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Pľotokól Nľ 17112018

z posiedze nia Zarządu Powiatu

z ĺlnia 24 kwietnia 2018 ľoku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Kliniczak
3. KľzysztofGajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Marzęc

araz

Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busklr _ Zdľoiu
Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Gtzegotz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbaľa Jasonek _ Kieľownik Refěľatu Gospodaľki Nieľtlchomościarni
Renata Kľzemień - Naczelrrik Wydziału EK
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Uľszula Kustľa _ Naczelnik Wydziału oR
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quoľum'
Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyięcie pľotokołów z posiedzeri Zaľządtl Powiatu: Nr l6912018 z dlria 12 kwietnia 2018
ľoku oľaz l70l20l8 z dnia 13 kwietnia 20l8 ľoku.

5. Zapoznanie się z plclnem ./inansou,ynl lłundusztł Pľclcy nCł 2018 ľok, in/brmac.iq
2 y,ykonania plantl 'finan,sov,ego Fundu.sztł Pracy zą ĺlkľes od poczqtku roku do dnia 3 ]
maľc(t ľoku 20l8 otazzę,spľcll,l,ozdclnienl o przychodclch i wyclaĺkach Fundu'yzu Pracy zcl
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mie'ľiqc mąľzec 20l8 roku (Dyľ. PUP w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
wyraŻenia zgody na przesunięcie ze śľodków własnych na śľodki inwestycyjne celem
zakupu nowego pieca konwekcyjno _ paľowęgo (Dyľ. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz' Skarbnik Powĺatu).

7, Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy
Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku _ Zdľoju z wykorzystania środków finansolvych
zalkwartał 20l8 ľoku (Dyľ.PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik
Powiatu).

8. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwaľtał 20l8
ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).

9. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku
Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków finansowych za
Ikwartał 2018 ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. sOZ, Skaľbnik
Powiatu).

10. Rozpatrzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Stopnica w spľawie zabezpieczenia
środków finansowych na pľzepľowadzenie remontu istniejącego chodnika w pasie dľogi
powiatowej Nr 0024 Chmielnik _ Stopnica (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnĺk
Powĺatu)'

l|. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju na
temat poniesionych wydatków w okresie od 0l,01.2018 r. - 3l.03.2018 r. (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju' Skarbnĺk Powiatu).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg Powiatowych w Busku _
Zdroju o zajęcie stanowiska W spľawie zabezpieczenia dodatkowych śľodków na
ľealizację zadania pn.: ,, Remonĺ czqstkovly nawierzchni na drogach powiaĺowych PZD
w Busku _ Zdľoju w ľoku 20]8'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powĺatu).

13.Zapoznanie się z koľektą ľachunku zysków i stľat zam-c styczeń 20l8 ľoku (Dyr, ZoZ
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

14. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Z&oju: Rb_N
kwartalnym spľawozdaniem o stanie należności oľaz wybľanych aktywów finansowych,
Rb_Z kwaľtalnym sprawozdaniem o stanie zobowíązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwaľancji (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik
Powiatu).

|5. Zapoznanie się z informacją na temat dostosowania Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
_ Zdroju w zakľesie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalnoŚć leczniczą (Dyr. ZoZ w Busku _
Zdroju,, Nacz. Wydz. SOZ).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
w spľawie dofinansowania z budŻetu Powiatu Buskiego realizacji zadań (Dyr. ZoZ
w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu Nacz. Wydz. SoZ).

17. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia tľwałego zarządu ustanowionego na tzecz
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach, do zabudowanej ,,Domem
Nauczyciela'' nieľuchomości (Nacz. Wydz. GKN).

18. Rozpatľzenie wniosku Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach
w spľawie podjęcia staľań związanych Ze Zrzeczęniem się odszkodowan za działki
stanowiące własność Powiatu Buskiego, w związku z ľea|izacją obwodnicy Zbludowic
(Nacz. Wydz. GKN).
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Züoju w spľawie wyraŻenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz.
Wydz. GKN).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, na nieľuchomość będącą
własnością spółki pod fiľmą ,,Uzdrowisko Busko _ Zdrőj" Spółka Akcyjna z siedzibą
w Busku _ Zdľoju z obowiązkiem dokonania dopłaty (Nacz. Wydz. GKN)'

Z2,Rozpatľzenie uproszczonej oferty ľealizacji zadania publicznego z zabesu edukacji
ekologicznej złożonej pÍzez Stowaľzyszenie ,,Z Nami Lepiej'' (Nacz. Wydz. RLo).

