
Znak: Blł.0022.2. 1 ó8.20 1 8

Protokół Nľ l68/2018

z posieĺlzenia Zarządu Powiatu

z dnia 5 kwictnia 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klilnczak
3. KrzysztofGajek
4, Wiesław Maľzec

oraz

Kľzysztof 'l'ułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Tadeusz Senipioł - Kieľownik Refeľatu IP
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziałrr EK
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SOZ
Maľiola Majcheľ - Inspektoľ w Wydziale FN
Monika Faľmas _ Inspektoľ w Wydziale FN

Proponowany porządek posieclzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum'
3. Przyjęcie porządku posiedzelria.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego I'olicji w Busku - Zdľoju w spľawie

wykoľzystania heľbu Powiatu Buskiego (Kicľ. Ref. IP).
6. Zapoznanie się z infoľmacją na temat znrian w aľkuszach oľganizacyinych szkół

iplacówek oświatowych na ľok szkolny 2017l20l8 prowadzonych pÍzęZ Powiat
zatwietdzonych w okresie od l styczrria do 31 maľca 2018 ľ' (Nacz. Wydz. EK).

7, Rozpatrzelrie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdrojur w spľawie
wyľazenia zgody na tlstalenie dodatkowych dni wolnych od zaięć dydaktycznych (Nacz.
Wyĺlz. llK).

8. Podjęcie inic.jatywy tlchwałodawcze.j w spľawie r-lclzielenia dotacji celowe.i Paľaĺji
Rzymskokatolickiei pw. Św. Bľata Albeľta Clrnrielowskiego w Bttsku - Zclroju (Nacz.
Wydz. EK).



Ż

g. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej Paľafii

Rzyńskokatoĺickiej pw' Św. Jana Chľzciciela w Tuczępach (Nacz. Wydz. EK).

10. Poäjęcie inicjatywy uchwałod avłczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii

Rzińskokutoii.Ĺĺ.j pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maľii Panny w Szańcu (Nacz'

uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii

pw. Tľójcy Świętej w Nowym Korczynie (Nacz' Wydz' BK)'
'uch*aĺoáawczej -w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii

pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim (Nacz.

Wydz. EK).
11. Podjęcie inicjatywy

Rzymskokatolickiej
12. Podjęcie inicjatywy

Rzymskokatolickiej
Wydz. EK).

13. Podjęcie inicjatywy
Rzymskokatolickiej
Wydz. EK).

14. Podjęcie inicjatywy
Rzymskokatolickiej
Wydz. EK).

15. Przyjęcie spľawozdania ľzeczowo -
ztea|izowanych ze środków PFRON

uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafri

pw. Wniebowzięóia Najświętszej Marii Panny w Stľożyskach (Nacz.

uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii

p*. Ś*. Stanisĺawa oi'kupu Męczennika w Świniaľach (Nacz.

ťtnansowego samoľZądu powiatowęgo o zadaniach

w I kwaľtale 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu, Nacz'

Wydz. SOZ).
16. Podjęcie ucńwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zđroju w sprawie zmian planu wydatków

w pôdległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

17. Podjęcie ínicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego

w 20l8 roku (Skaľbnik Powiatu).
18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu)'
19. Podjęcie inicjatýwy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIVl350lŻ0l8

Raďy Powiatu * Éustu _ Zdroju z-dnia Ż6 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej dla Powiaiu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnĺk Powiatu)'

20. Infoimuó;u * zakľeiie wielkości planoňanych wydatków na podwyżki wynagrodzeń

*por'.i.gólnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w miesiącach I_XII 2018

r. (Skarbnik Powiatu).
21. Spľawy rőŻne (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju)'
22, Zamknięcie po sied zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył

Pľzęwodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał

168 posiedzenie Zarządu Powiatu'

^d.2Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestÁi"ry 4 Członków Zaľządu (1 nieobecny), co stanowi quoľum

po)walające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków
'Zarzqĺti 

oraz zapľosźonych ,r,jb 
'torrwiq 

załqczniki nľ 1 í 2 do niníejszego protokolu'

Ad.3
Pľoponowa ny prZęZ Pľzewodni czącego
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach

Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'



