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Pľotokól Nr 177120l8
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 29 maja 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Gtzegoľz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Wiesław Waga - Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Sylwesteľ Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Waldemar Wójcik - p.o. Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Mateusz olszewski - p.o. Naczelnika Wydziału oR, Informatyk w tut. Starostwie

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenra.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'

l.
2.
3.
4.
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5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŹenia zgody
na zwiększenie wymiaľu zatľudnienia pľacownika pomocy technicznej (p.o. Dyr. SoS-W
dla Niepelnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

6, Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdrojuw spľawie wyľażenia zgody na wykonanie usługi po kosztach własnych na potľzeby
Hospicjum (Dyr.ZST_I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie zwiększenia budżetu ośľodka (Dyľ. SoS_w w Bľonĺnie, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Szkoły Podstawowej Nľ 2 w Busku - Zdľoju w sprawie
udostępnienia hali spoľtowej I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w celu
organizacji ,,I Memoriału Bokseľskiego im. Jőzefa Grudnia'' (Nacz. Wydz. EK).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upoważnienia dyľektora
jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie real.izacji projektu pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' w ľamach Regionalnego
Pľogramu opeľacyjnego Wojewó dztwaŚwiętokľzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

ll.Zapoznanie się z pismem infbľmującym o planowanym naboľze pľojektów w tľybie
pozakonkuľsowym dla ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centľów Pomocy
Rodzinie (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

12. Zapoznanie się z informacj ą o przychodach, kosztach oraz wyniku ťtnansowym ZoZ
za I kwaľtał 2018 r. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody
Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w uŻyczenie na okľes do tľzech
lat części nieruchomości i mienia ruchomego (Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz.
GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

14, Zapoznanie się z opeľatem szacunkowym okľeślającym wartośó rynkową pľawa własności
zabudowanej nieruchomości położonej w Busku - Zdľoju pľzy ulicy Bohaterów Warszawy,
oznaczonej w ewidencji gruntów numeľem działki 2I4l8 o pow. 0,49|6 ha (Nacz. Wydz.
GKN).

15. Zapoznanie się z pľotokołami z posiedzeń Komisji Konkursowej opiniującej ofer1y złoŻone
przez organizacje pozarządowe w ramach dľugiego, otwaľtego konkuľsu of'eľt na wsparcie
ľealizacji zadan publicznych w 20l8 ľoku - ogłoszonego Uchwałą Nľ 950/20|8 Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia I 3 kwietnia 201 8 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników
dľugiego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 20l8 ľoku
(Nacz. Wydz. SOZ).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

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

20. Rozpatľzenie wniosku p.o. Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowautczego
dla Niepełnospľawnych Ruclrowo w Busku - Zdroju w sprawie zwiększenia limitu
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wydatków w związku z rea|izacją pľojektu pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' (Skaľbnik
Powiatu).

21. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85333 (Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXXIV135012018
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia Ż6 stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej
Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego
wrazze spľawozdaniem z wykonania budzetu za2017 rok (Skaľbnik Powiatu).

Ż6. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie
absolutorium z týułu wykonania budzetu za2017 rok (Skaľbnik Powĺatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwíerdzenia sprawozdanía finansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju pľzy ul. Bohatęrów Waľszawy 67 za2017
ľok oľaz pokrycia ujemnego wyniku ťtnansowego zaten okres (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Uchwały Nľ I/6/2014 Rady
Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Staľosty Buskiego (Nacz. Wydz. oR).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia opinii
dotyczącej za|iczenia dľogi do kategoľii dľóg gminnych na teľenie Gminy Tuczępy
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

30. Spľawy rożne.
3 l, Zamkni ęcie posi ed zenia,

Ad. I
obradom Zaruądu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz' który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył l77 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

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

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zűproszonych osób stanowiq zalqczniki nr 1 i 2 do níniejszego protokolu,

