
Znakz Blł.0022.2 .l7 6.20 l8

Pľotokól Nr 176120l8

z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 23 maja 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Ko|aľz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Andľzej Smulczyński _ Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Piotľ Sokołowski _ Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Anęta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Adrian Lasak _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Referatu IP
Mateusz olszewski- p'o. Naczelnika Wydziału oR, Infoľmatyk w tut' Staľostwie
Baľbara Jasonek _ Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Jerzy SłuŻalski - Sekretaľz Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwierdzeniequorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z wynikami kwalif,rkacji wniosków dotyczących likwidacji barieľ

aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 01.01.2018 ľ. do
3l.03'2018 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

6. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zaľządu Dľóg w Kielcach w spľawie uclrylenia
Uchu,ąIy Nľ 909/20]8 Zcłrzqdu Pov,iaĺu u, Busku Zdro.jl.l z clnicl 27.02.20I8 r. u, sprąv,ie
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wyrűżenia opinii dotyczqcej pozbawienia kategorii dľogi powiatowej drogi nr 0585T
Vĺĺzc]ół Parcele - Siekierno ncl odcinku od skrzyżou,ania z drogq woiewódzkq nr 75I do

skrzyżowania z drogq powiaÍovlq nr 0584T położonej na terenie Gminy Bodzenýn (Dyr.
PZDwBusku-Zdroju).

7. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
w sprawie bľaku środków finansowych na wyznaczenie linii pasa dľogowego dľogi
powiatowej Nľ 010lT Podlasęk _ Suchowola - Wójcza (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju)'

8. Rozpatrzenie wniosków Gminy Busko _ Zdrőj w spľawie budowy chodników przy

dľogach powiatowych (Dyľ. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skarbnik Powiatu).
9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju

w spľawie pľzesunięcia śľodków z bieŻącego utľzymania dľóg z zadania pn. ,,Pionowe
oznąkowanie dróg'' na zadanie pn. ,, Poziome oznakowanie dľóg" (Dyľ. PZD w Busku -
Zdrojuo Skaľbnik Powiatu).

10. Rozpatrzenie wniosku Refeľatu IP w spľawie zabezpíeczenia środków na rea|izację
wytypowanych ľobót w związku z zadaniem pn. ,,Remont pomieszczeń biurowych oraz
koľytarzy I pięĺra oraz parteru w budynku Stąrostuta Powicltowe4o w Busku - Zdroju przy
ul' Mickiewicza l5 " (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu)'

11. Rozpatľzenie upľoszczonej ofeľty ľealizacji zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdľowia (Nacz. Wydz. soz).

12. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu
oľganizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku _Zdroju (Nacz. Wydz. oR)'

13. Podjęcie uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie spoľządzenia i podania

do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości pÍZeznaczonej do zbycia w dľodze
zamiany (Nacz. Wydz. GKN).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ptzeznaczonej do sptzedaŻy (Nacz.
Wydz. GKN).

|5, Zapoznanie Się ze spľawozdaniem dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku - Zdľoju z realizacji pľojektu organizacyjnego ,, Nowoczesna
Szkoła Ząwodou,ą * Nowoczesny Region" (Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
dokonania zmian między ľozdziałami w planie wydatków budzetowych na ľok 2018
(Skaľbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządv Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2018 (Skaľbnĺk Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odľębnymi ustawami w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnĺk Powiatu).

22. Spľawy rőŻne,
23. Zamknięcie posied zenia.



Ad. I
obľadom Zarządu pľze^wodniczył Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz, który powitał

zebranych i o godzinie 8uU otwoľzył l76 posiedzenie Zaĺządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do níniejszego protokołu'

Ad.3
Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż zgłosił uwagę' Że niektóľe punkty w poľządku posiedzenia

nie powinny byó ľozpatľywane pľzez Zarząd, a jedynie Zarząd powinien być, zapoznany
z inťoľmacją w danej spľawie'

Pľoponowany przez PľzewodnicZącego Zaľządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 175/2018 z dnia 16 maja 2018 ľoku został przyięty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wynikami kwaliťlkacji wniosków dotyczących likwidacji baľier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 0l.0l.2018 r' do

3l.03.2018 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakľesie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.6
Zastępca Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dľóg w Kielcach
wspľawie uchylenia ĺJchwały Nr 909/2018 Zarzqdu Pov,iaĺu v,Busku _ Zdľoju z dnia 27

lutego 20]8 roku ul sprąv,ie wyľażenia opinii dĺlĺyczqcej pozbawienia kategorii drogi
pouliaĺowej drogi nr 0585T Wzdĺił Parcele * Siekierno na odcinktl otl skrzyżou,anią z dľo54c1

u,ojewódzkq nr 75t do slłzyŻoluania z dľogq povliatoulq nr 0584T położonej ną teľenie

Gminy Bodzentyn ze względu na zaistniałą omyłkę pisarską w nazwie drogi - w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowíązał Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju do

sporządzenia stosownego pľojektu uchwały w systemie XML na kolejne posiedzenie Zaruądu.

