
Znakz B R.0022.2 .| 43.Ż0l7

Protokól Nľ l4312017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia Ż7 września 20l7 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klirnczak
3. Krzysztoĺ'Ga.iek
4. Robeľt GwoŻdż
5. Wiesław Marzec

OTTL
Stanisław Kozioł - f)yľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tonrasz Łukawski Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pÍZy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Uľszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia'
Stwieľdzenie quoľum.
Przyi ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

likwidacji znrywaľki oraz vĺyraŻenie zgody na zakup nowej zmywarki i przeniesienie

środków finansowych (Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. WyĺIz. SoZ).

6. Rozpatrzenie wniosku Kieľownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w spľawie dokonania pľzesunięć międz'y pozycjami preliminaľza
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(Kier. wTZ w Gnoinie, Dyr. DPS w Gno.inic, Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację środków trwałych (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatrzenie wniosku Pľzewodni czącego Zarządu Powiatu Tucholskiego w spľawie
udzielenia pomocy f,rnansowej z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń powstałych

w wyniku nawałnicy (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej (Nacz. Wydz.
EK).

t0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyznania nagľód

Staľosty Buskiego dla nauczycielri za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej
iopiekuńczej (Nacz. Wydz. BK).

l1. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego

dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju w spľawie zmiany Pląnu
doĺinansowania.form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 20] 7 (Nacz. Wydz.
EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Centľum Edukacji ,,Sigma'' w Tarnowie w sprawie udzielenia

dotacji od września bľ. (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
13. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej w Busku -

Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 20l7 rok (Skarbnik
Powiatu).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceunr ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 20l7 ľok (Skarbnik Powiatu).

l5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku _

Zdroju w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym na 2017 ľok (Skarbnik
Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdľoju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku _ Zdľoju w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym na 2017 rok
(Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

w Bľoninie w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 rok

(Skarbnik Powiatu).
t9. Podięcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmían w budżecie

Powiatu Buskiego na ľok 20l7 (Skarbnik Powiatu).
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skarbnik Powiatu).
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie

finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawatni w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).
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23. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

24.Zapoznanie się z załoŻeniami do projektu budzetu Powiatu Buskiego na
(Skaľbnik Powiatu).

25. Spľawy rożne.
Ż6. Zalĺkni ęci e posi ed zenia.

wydatków

201 I rok

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 750 otwoľzył l43 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaruądu .Ierzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Krzyszĺof Gajek dołqczył
do posiedzenia Zarzqĺlu-o godz. 8n',, Członek Zarzqdu Robert Gv,óźdź o godz. 8201, co
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty
obecności Członków Zarzqdu oraz zapľoszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I Í 2 do
n i n iej s zego p roto kołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyięli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l42l201 7 z dnia 20 wľześni a 2017 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządtl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _

wstrzymał się.

Ad.5
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zaľządu
z wnioskiem w Spľawie wyrażenia zgody na likwidację zmywarki oraz o wyľazenie zgody na
zakup nowego urządzenia ipľzeniesienie środków finansowychzparagrafu zakup mateľiałów
iwyposażenia na paľagraf wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
w wysokoŚci 4 600 zł _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w w/w spľawie stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 3 głosach _ZZ, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał Się,

.iednocześnie zobowiązu.jąc Skarbnika Powiatu do pľzygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej.

Ad.6
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w spľawie dokonania przesunięć
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nliędzy pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania'ł,ITZ w 2017 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zaľządu z wnioskiem w sprawie wyľazenia zgody na likwidację środków
trwałych (4 zespołów komputerowych i dľukarki) _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6
do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 3 głosach -Zä, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się,
.iednocześnie zobowiązując Dyrektoľa PCPR do sporządzenia stosownych dokumentów
Z pľZeprowadzonej likwidacji.

Ponadto' Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował o możliwości utworzenia przy
Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdrőj Stowarzyszenia Mediatoľów
podając pľzykłady f-unkcjonowania tego typu organizacji w innych powiatach'

Następnie, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju do rozeznania w kwestii możliwości przeniesienia hostelu działającego
pľzy ośľodku Inteľwencji Kľyzysowej do pomieszczeń znaidujących się w budynku Internatu
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoiu.

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek.

Ad.8
Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z pisnrem
Pľzewodniczące9o Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie udzielenia pomocy Íinansowei
Z prz.eznaczeniem na usuwanie zniszczeli powstałych w wyniku nawałnicy _ w brzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz wystąpił z wnioskiem, aby ostatecznę podjęcie decyzji
komu zostanie pľzekazana pomoc i w jakiej wysokości odłoŻyć, do następnego posiedzenia
Zarządu, kiedy zostanie tozęznane,ktőry z powiatów ucieľpiał najbaľdziej.

Pľzewodniczący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ Sławomiľa Dalach do
przekazania wykazu powiatów, które ucieľpiały w wyniku sierpniowych nawałnic.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Przewodniczącego Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektora I Licetrm ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w roku szkolnym ŻO17lŻ0l8, w piątki w godz. l430

l7Ju, w celu przeprowadzenia zajęć, z piłki siatkowej chłopców z Publicznej Szkoły
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Podstawowej Nľ l w Busku - Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 8 do
nirriej szego protokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zwľócił uwagę' aby do kolejnych wniosków w sprawie
udostępnienia hali sportowej była dołączana ana|iza kosztÓw eksploatacyjnych wynajmu hali.

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zaľzqdu Robert Gu,óźdź'

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się

Ad. t0
Naczelnik Wydziału EK Renata
o przyznanie Nagľody Staľosty
wychowawczej i opiekuńczej _ w
protokołu.