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 17612018 z dnia 23 maja 20l8 roku został pľzyjęty ptzęZ Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.
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Ad.5
p.o. Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku _ Zdľoju Waldemar Wójcik zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie wyraŻenia zgody na zmianę wymiaľu zatrudnienia pľacownika pomocy technicznej
z dotychczasowego |/z etatu na pełny etat - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
W związku z pľośbą Fundacji Gospodaľczej Św. Bľata Albeľta w Kielcach oddział w Busku -

Zdroju o pomoc w przebudowie metalowej baľierki balkonu w siedzibie Hospicjum przy
ul. Bohateľów Waľszawy 67, Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
- Zdľoju Sylwester Pałka zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wykonanie
pľzedmiotowych prac po kosztach własnych - załqczník nr 4 do niniejszego protokołu.

Po ana\izie, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie budżetu ośľodka na 2018 ľ. o kwotę
o ooo zł w związku z ľęalizacją zadaniaw ramach pľoj ektu ,, KoŃ - ulszechstronny rehabilitant
ciąłą i ducha. Edycja IV" współfinansowanego Ze środków PFRON - w brzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku - Zdľoju o udostępnienie szkolnej hali sportowej
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju w dniu 22.06.Ż0|8 r. w godz. 800 - l000 w celu
zorganizowania zakończenia roku szkolnego i ľozdania świadectw uczniom - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, wyraził zgodę na udostępnienie sali teatralnej w budynku I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju'

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół PonadgimnazjaLnych Nr l w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na

nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej dla Bokserskiego Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Spoftowego ,,R[NG'' w Busku - Zdroju w dniu 17.06.20118 ľ. w celu
zorganizowania,,I Memoriału Bokserskiego im. Jőzefa Grudnia'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej pľowadzonej ptzez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn. ,,Inwestycja
y przyszłość'' 1ň/ ramach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa
Swiętokrzyskiego 20114 - 2020.

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

Uchwała Nr 97512018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 maja 2018 ľoku
w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu pn. 

',Inwestycja 
w przyszłość"

w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego 2ol4 -z02O
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaĺząd Powiatu z informacją o planowanym przez Departament WdľaŻania
Europejskiego Funduszu Społecznego Świętokľzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach naborze pľojektów w tľybie pozakonkursowym dla ośrodków Pomocy Społecznej
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do
niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższym zabesie została ptzyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robeľt Gwőżdź zwľócił się z zapytaniem czy
Dyľektorowi PCPR w Busku - Zdroju znanajest sýuacja osoby niepełnosprawnej -

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektora PCPR w Busku - Zdľoju do
sprawdzenia czy WW w ostatnich 3 latach składał do PCPR wnioski i o jaką pomoc.

Następnie Członek Zarządu Robeľt Gwőźdż zwrócił uwagę na brak odpowiedniego
monitoľowania efektów projektów ľealizowanych przez PCPR przy udziale środków
zewnętrznych.

Á.d.12
Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZoZ
zaIkwartał 20l8 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poinformował o:

niezakwalifikowaniu się do dofinansowania złoŻonego do Urzędu Marszałkowskiego
wniosku dot. zakupu aparatu RTG;
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zatľudnieniu od dnia 1 czeľwca br. nowego Kierownika oddziału Ginekologiczno -

Położniczego;
dokonywani u anal i zy mo żl i wych r ozwiązań dotyc zących funkcj onowani a S tacj i Dial.iz;

zamiarze złoŻęnia wniosku o dofinansowanie pľojektu w zakľesie rehabilitacji
ze śľodków Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
w ľamach Poddziałania 9.Ż.3.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gruegorz Lasak zapoznał Członków
Zaruądu Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyľaŻenia zgody na oddanie w uŻyczenie przez
Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju budynku prosektoľium ZoZ w Busku - Zdľoju
o powieľzchni zabudowy ll7 m2 wraz Z wyposażeniem prosektorium otaz placem