Ad.4
Pľotokół Nľ 16712018 z dnia 28 marca 2018 ľoku został przyjęty pÍZez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Pľzęwodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz odnosząc się do informacji jaka zostałaprzekazana na
ostatnim posiedzeniu Zarządu w zakľesie zgłoszonych odcinków dróg powiatowych do
realizacji w ľamach Rządowego Pľogľamu na rzęcz Rozwoju oľaz Konkuľencyjności
Regionów popÍzez Wsparcie Lokalnej Infľastruktury Drogowej w 20l8 r., poinformował
Członków Zarządu o zmianach jakie zostały wpľowadzone po ľozmowach z Buľmistrzem
Miasta i Gminy Stopnica oraz Wójtem Gminy Tuczępy. I tak: zamiast odcinka dľogi
powiatowej Tuczępy - Dobrów _ Grzybów o dł. l066 m został wprowadzony odcinek drogi
powiatowej Nľ 004lT Tuczępy _ Januszkowice _ Niziny o dł. 1655 m' Natomiast odcinek
drogi powiatowej Nr 0l l2T Nowa Wieś _ Sľoczków _ Beszowa o dł. 1920 m został
zamieniony na odcinek dľogi powiatowej Nr 0l0lT Podlasek _ Suchowola _ Wójcza o dł.
3028 m.

Wykaz dľóg powiatowych do złoŻenia wniosków w ľamach Rządowego Progľamu na rzecz
Rozwoju oľaz Konkuľencyjności Regionów popÍzez Wspaľcie Lokalnej Infrastľuktuľy
Drogowej w 201 8 r' stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Ponadto, w ľamach środków własnych Powiatu planowana jest ľealizacja n/w odcinków dróg:
na teľenie Gminy Gnojno - ľemont drogi powiatowej Jarząbki _ Solec Stary o dł.
500 m;
na teľenie Gminy Pacanów _ odcinek dľogi powiatowej Pacanów _ oleśnica _
Stľzelce o dł.240 m oraz ścieżka w miejscowości Pacanów;
na teľenie Gminy Busko _ Zdľoj _ odcinek dľogi Busko - Skorzów o dł' 450 m;
na teľenie Gminy Solec _ Zdrőj _ odcinek dľogi powiatowej Zuków Staľy;
na teľenie Gminy Nowy Koľczyn _ odcinek dľogi w m. Sępichów o dł. l45 m oraz
odcinek Mozgawa_ Koniecmosty _ Staľy Koľczyn w m' Stary Koľczyn o dł. 850 m.

Na terenie Gminy Stopnica _ inwestycja, dla któľej obecnie jest wykonywany pľojekt _
pľzebudowa drogi Chmielnik _ Stopnica W m. Stopnica polegająca na budowie pasa
awaľyjnego i chodnika realizowana będzie w ľoku kolejnym.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu Powiatu.

Ad.5
Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Policji w Busku _ Zdĺoju w spľawie wykoľzystania heľbu Powiatu Buskiego
w celu umieszczania na:

naszywkach umieszczanych na munduľach policjantów;
stľonach inteľnętowych komendy, biul etynie infoľmacj i pub l icznej ;

listach gratulacyjnych, podziękowaniach i dyplomach;
mateľiałach pľomujących i reklamowych wykorzystywanych przez Komendę
Powiatową Policji.

Wniosek Komendanta stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęz Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją
o dokonanych zmianach w aľkuszach oľganizacji szkół i placówek pľowadzonych przez
Powiat Buski za okľes od l stycznia do 3l maľca 2018 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

Inloľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości'

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju z dn. 03.04.2018 r. Znak: ZSS:41l.l1.2018
w spľawie wyĺaŻenia zgody na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć, dydaktycznych -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu i pľzy pozytywnej rekomendacji Naczelnika Wydziału EK wniosek
został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielęnia dotacji celowej Paľaťri Rzymskokatolickiej pw. Sw.
Brata Albęľta Chmielowskiego w Busku _ Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7
do niniej szego protokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptzez Członków Zavąđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej Paľafli Rzymskokatolickiej pw. Sw.
Jana Chľzciciela w Tuczępach _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 1l
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej pw.
Tľójcy Swiętej w Nowym Koľczynie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej pw.
Sw. Kataľzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr ]I do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzięlenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maľii Panny w Stľożyskach _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się,

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15
Inspektoľ w Wydziale FN Maľiola MajcheL* oraz Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka
pľzedstawiły spľawozdanie rzeczowo - finansowe Samorządu powiatowego o zadaniach
zľea|izowanych ze śľodków PFRON w I kwartale 20|8 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ ]4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. t6
Inspektor w Wydziale FN Monika Farmas pľzedstawiła pľojekt uchwały Zatządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pruez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 94412018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr I5 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Inspektoľ w Wydziale FN Monika Faľmas zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l 8 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu'

Ponadto' Inspektor w Wydziale FN Monika Faľmas zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z Informacjq w zakľesie wielkości planowanych wydatków na podwyżki wynagrodzeń
w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w miesiqcach I-XII 20]8 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr ]7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przy1ęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Inspektor w Wydziale FN Monika Farmas zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku
_ w brzmieniu stanowiącym znłqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naIeŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Inspektoľ w Wydziale FN Monika Farmas zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmíany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku _
Zdľoju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2018 _ 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zanądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.20
Inťoľmacja w zakresie wielkości planowanych wydatków na podwyżki wynagrodzeń
wposzczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego w miesiącach I-XII 20l8 r.
została omówiona w punkcie 17 porządku posiedzenia.

