
Znakz 8R.0022.2 .17 9.2018

Protokól Nr 17912018
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 12 czerwca 2018 ľoku

W posiedzenia Zarządu udzĺał wzięli:

1. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Maľian Szymanski - Kierownik Referatu Katastru w Wydziale GKN
Piotr WoŹniak _ Inspektoľ w Refeľacie IP

Proponowany porządek posĺedzenĺa :

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyj ęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
dotyczącą obiektów mostowych znajdujących się w ciągach dľóg powiatowych na teľenie
Powiatu Buskiego (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zĺlľoju (Dyľ. ZoZ w l}usku - Zdľoju' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

t.
2.
3.
4.
3.

6.
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7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na likwidacj ę zuŻytych składników majątku
rzeczowego (Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju zrea|izacji projektu edukacyjnego,,Swiętokĺzyscy
hotelaľze dla rynku pľacy'' (Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z real'izacji pľojektu edukacyjnego ,,Myślenie
ponad granicami" (Nacz. Wydz. EK).

l0, Zapoznanie się Ze Spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdrojuzrealizacji projektu edukacyjnego ,,Education And Sustainability for the
Young'o (Nacz. Wydz. EK).

|l. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego ,,EUROFUTURE: Changing Places"
(Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie dokonania nowelizacji
uchwał dotyczących pľojektu edukacyjnego,,Inwestycja w przyszłośc'' (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Klubu Spoľtowego Handbalove Busko w spľawie nieodpłatnego
udostępnienia hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

|4.Zapoznanie się z infoľmacją o zamiatze zbycia działki nľ 3l5 o powieľzchni 0,0087 ha
położonej w Busku - Zdroju (obľęb 14) w dľodzę zamiany (Nacz. Wydz. GKN).

15. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku -

Zdroju o pľzekwalilrkowanie wydatków w planie budżetu na 2018 rok (Skaľbnik
Powĺatu).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o dokonanie przeniesień finansowych (Skaľbnik Powiatu).
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego na ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).
18. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie

finansowym zadań zzaktesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

2l.Pruyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

22. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach
budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

23.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XXXIVl350lŻ0l8 Rady Powiatu wBusku _ Zdroju zdnia 26stycznia 2018ľoku
w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 201'8 - 2030
(Skarbnik Powiatu).

24. Sprawy różnę'
25. Zamkni ęcie posie dzenia.



3

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie l0|5 otworzył t79 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lisĘ obecności
Członków Zarzqdu oroz zoproszonych osób stanowiq załqczniki nr I í 2 ĺIo niniejszego
protokołu.

Ad.3
Proponowany pľZeZ Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 178i20l8 z dnia 6 czerwca 20l8 roku został pľzyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał
się'

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją dotyczącą obiektów mostowych znajdujących się w ciągach dľóg
powiatowych na teľenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Informacj a w powyższym zakresi e została pľzyjęta przez Zarząd Powi atu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Wiesław Maľzec zgłosił wniosek o ľozeznanie
możliwości budowy chodnika lub ciągu pieszo - jezdnego w m. Wełecz'

Dyľektor PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do rozeznania czy wnioskowany chodnik
zmieści się w obľębie pasa drogowego a takŻę spľawdzenia aktualnego stanu pľawnego
i przekazania inťoľmacji w powyższym zakresie na posiedzenie Zarządu.

Ad. ó
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 4 do niniejszego
pľotokołu'

Bioľąc pod uwagę argumenty Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju odnośnie ľegulowaniapÍZeZ
NFZ płatności wobec Szpitala tj' przekazywania śľodków przezNFZ w czasie nieadekwatnym
do poniesienia kosztów przęz Szpital) Zarząd Powiatu postanowił dokonać koľekty
w powyższym pľojekcie uchwały polegającej na zmianię dotychczasowego zapisu
$ l ust' l pkt 2 w bľzmieniu: płynności - oceną zadowalajqcą na następujący zapis: płynności
- oceną pozyĺywna'
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PowyŻszą zmianę Zaľząd Powiatu zaakceptował w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _
przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Pľojekt uchwały wrazz wpľowadzonązmianą _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniejszego protokołu został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4
głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęZ 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 -wstľzymał się'