23. Rozpatľzenie upľoszczonej oferty rea|izacji zadania publicznego z zaktesu edukacji
ekologicznej złoŻonej pľzez Stowarzyszenie ,,Silni Razem w Zboľówku'' (Nacz. Wydz.
RLO).

24. Zapoznanie się ze spľawozdaniem kwaľtalnym z działalności Stowaľzyszenia ,,Dobľa
Mediacja" (Nacz. Wydz. EK).

25. Zapoznanĺe się ze spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z reaitizacji pľojektu edukacyjnego ,,Nauczanie
bez granic " (Nacz. Wydz. EK).

26. Zapoznaníe się ze spľawozdaniem Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawazego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju z rea|izacji
pľojektu edukacyjnego ,,Inwesýcja w przyszłość" (Nacz. Wydz. EK).

27.Zapoznanie się ze sprawozdaniami szkół ponadgimnazjalnych ľealizujących projekt
edukacyjny ,, Dobry start" (Nacz. Wydz. EK).

28. Rozpatrzenię uproszczonych ofert realizacji zadan publicznych z zakręsu kultuľy oľaz
kultury fizycznej i tuľystyki (Nacz. Wydz. EK).

29. Podjęcie decyzji w spľawie powieľzenia stanowiska Dyľektora Poradni Psychologiczno _
Pedagogicznej w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu SzkÓł Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku -
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

31. Rozpatľzenie wniosku oM PTTK w Skarżysku - Kamiennej w spľawie udostępnienia
teľenu na nocleg pod namiotami (Nacz. Wydz. EK).

32. Rozpatľzenie wniosków dyrektoľów jednostek oświatowych w spľawie zabezpieczenia
śľodków finansowych z ptzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli oruz
zapoznaníe się z infoľmacją o ich wykorzystaniu (Nacz. Wydz. EK).

33. Rozpatľzenie wniosków dyľektoľów podległych jednostek w sprawie wyraŻenia zgody na
likwidację środków tľwałych (Nacz. Wydz. oR).

34. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków
fi nansowych (Skaľbnik Powiatu).

35. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

38. Przyjęcie bilansu jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budŻetowego
sporządzonego na dzięn 3l.l2.20l7 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki
oľaz ľachunkiem zysków i stľat jednostki (Skaľbnik Powĺatu).



39. Spľawy rőŻne.
40. Zamknięcie posi ed zenia'

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył
zebľanych i o godzinie 730 otworzył

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktory powitał
l7l posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zoproszonych osób stanowíq załqcznikí nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zaruądu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 16912018 z dnia 12 kwietnia 2018 ľoku oľaz
Nr l70i20l8 z dnia l3 kwietnia 2018 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdroju Marian Szostak zapoznał Członków
Zaľządu Powiatu z opracowanym i wysłanym do MRPiPS planem finansowym Funduszu
Pracy na 2018 ľok, infoľmacją z wykonania planu ťlnansowego Funduszu Pľacy za okľes od
początku ľoku do dnia 3l maľcaroku 2018 oruz sprawozdaniem o pľzychodach i wydatkach
Funduszu Pracy za miesiąc marzęc 20l8 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.
Ponadto, Dyrektor PUP w Busku Zdroju pľzedstawił bieŻącą sytuację odnośnie
zakonczonych nabo ľó w i zaangażowania śľodków fi nansowych.

InÍbrmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. ó
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zapoznała Członków Zaľządu
Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľaŻenia zgody na przesunięcie ze środków własnych na
środki inwestycyjne celem zakupu nowego pieca konwekcyjno _ paľowego _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatőw Terapii
Zajęciowej pľzy Towarzystwie PrzyjaciőŁ Dzieci w Busku _ Zdroju z wykoľzystania śľodków
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finansowych za I kwaľtał 2018 roku _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 5 do
niniej szego pľotokołu.

opinia Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do
spľawozdania finansowego Z działalności Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie
Przyjaciőł Dzięci w Busku _ Zdroju za I kwartał 2018 ľoku stanowi załqcznik nr 6 do
niniej szego protokołu.