Kľzemień przedłożyła Członkom Zarządu wnioski
Buskiego Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej'
bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego

Po analizie, powyższe wnioski zostały zaakceptowane pÍzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu
ptzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się' Pľzewodniczący Zarządu
Powiatu Jerzy Kolaľz popľosił o wyłączenie Go z głosowania'

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdrojl: w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycie|i za
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _Zd, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľz popľosił o wyłączenie Go z głosowania.

Uchwała Nr 801i2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 2l v,ĺrześnia 2017 roku
w spľawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycielri za osiągnięcia w pľacy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi załqczník nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Członków Zarządu z wnioskiem p'o.
Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany Planu dofinansowania.form doskonalenią
zawodou,ego nauczycieli w roku 20]7 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]1 do
niniej szego pľotokołu.

Powyższy wniosek został zaakceptowany pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemien zapoznała Członkőw Zarządu z wnioskiem
Centrum Edukacji ,,SIGMA " w Tarnowie w sprawie udzielenia od września bľ. dotacji dla
Niepublicznej Szkoły Policealnej ,,SIGMA'' na kieľunku technik masażysta prowadzonym
w foľmie stacjonaľnej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.
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Ze wzg|ędu na brak śľodków na sfinansowanie pľzedmiotowej dotacji, która nie została
zaplanowana w tegorocznym budżecie Powiatu oraz ze względu na brak wniosku
w ustawowym terminie,Zarząd Powiatu podjął decyzję o nieudzieleniu w roku bieŻącym w/w
dotacji. .Tednocześnie Zarząd vłyraził zgodę na przekazywanie dotacji od stycznia 201 8 roku.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnia 08.09.2017 r. Znak:
PF'0760.6.2Ol7 w sprawie dokonania przeniesień w planie ťtnansowym na2017 rok zgodnie
z znłqcznikiem nľ /-l do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za, O głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. t4
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa I I-iceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju z dnia l8.09.2017 r. Znak: Lo.3Ż|.36.Ż0|7 w spľawie
dokonania przeniesień w planie wydatków budzetowych na 2017 ľok zgodnie z załqcznikiem
nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z przyjętą zasadą, Że kaŻdy wniosek w sprawie zmian w planie wydatków
budzetowych musi posiadać'uzasadnienie, Zarząd Powiatu zobowiązał Skaľbnika Powiatu,
aby cofał wnioski, które nie będą go posiadaó.

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

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku Zdroju z dnia 18.09.2017 r. Znak:
Z}P.072Ż.37.2O17 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 20|7 rok
zgodnie z załqcznĺkÍem nr /5 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku Zdroju z dnia 25.09.Ż017 r' Znak:
Z1P.0722.40'2O17 w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym na 2017 ľok
zgodnie z załqcznikíem nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. t7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnía 2Ż.09.2017 r. Znak:
ZSTio'30l0.l084'20l7 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie f,tnansowym na2017 ľok
zgodnie z załqcznikíem nr I7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Znak: SoSw-301l-7lŻ0l7
w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z załqcznikíem
nr l8 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 802/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż7 września Ż0l7 ľoku
wsprawie'zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi zułqcznik nr 19 do

nin iej szego pľotokołu.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aftur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarząđu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

(Jchwała Nr 803/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2J września Ż0l7 roku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi

z.alqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

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

Uchwała Nr 804/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 września Ż017 ľoku
wsprawie pľzeniesieri w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi

załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.
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^d. 
ŻŻ

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w planie f,tnansowym zadan z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 805/2017 Zatządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia Ż7 września Ż0|7 roku
w sprawie zmian w plarrie finansowym zadan z zaktesu administľacji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odrębrrymi ustawami w 2017 roku stanowi załqcznik nľ 22 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoiu w sprawie zmlan planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nľ 806/2017 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 września 20|7 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

^d.24Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał
budŻetu Powiatu Buskiego na 2018 rok _
ni ni e.j szego pľotokołu.

Członków Zaruądu z załoŻeniami do pľojektu
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.25

W spľawaclt ľóżnyclt:

l. Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w spľawie upowaznienia kierowników jednostek

organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnopľawnych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Uchwała Nr 807/2017 Zarządv Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia27 września20|7
ľoku w spľawie upoważnienia kieľowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych stanowi załqcznik nr 25 do
niniej szego protokołu'

Ż. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Zal'ządtl l)ľóg w Busku _

Zdľoju na wniosek Członka Zarządu Kľzysztofa Gajka w sprawie wykonania naprawy
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nawieľZchlli dľogi powiatowc.i Nľ 0l27T w nrie.jscowości Bľzostków - w bľzmieniu
stallowiącyl"n z,ałqczłtik nľ 2ó clo ninieiszego protokołu.

3' Członek Zarządu Robert GwőŻdż zgłosił wniosek dolyczący umocnienia skaľpy rowu

płytami azurowymi na całej długości pľzebudowywanego odcinka dľogi powiatowej
przy ul. oleśnickiej w m. Pacanów.

4. Pľzewoclniczący Zarząclu Jcľzy Kolaľz zaclręcił Członków 7,arządĺl do wzięcia uclziału

w oľganizowanym pÍzcz|Jrząd Maľszałkowski spotkanitr pn. ,,Lckcje o Samorządzie;',
któľe odbędzie się w sali kontěrencyinei tut. Staľostwa Powiatowego dnia Ż7

paŹdziernika bľ., o godz. 900 i l l00.

A'd. Ż(',

Po zľcalizowaniu poľząclku obrad Pľzewodniczący 'Larządu leruy Kolaľz. podziękował

obccnynr z,avdział io godzillic 920 zamkrrął posiedzenie7'arządu Powiatu.

L

Protokól sporz.ądzila:

Ęiolcta Waga
.\ $,'ł'.x

\