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia
zgody na likwidację przez utylizację i złomowanie zuŻyÍych składników majątku ľZeczowego
Szkoły oraz wartości niemateľialnych, zakwaliťrkowanych pruez Komisję Likwidacyjną na
podstawie oględzin i pisemnych zgłoszeń pľacowników bezpośrednio użytkujących
przedmiotowe składniki majątku ľzeczowego i pľogramy komputeľowe do składników
zuŻytych - załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosęk został pozýywnie zaopiniowany przez Członkőw Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
kwartalnym Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
zrea|izacji projektu pn. ',Swiętokľzyscy hotelarze dla rynku pracy'' w okresie matzec 2018 r' -
maj 20l8 r. doťrnansowanego ze śľodków Euľopejskiego Funduszu Społecznęgo Regionalnego
Programu opeľacyjnego w ramach Poddziałania 8.5.l - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr 7 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznaŁa Członków Zarządu Ze sprawozdaniem
kwaľtalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
zrea|izacjí pľojektu pn, ,,Myślenie ponad granicami'' w okľesie marzec 20l8 r. - maj 20l8 ľ.

realizowanęgo ze śľodków POWER w ľamach projektu Ponadnaľodowa mobilność kadľy
edukacji szkolnej na zasadach Programu Eľasmus* sektoľ Kształcenie i szkolenia zawodowe _
w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 8 do niniejszego pľotokołu'

Inťoľmacja w powyższym zakresię została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad. t0
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju z przebiegu ľealizacji
pľojektu pn. ,,Education And Sustainability for the Young" za okľes od 0l.03.2018 ľ. do
3l.05.2018 ľ. ľealizowanego w ramach programu Erasmus* Akcji2 Paľtnerstwa stľategiczne -
współpľaca szkół _ w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pľzez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju zprzebiegu realizacji
projektu pn.,,EUR)FUTURE: Changing Places'' Zaokľes od 0l.03.2018 r. do 3l.05'20l8 r.

ľealizowanego w ramach pľogramu Erasmusł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l0 do
niniej szego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakľesię zosÍała przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członkőw Zarządu z wnioskiem
Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdrojuw spľawie dokonania nowelizacji uchwał dotyczących pľojektu edukacyjnego
pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' w związku ze zmianąnazwy i adľesu lideľa pľojektu - załqczník
nľ I I do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmiany uchwały nr 97512018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia29 maja 2018 ľ. w spľawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresię realizacji projektu pn. ,,Inwestycja
y przyszłośi'' \'y' ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 2014 - 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 989/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia |2 czerwca 2018 roktl
w spľawie zmiany uchwały w 975ĺ20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 29 maja
2018 r. w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat
Buski do podejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľojektu pn. ,,Inwestycja w przyszłość"
w ramach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego 2014 -2020
stanowi załqczník nľ I2 do niniejszego protokołu'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu
Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmiany uchwały nľ 75912017 Zarządu Powiatu w Busku
- Zdľoju z dnía 2 sieľpnia 2017 r. w spľawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej
prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu
pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 20l 4 - Ż020.



Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 990/2018 Zarządll Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 12 czeĺwca 2018 roku
w spľawie zmiany uchwały nr 75912017 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 2 sierpnia
Ż0|7 r. w spľawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat
Buskido podejmowania czynności w zakresie realizacji pľojektu pn. 

',Inwestycja 
w przyszłość"

w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2O14 -2O2O
stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd
Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XXIII/222|Ż0|6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Inwestycja w pľzyszłość''
w ramach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 -2O2o
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Klubu
Sportowego Handbalove Busko o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdroju w celu rozegrania meczów w 2 Lidze
w piłce ľęcznej w sezonie 20l8l20l9 (odbędzie się ok. l5 spotkań w okľesie od wľześnia 20l8
ľoku do maja 2019 ľoku) oraz w celu pľzepľowadzenia zajęć treningowych (trzy razy
w tygodniu w godzinach od l800 do 200) - załqcznik nľ I5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali
spoľtowej PMOS w Busku - Zdľoju w celu rozegrania mecziw w 2 Lidze w piłce ľęcznej
w sezonie 20l8lŻ0l9. Decyzję w zakresie udostępnienia hali sportowej w celu przepľowadzenia
zajęć treningowych Zaľząd Powiatu podejmie pod koniec miesiąca sierpnia bľ.
- po ustaleniu przez Dyľektora PMOS haľmonogľamu zajęć. odbywających się
w w/w obiekcie.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Kięľownik Reťeľatu Katastľu w Wydziale GKN Maľialr Szyrrrariski zaponlał Zarząd Powiatu
z wnioskiem w spľawie wykonania Uchwały Nľ Xxxl232l2005 Rady Powiatu w Busku -