Dyspozycja ta dotyczy przygotowywania w systemie XML wszystkich pľojektów uchwał
będących przedmiotem obrad Zarządu Powiatu wraz z opinią Radcy Pľawnego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.7
Zastępca Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z odpowiedzíąnazobowiązanie z posiedzeníaZaľządu
PowiatuNľ l69120l8 zdn. 12 kwietnia20l8 r. w spľawie wyznaczenia linii pasa dľogowego
dľogi powiatowej Nľ 0l01T Podlasek - Suchowola - Wójcza od miejscowości Maľiampol do
miejscowości Wójeczka - przęZ las - w brzmieniu stanowiącym zfllqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju wraz
z Naczelnikiem Wydziału GKN do ustalenia i pľzedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu,
możliwości sfinansowania ze środków geodezyjnych wyznaczenia zajętości pasa drogowego
dľogi powiatowej Nľ 0l0lT Podlasek _ Suchowola _ Wójcza od miejscowości Mariampol do
miej scowości Wójeczka _ przez las.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Zastępca Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Piotr Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _ Zdrőj z dn. 04.05.201 8 ľ.

Znak: RSID.7200.l.33.l.20l8 w spľawie budowy chodnika ptzy drodze powiatowej od
skľzyżowania na Kaľabosy w kierunku Biniątek _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6
do niniej szego pľotokołu.

Po przeana|ízowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował, Że powyższy wniosek będzie
ľozpatľywany przy projektowaniu budżetu w latach kolejnych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Zast'ępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zatządu Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _Zdtoj z dn. 04.05.20l8 ľ'

Znak: RSID.7200'l.38.l,2018 w spľawie budowy chodnika pÍZy dľodze powiatowej
w miejscowości Skotniki Małe _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zdecydował, Że ze względu na bľak możliwości
rea|izacji zadania w ľoku bieżącym powyŻszy wniosek będzie ľozpatrywany przy
pľojektowaniu budżetu w latach następnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Zastępca Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskięm Gminy Busko - Zdrőj z dn. 04.05.2018 ľ.

Znak: RSID.7200'l'39.l.20l8 z zebrania wiejskiego w m. Szanięc w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu stwieľdził, że większośi zgłoszonych wniosków została
zrealizowana bądŹ jest w trakcie ľealizacji.



Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Członków Zaľządu Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _ Zdrőj z dn. 04.05.2018 ľ.

Znak: RSID.7200,1.42.1.2018 z zebrania wiejskiego w m. Widuchowa - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zdecydował, Że zadanie dokończenie budowy chodnika
przy drodze powiatowej od ľemizy do końca wsi nie jest możliwe do ľealizacji w roku
bieżącym i będzie rozpatľywane przy projektowaniu budzetu w latach następnych'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zđľoju Piotr Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _ Zdrőj z dn. 04.05.2018 ľ.

Znak: RSID.7200.I.4l.l.2018 z zebľania wiejskiego w m. Wełecz w brzmieniu
stanowiącym załqczník nľ l0 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, iz powľóci do rozpatrzenia powyższego
wniosku po dniu 30 czeľwca br' _ po analizie budżetu za pieľwsze półľocze oľaz po spotkaniu
z Radą Sołecką m. Wełecz.

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

Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź nie był obecny podczas głosowania.

Ad.9
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskięm w spľawie pľzesunięcia śľodków
zbieŻącego utľzymania dľóg z zadania pn. ,,Pionowe oznakowanie dróg" na zadanie pn.

,,Poziome oznakowclnie dróg" _ wbrzmieniu stanowiącym załqcznĺk nľ 1I do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Członek Zarzqdu Roberĺ Gwĺjźdź nie byl obecny podczas głosowania'