Naczelni k Wydziału SoZ pozytywnie zaľekomendował powyŻsze sprawozdani e.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Ańur Polniak pľzedstawił sprawozdanie kwaľtalne Warsztatőw Teľapii
Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych
zaIkwartał 20l8 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do
sprawozdania finansowego Z działalności Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie za I kwartał Ż0I8 ľoku stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ pozytywnie zarekomendował powyższe sprawozdanie.

Po przeanalizowaniu, poryŻsze spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim przy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków
ťtnansowych za I kwartał 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do
niniej szego protokołu.

opinia Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do
sprawozdania finansowęgo Z działalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Caritas Diecezji Kieleckiej za I kwaľtał 20|8 ľoku stanowi załqcznik nr I0 do
niniej szego protokołu.

Naczelnik Wydzi ału SoZ pozytywnię zaľekomendował powyższe spľawozdani e'

Po przeanalizowaniu, poryŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w spľawie zabezpieczenia
środków finansowych na pľzeprowadzenie ľemontu istniejącego chodnika w pasie drogi
powiatowej Nľ 0024 Chmielnik _ Stopnica - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr I I do
niniej szego pľotokołu'



Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. lt
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju KrzysztoťTułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacją na temat poniesionych wydatków na bieŻące utrzymanie dľóg
w okresie 0l.0l.20l8 ľ. _ 31'03.2018 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesię została przyjęta pÍZęz Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 12
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacj ą z otwarcia ofeľt w celu udzielenia zamówienia publicznego
w tľybie pľzetargu nieogľaniczonego na zadanie pn.: ,, Remont czqstkowy nawierzchni na
dľogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w ľoku 2018" _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.
ZłoŻona oferta znaczníe przewyŻszyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć, na
realizację zamówienia Następnie, Dyrektot PZD w Busku _ Zdroju zwľócił się do Zarządu
Powiatu o zajęcie stanowiska w spľawie realizacji powyższego zadania.

Po przeanalizowaniu, Zaĺząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu dľugiego pľzetaľgu na
ľealizację zadania pn.: ,,Remont czqstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD
w Busku- Zdrojuw roku 20I8".

Powyższe stanowisko zostało przyjęÍe przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoľz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z koľektą ľachunku zysków i stľat za miesiąc styczeń 2018 roku _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została ptzyjęta pÍzęz Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 14
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w
Zarządu Powiatu Ze spľawozdaniami
sprawozdaniem o stanie naleŻności
kwaľtalnym sprawozdaniem o stanie
i gwaľancji _ w bľzmieniu stanowiącym

Busku - Zdľoju Gľzegorz Lasak zapoznał Członków
ZoZ w Busku Zdroju: Rb-N - kwaľtalnym

oraz wybranych aktywów Íinansowych, Rb-Z
zobowiązan wg tytułów dłużnych orcz poręczen

załqczník nr I5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresię została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 15
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z odpowiedzią na pismo Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie
dostosowania Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w zakľesie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadai pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Inťormacja w powyższym zakresie została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 16
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Gruegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dn. 23'04.2018 r. Znak: ZoZDoloMBsD\l8
w spľawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego realízację zadań - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

W ľamach pÍzyznanego limitu dotacji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŻszy
wniosek.

Ad. 17
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami Baľbara Jasonek pľzedstawiła projekt
decyzji o wygaśnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na rzecz P|acówki opiekuńczo _
Wychowawczej im' Maľszałka Jőzefa Piłsudskiego w Winiarach, zabudowanej ''DomemNauczyciela'' nieľuchomości, położonej w obľębie Winiary Wiślickie, gmina Nowy Koľczyn,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nľ l37l2 o pow. 0,1794 ha _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zwrocił uwagę' aby Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej w Winiarach poinformował mieszkańców ,,Domu Nauczyciela'' o kwestii
przyłączy.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się, podjął decyzję o wygaśnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na
tzecz Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. Maľszałka Józefa Piłsudskiego
w Winiaľach, zabudowanej,,Domem Nauczyciela'' nieľuchomości.

