l się z pisemną opinią Komisji Finansowo - Budzetowej
z dnia 23.l2.20l9 ľ. dotyczącą pľojektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
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Buskiego na rok 2020 oľaz pľojektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresíe została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu Z alltopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na rok 2020 _ w brznrieniu
stanowiącym załqczník nľ 4 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączeniado poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pľZez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

o godz' 7a5 Przewodniczqcy Zarzqdu ,Ierzy Koląrz ogłosił przerwę w obradach Zarzqdu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiaĺu.

o godz. l020 obrady Zarzqdu Pou,iątu zostały wznowione,

Pľzystąpiono do ľealizacji punktu 6 poľządku obľad.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarząđu Powiatu z wnioskiem w spľawie zmiany pľzebiegu rowu odwadniającego'
zlokalizowanego na dzíałcę pľywatnej w miejscowości Kuchaľy przy drodze powiatowej
Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczőw - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 5
do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw

i 0 głosach -wstľzymał się, pľzychylił się do stanowiska DyľektoraPZD w Busku - Zdroju, aby

utľzymać obecną tľasę pľzebiegu w/w ľowu odwadniającego'

Ad.7
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń otaz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Aneta Chwalik
zapoznałaCzłonków ZarząduPowiatu z informacj ązposiedzenia Zespołu do Spraw okľesowej
oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej, które odbyło się w dniu
1 9. l 1 '20l 9 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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W dalszej części posiedzenia Pľzewodni czący Zaruądu Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelnika
Wydziału SoZ do szczegółowego przeanalizowania wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu
złoŻonego pÍzezDyľektoľa PCPR w Busku - Zdľoju do Zarządu Powiatu wniosku o wyrażenie
zgody na pľzystąpienie do rea\izacji projektu w ľamach naboľu konkuľsowego, osi
Pľiorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l - Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Wojewődztwa
Świętokľzyskiego na lata 2014 -2020 - załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z pismem skieľowanym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Busku - Zdroju o wydłużenie teľminu dostosowania obiektów Szpitala do wymogów
obowiązujących pľzepisów przeciwpożaľowych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do

niniej szego pľotokołu.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że na dzień dzisiejszy ZoZ posiada

dokumentację systemu oddymiania klatek schodowych w budynku oddziału Choľób
Zakażnych. ZoZ w Busku - Zdroju zawarł umowę uŻyczenia ponrieszczeń zlokalizowanych
na I piętrze w budynku oddziału Choľób Zakażnych na cele prowadzenia działalności
w zakresie hospicjum stacjonaľnégo i domowego oraz Zakładu opiekunczo - Leczniczego
i zgodnie z jej postanowieniami biorący w uŻyczenie dostosuje klatki schodowe zgodnie
z pľzepisami z zakľesu ochľony pľzeciwpożarowej.
y,I Ż0Ż01202l ľoku planowane jest:

wykonanie pľojektów systemu oddymiania klatek schodowych Nr 2 i Nr 4,

rea|izacja zadania pn. ,,Dobudowa klatki Nľ 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala
(od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie
Z wymogami pľzepisőw plpoŻ. wraz Z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym
Szpitala a oddziałem GruŹlicy i Choľób Płuc''.

Po pľzeana|ízowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju
do przygotowania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie rea|izacjí
zadania dotyczące go dobudowy kl atki.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej wBusku-Zdroju zdnia18.l2.20l9r.Znak: PPP.034.31'2019
w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie pľzenięsień w planie finansowym wydatków
jednostki - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu , powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 27.I2.20l9 r. Znak: DPS-311018612019 w sprawie

WraŻenía zgody na dokonanie zmian na paľagraÍäch w planie wydatków budzetowych na ľok
2019 - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 11

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZaruąd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo -

Budżetowego z dnia 30.|2.2019 r. Znak: FN.302l '206,2019 w sprawie wyraŻenia zgody na
dokonanie przeniesień w planie ťtnansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku -

Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ Il do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozýywnie zaopiniowany pÍZez
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż019.

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

Uchwała Nr 25llŻ0l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku
w sprawie zmían w budżęcie Powiatu Buskiego na rok 2019 stanowi załqcznik nr 12 do
niniej szego protokołu.

Ad.12
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 25212019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŹetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku stanowi

załqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Zdrojul w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku.

Po analizie , povĺyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zavądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 25312019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wyclatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku stanowi

załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian w planie Íinansowym zadan z zaktesu administracji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2019 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Zaľząd
się'
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[Jclrwała Nľ 254120|9 Zaľz,ądtl Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 20l9 ľoku
w sprawie zmian w planie f,tnansowym zadań z zakľesu administľacji ľządowej oľaz innych
zadań zleconych odľębnynri ustawanri w 2019 ľoku stanowi załqcaúk nľ I5 do niniejszego
protokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie znrian planu wydatkiw w podległyoh jednostkaclr budŻetowych.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywrrie zaopirriowana przez Członkĺiw Zaľządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 25512019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 gľtldnia 2019 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi zalqcznik
nľ 16 do ninieiszego pľotokołu.

Ad. 16

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia
25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiegcl
na lata 2019 - 2030.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľze ciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 25612019 Zaruądu Powiatu w Busku - Zclroju z dllia 30 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie zmiany uclrwały Nľ IV/34l20l9 Racly Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 25 styczlria
2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 -

2030 stanowi załcpcznik łtľ I Z do niniejszego pľotokołu.

Następnie Skarbnik Powiattt Aftuľ Polniak przedłoŻył Członkom Zarządul Powiatu inťormao.ję

o dochoclach, wydatkaclr, nadwyŻceldet1cycie, pľzyclrodach, ľozchodach oľaz bilansowaniu
budzetu w 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
ĺľ sprav,clch rĺiżnych nie zgloszoł'lo zcldnych v,nio,skĺ5v,.

Ad. 18
Po zľealizowaniu porządktl obľacl Przewoclllic z,ący Zarz,ącltl Jeľzy Kolaľz podziękował obecnyrĺ
za vdział i o godzinie 1050 zalrrknął posiedzenie Zavądu Powiatu.

Pľotokól spoľzątlzi ła:

Baľbaľa Norvocioti

ň Nv .''.: (.(-.


