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Protokĺól Nr 19212018

z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 19 wľześnia 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. Kľzysztof Gajek
3. Robeľt Gwóźdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _Zdroju
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henľyk Krzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quoľum.
Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 190/2018 z dn. 12 września
20l8 roku oraz Nr l9ll20l8 z dn. 13 wľześnia 20l8 roku.
Wdľożenie uchwał Rady Powi atu zXL Sesji Rady Powiatu z dnia 13 września 20l 8 ľoku.
Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju
w spľawie wyrażenia zgody na likwidację żeliwnego kotła (Dyľ. PZD w Busku -
Zdroju).
Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku
_ Zdroju na temat zatľudnienia psychologa na wakujące stanowisko (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie
zatwierdzenia nowego harmonogľamu pracy Pľzedszkola (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali spoľtowej ZSPI
(Nacz. Wydz. EK).

l.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
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10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr 103912018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 sierpnia 2018 ľ' w sprawie
przedłużenia powieľzenia zadan doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK)'

l1. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na
uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosków Dyrektoľów jednostek oświatowych (ZSTio' ZSP1' PP-P, ZSS,
I Lo) w sprawie zabezpíeczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _
Zdroju w sprawie ufundowania nagród dla uczestników konkuľsu histoľycznego
oľganizowanego z okazji l00. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Nacz.
Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnĺk Powiatu).

15. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku Zdroju
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na
2018 r. (Skarbnik Powiatu).

ló. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Inťoľmatycznych w Busku
_ Z&oju w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych
pomiędzy r ozdziałami klasyťrkacj i budżetowej (S ka ľb n ik Pow iatu).

l7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budzetowej (Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku _
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na
2018 ľok (Skarbnĺk Powiatu).

19. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻarnej w Busku -
Zdroju w sprawie wyľaŻenia zgody lra pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na
20l8 ľok (Skaľbnĺk Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _
Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na
20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Wydziału FN w sprawie wyľaŻenia zgody na dokonanie
pľzeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
(Skaľbnik Powiatu)'

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 20l8 (Skaľbnĺk Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzętu Powiatu Buskiego w 2Ol8 roku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zada,h zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

27. Spľawy rőżne'
28. Zan'lkni ęc i e po si ed zenia.



3

Ad. t
obradom Zarządu pľzewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, któľy
powitał zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 192 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zaĺządu Stanisław Klimczak oświadczył, iz zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestníczy 4 Członków Zarządu (I nieobecny usprawieĺlliwiony), co
stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty
obecności Członkółu Zarzqdu orűz zaproszonych osób stanowíq załqczníki nr I i 2 cto
niniejszego pľoto kołu,

Ad.3
Pľoponowany pruez Wiceprzewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu
przyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzenZarządu Powiatu: Nľ 190/2018 z dnia 12 wľześnia2Ol8 roku oľaz
Nľ l91l20l8 z dnia 13 wľześnia 20l8 ľoku zostały przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowarriu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Wdľożenie uclrwał Rady PowiaÍuzXL Sesji Rady Powiatu zdnia l3 września 20l8 ľoku _
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XL l 405 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 września 20l8 ľoku
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2018 ľoku

- Za wdrożęnie powyższej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:
- Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo.iewó dztwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pÍzy
4 głosach -za,0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XL / 406 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześnia 2018 roku
w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku

' za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:
_ Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowe.j w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząĺl Powiatu w glosowaniu pÍzy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała NrXL l407 l2018 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia l3 wľześnia 20l8 ľoku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIVl350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata2018 - 2030

- za wdroŻenie powyższej uclrwały i infoľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowíązany jest do
elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalnej tzby obrachunkowej
w Sandomieľzu.

przesłania powyzszej uchwały w formie

w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pÍzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XL l 408 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 20l8 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ XXXV l359l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
2maľca 2018 ľoku w sprawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 20l8
ľoku na realizację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim

- Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowaníe Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju Andľzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľoju Marialr
Szostak' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydz. SoZ Sławomiľ Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt' 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XL l 409 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześnia 20l8 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ XXVIII|270|20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
25 maja 2017 ľoku w spľawie określenia jednostek budżetowych, żrodeł dochodów
gľomadzonych na wydzielonym ľachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

- za wdľożenie powyższej uchwały
wdľażania w życie odpowiedzialny jest
j ednostek budzetowych.