Ad. 18
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Barbara Jasonek przedstawiła wniosek
Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach w spräwie podjęcia staľań
związanych ze zrzęczęniem się odszkodowań za działki: nr 23ll2 o powieľzchni 0,2165 ha
położonej w obľębie Radzanów i nľ 45313 o powieľzchni 0,1360 ha połoŻonej w obľębie
Siesławice stanowiące własnośó Powiatu Buskiego, w związku z rea|izacją obwodnicy
Zbludowic w ciągu dľogi wojewódzkiej Nr 973 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I9
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wraził zgodę na nieodpłatne pľzekazanię wlw działek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się,
jednocześnie zobowiązaŁ'Vłydział GKN do pľzygotowania stosownego projektu uchwały na
kolejne posiedzeni e Zaruądu.
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Ad. 19
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami Barbara Jasonek pľzedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenía zgody dla powiatowej
jednostki otganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 95ll20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 kwietnia2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami Baľbara Jasonek zapoznała Zarząd,
Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Po analizie, povl-yŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głośach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.2t
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami Baľbaľa Jasonek zapoznała Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego, na nieľuchomość będącą
własnością spółki pod firmą ,,Uzdrowisko Busko _ Zdrój'' Spółka Akcyjna z siedzibą
w Busku _ Zdľoju z obowiązkiem dokonania dopłaty _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty pruez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się,
z zastrzeżeniem Zaruądu Powiatu, któľy zobowiązał '\Uydział GKN do zlecenia
pľzeprowadzenia weľyfi kacj i wycen przez ko lej ne go niezależne go bie głe go'

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Członek Zarządu Robeľt GwoźdŻ zgłosił swoje uwagi odnośnie zajmowanych pomieszczęn
pÍzez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Busku - Zdtoju w budynku
przy I Liceum ogólnokształcącym.

4d.22
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia upľoszczonej ofeľty realizacji zadania publicznego Stowaľzyszenia
,,Z Nami Lepiej'' w Wójczy na rcalízację zadania publicznego z zakľesu edukacji
ekologicznej w trybie pozakonkuľSowym zgodnie z ustawą o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie pn, ,,Z ekologiq za pan brat od naimłodszych lat" -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 600,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla w/w
Stowarzyszenia w kwocie 2 500,00 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i l głosie -wstrzymał się.

Członek Zaľzqdu lľiesłau, Mąľzec nie był obecny podczas głosowania.

4d.23
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzęnia upľoszczonej ofeľty ľealizacji zadania publicznego Stowaľzyszenia

',Silni Razem w Zboľówku'' na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji
ekologicznej w tľybie pozakonkuľsowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontaľiacie pn' Piknik Ekologiczny ,,Poznaj Tajemnice Pszczół" _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu' Stowarzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie l 720,00 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla w/w
Stowarzyszenia w kwocie l 500,00 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Członek Zarzqdu Wiesłąw Marzec nie był obecny podczas głosowania.

4d.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu
kwaftalnym z działalności Stowarzyszenia ,,Dobra Mediacja'' za okľes
marzec 20l8 ľ' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego

w głosowaniu pľzy

Ze spľawozdaniem
styczeń 2018 ľ. _
pľotokołu.

Informacja w powyŻszym zaktesie została przyjęta przez Członków Zatządu Powiatu do
wiadomości.

4d.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z realizacji
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pľojektu edukacyjnego ,,Nauczanie bez granic" za okľes styczeń 2018 r. _ marzec 2018 r. _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zabesie została przyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości'

A.d.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno WychowawczęEo dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdľoju zrcallizacji projektu edukacyjnego ,,Inwestycja w pľzyszlość" za
okľęs styczeń 2018 ľ. _ marzec 2018 ľ. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do
niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

^d.27Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Spľawozdaniami:
Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju, Dyľektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _ Zdroju oľaz Dyľektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z realizacji pľojektu edukacyjnego
,,Dobľy start". Sprawozdania stanowią kolejno załqczniki nr 28, 29,30 do niniejszego
protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzęz Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości,

4d.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwiętdzenia cztęrech uproszczonych ofeľt ľealizacji zadania publicznego
z zakresu kultury oľaz kultuľy ťlzycznej i turystyki tzul. ,,małych gľantów''.