Zdro.|u z dnia 28 pażdzieľnika 2005 ľoku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
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nięľuchomości - zalqczník nľ I6 do niniejszego protokołu. Kierownik ReÍ-eľatu Katastľu
w Wydziale GKN wyjaśnił, że działka podlegająca zamianie nie jest juŻ obcíąŻona hipoteką
w zwíązkuzczymwlw uchwałamoŻę zostai zrea|izowana. Przed zawarciem aktu notarialnego
na|eŻy wycenić działki podlegające zamianie na koszt Powiatu Buskiego, ponieważ w latach
60-tych ubiegłego wieku ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
wybudował ogrodzenie tľwałe nie na granicy wywŁaszczonych gľuntów lecz wchodząc nagľunt
pľywatny. Po wycenie przedmiotolvych dzialęk zostanie spoľządzony i podany do publicznej
wiadomości wykaz nieľuchomości przeznaczonej do zbycia w dľodze zamiany a po 6-ciu
tygodniach spisany zostanie pľotokół uzgodnień i zawarty zostanie akt notarialny zamiany.

Po zapoznaniu się z povĺyŻszą informacją, Zarząd Powiatu wyrazíł zgodę na dalszą ľealizację
pľzedmiotowej uchwały.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia 01.06'2018 r. Znak:
PF.0760.5.2018 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na20|8 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 07.06.2018 r. Znak:
PCPR.ZAF.3OIl.5.2018 o dokonanie pľzeniesień finansowych w związku z otrzymaniem
pieľwszej tľanszy dofinansowania w klasyfikacji budŻetowej Rozdział 85295 na ľea|izację
partnerskiego pľojektu pn. ,,Rodzina Wspólna Troska'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu ' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t7
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

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

Uchwała Nr 99112018 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 12 czetwca 2018 ľoku
w spľawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowi załqcznik nľ ]9 do
niniej szego protokołu'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Uchwała Nr 99212018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 7Ż czerwca 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie fltnansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oľaz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l8 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 993/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 12 częrwca 2018 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowym zadan zzakresu administľacji rządowej oraz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego
pľotokołu.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządtl Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 99412018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 czetwca 2018 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

^d.21Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazaĆ, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

A.d.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegőlne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad 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.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu Z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV 1350120|8 Rady Powiatu w Busku _
Zdrojuz dnia26 stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na|ata 2018 - 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PovĺyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.24
W sprawach różnyclt:

I. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Wydziału Komunikacji i Tľanspoľtu na
wniosek Członka Zarządu Kľzysztofa Gajka, któľy w imieniu mieszkańców Gminy
Nouvy Korczyn zgłosił potľzebę podjęcia działań w celu przywrócenia linii ľegulaľnej
na tľasie ľelacji Szczucin - Busko - Zdtőj - załqcznik nľ 26 do niniejszego protokołu'

2. W związku zuzyskanymi informacjami o niewydawaniuprzez PUP w Busku - Zdľoju
potwieľdzeńprzyjęcia dokumentów dot. zatľudnianiacudzoziemców, Członek Zarządu
Krzysztof Gajek zwľócił się do Dyľektora PUP o pľzedstawienie pisemnej infoľmacji
nt. pľzyjmowania zgłoszeń i rejestľacjí cudzozíemców do pľacy w Polsce a takŻe
proceduľy potwierdzania wpływu do PUP dokumentów w powyższym zakresie'

3. odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca odnośnie złoŻenia pÍzez
Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A. wniosku o wydzięrżawienie budynku byłego internatu,
Pľzewodniczący Zarządu wyjaśnił, że wniosek dotyczący zamiany jest pľocedowany.
Uzdľowisko Busko - Zdrőj S.A. zwróciło się z wnioskiem o wydzierŻawienie
w/w budynku do czasu zakonczenia pľoceduľy zamíany. Przedmiotowy wniosek będzie
ľozpatrywany na jednym z kolejnych posiedzeń'



Ad.25
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
'za uldział i o godzinie 1 la5 zamknął posiedzenle Zaľządu Powiatu.

Pľotokół spoľząĺlzila:
I]aľllaľa Norl'ocicli
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