manewrowym o powieľzchni gruntowej 679 m2 zlokalizowanych na działce o numerze

ewidencyjnym 26122 z przeznaczeniem pod działalność pľosektoľium na okres 3 lat

- w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdrojuw spľawie wyraŻeniazgody Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
na oddanie w uŻyczenie na okres do trzech lat części nieruchomości i mienia ľuchomego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 97612018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 maja 2018 roku
w spľawie wyľażenia zgody Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju na oddanie
w uŻyczenie na okľes do trzech lat części nieruchomości i mienia ľuchomęgo stanowi załqcznik
nr l2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański poinfoľmował' Że rzeczoznawca majątkowy
przedłoŻył opeľat szacunkowy okľeślający waľtość ľynkową pľawa własności zabudowanej

nieruchomości położonej w Busku - Zdroju pľzy ulicy Bohateľów Warszawy, oznaczonej
w ewidencji gľuntów numeľem działki 2|4/8 o pow. 0,4916 ha. Pľzedmiotowa działka stanowi
własnośÓ Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdľoju. Zgodnie ztym opeľatem

wartość nieľuchomości wynosi 2Ż57 295,00 Zł, w tym waľtość gľuntu 460 138'00 zł
(93,60 złl1 m2) a waľtośó budynku i naniesień budowlanych | 797 !57,00 zł.
Informacja Naczelnika Wydziału GKN w powyŻszym zakresie stanowi załqczník nľ 13

do niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzezZaľząd Powiatu do wiadomości'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľotokołem
z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniującej oferty złoŻoneprzezorganizacje pozaruądowe

w ramach drugiego, otwartego konkuľsu ofert na wspaľcie ľealizacji zada'h publicznych w 20l8
ľoku - ogłoszonego Uchwałą Nľ 950/2018 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
13 kwietnia 2018 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu
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oľaz protokołem Z dľugiego posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofeľty złoŻone przez
oľganizacje pozaruądowę w ľamach dľugiego, otwaľtego konkursu ofert na wspaľcie rcalrizacji
zadan publicznych w 2018 roku - ogłoszonego Uchwałą Nľ 95012018 Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia l3 kwietnia 20l 8 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 15 do
niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została ptzyjęÍaprzezZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału SoZ Sławolniľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników drugiego, otwartego konkuľsu ofęľt na

wspaľcie rcalizacji zada,h publicznych w 2018 roku'

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

Uchwała Nr 977lŻ0|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 maja 2018 ľoku
w sprawie ogłoszenia wyników drugiego, otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 20l8 ľoku stanowi załqcznik nľ 16 do niniejszego pľotokołu.

o godz' 900 Członek Zarzqdu Robeľt Gwóźdź opuścił posiedzenie Zarzqdu'

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 20l8.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 978/20|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia Ż9 maja 2018 ľoku
w spľawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 17 do
niniej szego protokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 97912018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 maja 2018 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatkiw budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi
załqcznÍk nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostala pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Uchwała Nr 980/201 8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia}9 maja 20l 8 ľoku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nľ ]9 do

niniej szego pľotokołu.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyrektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 22.05.2018 r. Znak: SOSW.3Ol |.43.2018 o zwiększenie limitu wydatków
budzetowych w planie finansowym na20l8 r. o kwotę 94 820 zl orazo zabezpieczenie w planie
ftnansowym na 2Ol9 ľ. kwoty |4 2l0 zł w związku z realizacją pľojektu pn. ,,Inwestycja
w przyszłość'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p'o. Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdtoju z dnia 25.05.2018 r. Znak: SoSw.30l 1.44'Ż0l8 o dokonanie korekty WPF na lata