Ponadto, Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała o środkach ťlnansowych jakie były
zabezpieczone oľaz juz wydatkowane na realizację zadan publicznych z zakresu kultuľy
i kultury fizycznej w tľybie pozakonkuľsowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Ponadto, ze względu na pľzypadające w ľoku bieżącym obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, Naczelnik Wydziału EK zwrőciła się z pľośbą do Zarządu Powiatu
owyrażenie zgody na złoŻenie wniosku do progľamu ,,Niepodległa". Pozyskane śľodki
zostaną przeznaazone na zorganizowanie przez wszystkie szkoły ponadgimnazja|ne z teľenu
Powiatu wspólnej imprezy upamiętniaj ącej ľocznicę.

Stowarzyszenie ,,Klub Senioľao' złoŻyło ofeľtę z zakľesu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki na
realizację zadania publicznego pn. ,,Aktywny wypoczynek mieszkańców powiatu buskiego" _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu. Stowaľzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 500,00 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla w/w
Stowaľzyszenia w kwocie 3 000,00 zł.



PovłyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Kolejna oťeľta z zakresu kultury została złoŻona przez Stowaľzyszenie ,,Voce'' na realizację
zadania publicznego pn. ,, II ogólnopolski Konkurs ĺľokalny Bella Voce'' _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu. Stowaľzyszenie wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie 3 000,00 zł'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla w/w
Stowaľzyszenia w kwocie 2 000,00 zł'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Związek Haľcerstwa Polskiego Hufiec Busko _ Zdroj złożył ofer1ę z zakľesu kultury fizycznej
i sportu na rea|izację zadania publicznego pn' ,, Rajd Zonkila" _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 33 do niniejszego pľotokołu. ZHP wnioskuje o udzięlenie dotacji w kwocie
5 000,00 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji w kwocie 4 000,00
zł.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za' 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Związek Harceľstwa Polskiego Hufiec Busko _ Zdroj złoŻył ofeľtę z zakresu kultuľy na
ľea|izację zadania publicznego pn. ,,Na szląku żółtego słońca - 60Jecie Nieprzetartego
Szlaku" - w bľzmieniu stanowiącym złłqcznik nr 34 do niniejszego protokołu. ZHP
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 2 000,00 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji w kwocie 1 500,00
zł.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.29Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pisemną odpowiedzią
na zobowiązanie z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12'04.2018 r' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 35 do niniejszego protokołu.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju.

Podczas dyskusji nad pľojektęm uchwały Członek Zarządu Robeľt Gwőżdź przedstawił swoje
uwagi.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,l głosie _pľzeciw i l głosie _wstľzymał się.

Uchwała Nr 95212018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 24 kwietni a 2018 ľoku
w spľawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju stanowi załqczník nr 36 do niniejszego protokołu.

4d.30
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku _ Zdroju w sprawie Wrażenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej dla Zarządu oddziału Rejonowego Polskiego
Czeľwonego Kľzyża w Busku _ Zdroju w celu przepľowadzenia Rejonowych Mistrzostw
PCK _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.3t
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskięm oM PTTK
w Skaľżysku _ Kamiennej w spľawie udostępnienia teľenu na nocleg pod namiotami
z dostępem do sanitaľiatów w budynku inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształ'cących w Busku _ Zdľoju _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 38 do
niniej szego pľotokołu.

Po pĺzeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się, przyjmując
zaproponowaną przez Dyrektora ZSTio w Busku _ Zdľoju stawkę wynajmu w wysokości
5,00 zł bľutto od osoby za jeden nocleg.

4d.32
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie z dn. 17.04.2018 r. Znak:
SoSw.1470-3l|8 w spľawie zabezpieczenia środków f,lnansowych z przeznaczeniem na
doskonalenię zawodowe nauczycieli _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 39 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z dn. 20.04,20|8 r.
Znak: ZSTio.3Ol0.494.2018 w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych
zprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdľoju z dn. 23.04.20|8 t. Znak:
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ZSPI.0410.43.2018 w spľawie zabezpíeczenía śľodków Íinansowych z przeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz z infbľmacją o wykorzystaniu śľodków finansowych
Z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie I-III
20l8 ľ. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się oľaz
zapoznał się z infoľmacją o wykorzystaniu środków finansowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z informacją Dyľektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdtoju z dn. 13.04'20l8 r.