Ad. 10
Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Członków Zaruądu Powiatu z wnioskiem
w sprawie zabezpieczenia śľodków na ľealizację wytypowanych robót w związku z zadaniem
pn. ,, Remonĺ pomieszczeń biurowych oľaz koryÍarzy I piętľa oraz parteru w budynku
Stąrostv,ą Powiatowe$o vl Busku - Zdľoju przy ul. Mickiewicza 15 " _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Po pĺzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ponadto, podczas dyskusji w spľawie wykonania remontu w budynku Staľostwa Powiatowego
przy ul. Kopeľnika, na wniosęk Skaľbnika Powiatu, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zobowiązał Kięrownika Refeľatu IP do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie
foľmy real.izacji zadanía oľaz możliwości finansowania.
Ustalenia w powyższej sprawie zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
y sprawie zatwieľdzenia upľoszczonej ofeľty realizacji zadania publicznego
Swiętokľzyskiego oddziału okľęgowego Polskiego Czeľwonego KľzyŻa na ľealizacj ę zadania
publicznego z zakresu ochľony i pľomocji zdľowia w trybie pozakonkuľsowym zgodnie
z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontaľiacie pn' ,'Pľomowanie Honoľowego
Krwiodawstwa wśród młodzieŻy i osób doľosłych oraz wspaľcie działalności pľofilaktycznej
i edukacyjnej z zakresu pľomocji i ochľony zdrowia'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr l3 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzięleniu dotacji dla ilw
Stowaľzyszenia w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Wydział do dokładniejszego
sprawdzania ofert pod względem meľyto ty czny m.

Ad. 12
Sekretaľz Powiatu Jeľzy Służalski oľaz p.o. Naczelnika Wydziału oR, Infoľmatyk w tut.

Staľostwie Mateusz olszewski pľzedstawili pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu oľganizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku

- Zdroju.

Podczas omawiania projektu Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił, ''liteľówkę'' 
na stoľnie

2wS5Regulaminu.

Zarząd Powiatu zobowiązał do popľawy błędu'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 96'712018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2018 ľoku
w sprawie uchwalenia Regulaminu oľganizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku _
Zdroju stanowi załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie spoľządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w dľodze zamiany.
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Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 968/2018 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2018 roku
w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości
przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu'

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał'Yvĺydział GKN do spľawdzenia, czy istnieje
możliwośi wydzieľżawienia obięktu przeznaczonego do zbycia w drodze zamiany na okľes
do tľzech miesięcy.

Ad. 14
Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

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

Uchwała Nľ 969/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż3 maja 2018 ľoku
w spľawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
pÍZeznaczonej do sprzedaŻy stanowi załqcznik nľ l6 do niniejszego protokołu.

Ad. t5
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z realizacji
pľojektu oľganizacyjnego ,,Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region" -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 16
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyľektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľojrr z dn. l7.05.Ż0l8 ľ. Znak: ILo.32l.40.2018
w spľawie koľekty zapotrzebowania na środki ftnansowe z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dn. 17,05.2018 ľ. Znak: DPS-3ll0l34l20l8 w sprawie
dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków budżetowych na ľok 2018 -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l9 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzzvłrőcíł uwagę na bľak uzasadnienia wniosku.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 970/20|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 23 maja 2018 roku
wspľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 20 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 97112018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 23 maja 2018 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqcznik nľ 2] do niniejszego pľotokołu.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego
w 201 I roku.

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

Uchwała Nr 972lŻ0l8 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2018 roku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zaktesu administľacjí rządowej oraz
innych zadań zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku.

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

Uchwała Nľ 97312018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 maja 2018 ľoku
w sprawie zmian w planie Íinansowym zadaŕĺ z zakresu administracji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 roku stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego
pľotokołu.



9

Ad.2l
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzcdstawił pľo.iekt uchwały Zarządtl Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaruądĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nr 97412018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľojrr z dnia 23 naja 2018 roktr
w spľawie zmian planu wydatków w poclległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 24 do ninieiszego protokołu.

^tJ.22
W sprawcclt różnyclt:

l. Członek Zarządu Robeľt GwożdŹ poľuszył ďw spľawy:

- ponowił wniosek o zabezpieczenie gniazda bocianiego umiejscowionego na stacji
tľansfoľnratoľowej w m' Rataje;
zwľőcił się z pytaniem o pľZyszłość Powiatowych Urzędów Pracy;
poľuszył kwestię ľozstľzygnięcia Spľawy dotyczącej pľzekazania kompleksu
pałacowego w Zboľowie.
Następnie, Członek Zaruądv Robeft GwőŹdż zwľócił się z pytaniem, na jakim etapie
są pľzygotowania do zabezpieczenia odcinka clľogi powiatowej na zakręcie w
Zboľówku.

Pľzewodniczący Zarządu Jcľzy Kolaľz powołując się na inĺbľmację od Wójta Gminy
Pacanów poinĺbľnrował, Że przygotowane są niezbędne pozwolenia i opľacowana
dokumentacja, czekają na śľodki flnansowe.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Zaľządu Dľĺig w Busktt -
Zdľoju w sprawie wniosku Itadnego Rady Powiatu Jaľosława .Tawoľskiego w spľawie
usunięcia dľzewa ľosnącego w pasie clľogi powiatowej w m. Juľków - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Ad.23
Po zľealizowaniu poľządku obľacl Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o goclzinie 1000 zanrknął posieclzenieZarządl; Powiatu'
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