20l8 i 2O|9 w związkuzľealizacją pľojektu pn.,,Inwestycja w przyszłośi'' - w bľzmieniu
stanowiącym zalqczník nľ 2I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach *za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.2l
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Z&oju z dnla 28.05.20l 8 r. Znak: FK-BS.O71 -21l20l8
o wprowadzenie do planu dochodów budzetowych na 20l8 ľ. uzyskanych przychodów z tytułu
jednoľazowych opłat wnoszonych przez podmioty powieľzające wykonywanie pľacy
cudzoziemcowi wynoszących na chwilę obecną 53 880 zł i przekazanie ich na wypłatę
dodatków specjalnych dla pľacowników Powiatowego Uľzędu Pľacy obsługujących zadania
związane z sezonowym zatľudnianiem cudzoziemców na teręnie Powiatu - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wpľowadzenie do planu dochodów
budzetowych na 20l8 r. uzyskanych przychodów w kwocie 30 000 zł í ptzekazanie ich na

wypłatę dodatków specjalnych dla pľacowników Powiatowego Uľzędu Pracy obsługujących
zadaniazwiązane z sezonowym zatľudnianiem cudzoziemców na terenie Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez.Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.22Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



I

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą irricjatywę na\eŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l 8 roku

- w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 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 przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak
uchwałodawczej w spľawie zmiany
Zdrojuz dnia26 stycznia 20l8 ľoku
Buskiego na lata 2018 - 2030 - w
protokołu.

zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwały nr XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku _

w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego

Po analizie, povłyŻszy projekt uchwały został przyjęly ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zaÍwierdzenia spľawozdania finansowego wraz Ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za20l7 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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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 przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.26
Zaruąd Powiatu zapoznał się z pľojektęm uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie
absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za 2077 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 27 do niniejszego pľotokołu.
Zaľząd Powiatu nie wniósł zastrzęŻen do ilw projektu uchwały.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszy pľojekt uchwały na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

AfJ.27
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwierdzenia sprawozdania ťlnansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohateľów Warszawy 67 za 2017 tok oraz pokľycia
ujemnego wyniku finansowego zaten okres _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do
niniej szego protokołu.

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 Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.28
p.o. Naczelnika Wydziału oR, Infoľmatyk w tut. Staľostwie Mateusz olszewski zapoznał
Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Uchwały
Nľ I/6/20l4 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3 gľudnia 2014 r. w spľawie ustalenia
wynagľodzenia Staľosty Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

Po analizię, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

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

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.29
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľo.iu Kľzysztof 'fułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Gminy Tuczępy w spľawie wyľażenia opinii o za|iczeniu do kategoľii clľóg

gminnych n/w dróg:
1. Wieľzbica - Tuczępy, dľoga dł' 1860 mb,

obľęb 00l5 Wieľzbica położony na działce nľ ewid' 955ĺ3;
obľęb 001 l Podlesie położony na działce nľ ewid. 32713;

obľęb 0014 T'uczępy połozony na działce riľ ewid. l7.
W/w pisnro Stanowi zalqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Dyľektoľ Powiatowe go Z'al'ządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak pľzedstawił
pľojekt uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻenia opinii dotyczące.i

za|iczenia drogi do kategoľii dľóg gminnycli na teľenie Gminy Tuczępy.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana prz.ez Członków 7'arządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 98l/2018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej zalic'zenia dľogi do kategoľii dľóg gminnych na teľenie
Grrriny Tuczępy stanowi zułqcznik nr 3] clo rriniejszego pľotokołu.

Ad.30

W sprlwach ľóżnych:

odpowiadaj ąc naZapytanie CzłonkaZaľządĺr Kľzysztofa Gajka dot. naprawy dľogi powiatowej
w m' BľzostkÓw, Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju poinÍbľmował, Że powyzsze jest już
realizowane.

W związku zzakwalifikowaniem do doÍlnansowania ze śľoclków powodziowyclr odcinka drogi
powiatowej na teľenie Gminy Nowy Korczyn o dł' 700 mb' CzłonekZarządu Krzysztof Gajek
zawnioskował o kontynuację pľzebudowy w ľoku 2019 dalszego oclcinka w/w dľogi
z innych śľodków'

Powyższy wniosek został pľzyjęty pÍZeZ Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad.31
Po zľealizowaniu poľząclku obľad Pľzewoc1niczący Zarządu.Teľzy Kolaľz podziękował obecnym
'za udział i o godzinie 930 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

I'ľotokól spoľząclzi ła:
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