Znak: PMOS.142.02.20|8 o wykoľzystaniu śľodków finansowych z przeznaczeniem na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie 19-20 maľca 2018 ľ. _
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 42 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

W odpowiedzí na pytanie Naczelnika Wydziału EK w spľawie pľzedstawienia infoľmacji na
posiedzenie Zarządu przed zatwieĺdzeniem aľkuszy organizacyjnych na nowy ľok szkolny,
Zarząd Powiatu postanowił, Że arkusze będą do wglądu dla Członkőw Zarządu w Wydziale
EK, a po ich zatwierdzeniu Naczelnik Wydziału EK została zobowiązana do przedstawienia
ogólnej informacji.

Ad.33
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację śľodka
tľwałego _ zestaw komputeľowy PC Auroľa - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 43 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Następnie, Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju z dn. 12.04.2018 ľ. Znak:
ZSS:35l'l'20l8 oľaz z dn. 16.04.20l8 r. Znak: ZSS:35l.2.2018 w spľawie wyľażenia zgody
na likwidację majątku ľuchomego i utylizację śľodków tľwałych - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 44 i 45 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski
w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskami p.o.
Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku Zdľoju z dn. 17'04'2018 r. Znak: SoSW.30l1.33.20l8 oraz
Sosw.30ll.34.20l8 w sprawie wraŻenia zgody na likwidację śľodków tľwałych
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 46 i 47 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻsze wnioski
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na likwidację oraz
skľeślenie z ewidencji kseľokopiarki _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 48 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalízowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povlyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtur Polnlak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dn. 20,04.2018 ľ. Znak:
ZSTio.30l0.490.2018 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków
finansowych _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 49 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 953/20|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 24 kwietnia2018 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nr 50 do niniejszego pľotokołu.

4d.36
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nr 954i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojuz dnia 24 kwietnia2018 ľoku
wsprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqcznik nr 5I do niniejszego pľotokołu.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdtoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nľ 955i20l8 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdrojuz dnia 24 kwietnia20|8 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ 52 do niniejszego pľotokołu.
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4d.38
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budżetowej
i samoľządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzięŕl 3l.l2,20l7 r. wtaz
zzestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz ľachunkiem zysków i stľat jednostki -
w brzmieniu stanowiącym kolejno załqcznĺki nr 53, 54 i 55 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu budżetowego spoľządzony
na dzíęn 3l'12.2017 r. wľaz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz ľachunkiem
zysków i strat jednostki zostały pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, bilans jednostki budzetowej i samorządowego zakładu
budŻetowego spoľządzony na dzien 3Ll220l7 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu
jednostki oraz ľachunkiem zysków i stľat jednostki naleŻy przekazai, Regionalnej lzbie
obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu' celem przekazania do
zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do
porządku obľad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czeľwcu bľ,

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.39

l' Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Infoľmac'iq o wykonaniu
budzetu Powiatu Buskiego w8 Sĺanu na koniec I hłartału 20]8 _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczniki nľ 56 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsza Informacja została przy1ęta przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ż. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdľoju na pismo Członka Zarządu Powiatu Wiesława Marca w spľawie
wykonania robőt z zakľesu bieżącego utľzymania dľóg powiatowych _ w brzmieniu
stanowiącym załqczniki nr 57 do niniejszego pľotokołu.

3. Zaruąd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku - Zdľoju na wniosek Radnego Rady Powiatu Jarosława Jawoľskiego
w spľawie uzupełnienia mateľiałem kamięnnym trbytków w poboczu drogi powiatowej
Nľ 0089T w m' Hołudza- w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nr 58 do niniejszego
protokołu.

4, Członek Zaruądu Kľzysztof Gajek odnosząc się do otľzymanego pisma z'Wydziału
RLo z dn, 16.04.Ż0l8 r. Znak: RLo.604.4.20l8 zwrőcił się z wnioskiem o ponowne
wystąpienie do Państwowego Gospodaľstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
wykupu gľuntów pod wałami wiślanymi.

Powyższy wniosęk został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się, jednocześnie
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział RLo do ponownego wystąpienia w powyższej
spľawie do PGW Wody Polskie.
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Ad.40
Po zľealizowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 10l5 zamknął posiedzenie Zaruądu Powiatu'
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I)rotokťlł sporządzi.la:
Wiotcta Waga a *t^