4d.21

W sprawach różnyclt:

l. Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Kĺzysztofa
Eliasza w spľawie ujęcia w planie robót dľogowych zgłoszonych zadan _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się zdecydował o ľealizacji zadaniawykonanie ścieżki
w miejscowości Pacanów, natomiast pozostałe zadania wymienione we wniosku
realizowane będą w miaľę posiadanych środków ťrnansowych'

2. Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z wnioskiem, któľy zgodnie z wydaną dyspozycją Zarządu Powiatu
zdn.27.02.2018 r, został skieľowany do Wójta Gminy Pacanów w spľawie
partycypacji Gminy w kosztach przebudowy zjazdu publicznego z dľogi powiatowej
Nľ 0120T na dľogę dojazdową do pól w m. Zboľówek _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie zostałaprzyjętapľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

3. Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Ktzysztof Tułak zapoznał
Zaruąd Powiatu z wnioskiem Wójta Gminy Nowy Korczyn w spľawie
zakwalifikowania do ľealizacji odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych na
teľenie Gminy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Po ptzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował o włączeniu odcinka drogi
powiatowej Nľ 0128T Piasek Wielki _ Rzegocin - Góľnowola - Pawłów do wniosku
w ramach Rządowego Pľogramu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infľastruktury Drogowej w 20l8 ľ.
odcinek drogi powiatowej Nľ 0l 3 l T Nowy Korczyn _ Podľaje - Łęka Zarząd Powiatu
nie pľzewiduje do ľealizacji w ľoku bieżącym, natomiast odcinek dľogi powiatowej Nľ
0073T Mozgawa - Koniecmosty _ Stary Koľczyn został zakwaliťrkowany do ľealizacji
ze śľodków własnych Powiatu.
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PowyŻsza decyzja została pľzyjęta w głosowaniu pľzy 4 głosaclt -za, 0 głosach _
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządtl Dľóg
w Busku - Zdľoju skieľowanym do Buľmistľza Miasta i Gminy WiŚlica w spľawie
wydania decyzji na wycinkę clľzew ľosnących w pasie dľogi powiatowej Nľ 0079T
w n'liejscowości Juľków, zgodnie z wnioskiem I{adnego Rady Powiatu Jaľosława
Jawoľskiego - w bľznrieniu stanowiącym załqcznĺk nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyzszym zakľesie została pľzyjęÍaptzez Człorrków Zal'ządu Powiatu
do wiadomości.

5. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinŕbľnrował o możliwoŚcĺ zgłaszania przez
Radnych, Burmistľzów i Wójtów pľopozycji odcinków dľóg powiatowych do
ľealizacji w ľamach pľogľamu ľozwoju gminne.j i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej
na lata 2016-2019 w teľminie od 16 do 30 kwietnia bľ.

6' W odpowiedzi na pytanie Człorlka Zarządu Kľzysztofa Gajka odnośnie wykonania
zjazdów clo pól przy ľealizacji zadania pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l03T
Stopnica - Solec - Zdroj- Zielonki _ Błotnowola od km 1l+577 do km 16+827 dł.
5250 m w miejscowości Zielonki, Ludwinów, Błotnowola Dyľektoľ Powiatowego
Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju poinÍbrmował, Że zostały ujęte i będą wykonane.

7. Członek Zaľządu Krzysztof Gajek w imieniu mieszkańców Gminy Nowy Korczyn
zgłosił wniosek o podjęcie działan w celu pľzywľócenia linii na tľasie relacji Szczucin
- Busko _ Züőj.

8' Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zwrócił się z pytaniem ile dodatkowych zadan
z zakľesu administľacji ľząclowcj zostało rrałożonych na SamoľZądy do ľealizacji
w ciągr"r ostatrrich dwóclr lat, a ile dotacji zostało zabranych bądż zmniejszonych.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko1arz do trdzielenia odpowiedzi zobowiązał
Skaľbnika Powiatu.

4d.22
Po zľealizowaniu poľządku obryd Pľzewodnicząęy Zarządv Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnyrn zaudział i o godzinie 9]0 zamknął posieclzelie ZarządĺL Powiatu.
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