Skarbnik Powiatu zostaje zobowiązany
j ednostek budzetowych powiatu.

i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak oraz kieľownicy

do pľzekazania niniejszej uchwały kierownikom



Uchwałę przekazuje się do:
- Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte pÍzez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XL l 4|0 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľzeŚnia 20l8 ľoku
w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na przebudowę rowu przy drodze
powiatowej 0l20T nr ewid grunt 41l/2 w miejscowości Zborówek, długości 940 mb

- Za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Dyľektoľ
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:
Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nr XL l 4ll l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 września 201 8 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ XXIII/22212016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla
2 gľudnia 2016 ľ, w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn.
,,Inwestycja w pÍZyszłość'' w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Swiętokrzyskiego 20 | 4 -2020

- za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczęgo dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Z&oju Waldemaľ Wójcik oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawię aľt. 78 ust. 1 ustawy z. dnia
5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Zarząd Powiatu w
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal sĺę.

Uchwała Nr XL l 4l2 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13
w sprawie ustalenia regulaminu gospodaľowania śľoclkami finansowymi
pomoc zdľowotną dla nauczycieli

glosowaniu przy

września 2018 ľoku
przeznaczonymi na

- Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień, w tym do
przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:
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- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' l ustawy z dnia
5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewó dztwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XL l 4l3 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 września 2018 roku
w spľawie wyrażenia zgody na wydzieľŻawienie powieľzchlti użytkowej znajdującej się
w budynku głównyrn Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju

- Za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busfuu -
Zdľoju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziały GKN Henryk KrzyŻański oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

Uchwałę pľzekazuje się do:
- ' Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanĺu przy
4 głosach aar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XL l 4l4 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 20l8 roku
w sprawie wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 ľ. pľojektu pn.
,,Pľzebudowa dľóg powiatowych o dł' 1l850m: Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od Ĺm
l5+830 do 20+000 i od km 2l+000 do km 25+680 dł. 8850m, Nr 0059T Zwierzyníec-Kotki-
Janina od km 6+835 do km 8+500 dł' l665m, Nľ 0052T Widuchowa _ Ruczynów -
Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości l335m'' oľaz upowaŻníenia Żarządu
Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
pľogľamu wieloletniego pn. ,,Program ľozwoju grninnej i powiatowej infľastľuktuľy drogowej
na lata 2016-2019"

- za wdrożenie powyŻszej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Dyróktoľ
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoiu Kľzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XL l 4ls l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 2018 roku
w spľawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 ľ. projektu pn.
,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajőw - Chinków- Stľaznik -
Solec - Zdroj od klrr 0+010 do krrr 7+000 ĺlługości 6 99O ľn'' oľaz upoważnienia Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach
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programu wieloletniego pl1. ,'Pľogľanr rozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej
na lata 2016-2019"

- Za wdľożenie powyŻszej uchwały i inťoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Dyľéktor
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art' 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 glosach ł,a,,0 glosach -przecĺw i 0 glosach _wstrrymał się.

Uchwała Nľ XL l 416 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2018 ľoku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r. projektu pn'
,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0ll9T Pacanów - do dľogi krajowej79 od km 0+0l2 do
km l+2l5 długości l 203 m" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach progľamu wielolętniego pn. ,,Pľogľam
ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej na lata2016-Ż019"

- za wdľożenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Dyľéktoľ
Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' l ustawy z dnia
5 czetwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ XL l 4l7 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 września 20l8 roku
w sprawie wyľaŻenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2019 r pľojektu pn'
,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0023 T Chmielnik - Zrecze _ Maciejowice - Ruda od km
5+010 do km 5+990 dł.980 m" oraz upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do
złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogľam
ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury dľogowej na |ata 2O16-20|9-

- Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak oľaz Dyľektoľ
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak'

Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust' 1 ustawy z dnia
5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.
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Uchwała Nľ XL l 4l8 l 2018 Rady Powiattl w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześnia 20l8 ľoku
w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem

- za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ ZST-I w Busku _ Zdroju Sylwesteľ
Pałka, Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański oľaz Naczelnik Wydziału EK
Renata Krzemień'

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt.
z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

78 ust. 1 ustawy

Powyższe stanowĺsko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powĺatu w głosowaniu przy
4 glosach _zar 0 glosach _pľzeciw ĺ 0 głosach -wstrzymal się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w sprawie wyľażenia zgody na likwidację żeliwnego kotła
niskotempeľatuľowego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z informacją Dyľektoľa
Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju na temat zatľudnienia psychologa
na wakujące stanowisko _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Znak: ZSS:4I0.l3.2018 z dn. 11'09'2018 r.
w sprawie zatwierdzenia nowego harmonogľamu pľacy Pľzędszkola Specjalnego
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Znak: ZsP.0722.35.ŻOl8 z dn.
l1.09.2018 r. w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali sportowej
w ZSPl _ w bľzlrrieniu stanowiąoylrr zalqcaúk nľ 7 ĺJo niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyższy wlliosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany uchwały nr l039l20l8 Zarząđu Powiatu w
Zdroju z dnia 30 sierpnia 2018 r' w spľawie ptzedłużenia powierzęnia zadan
metodycznego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Powiatu
Busku -
doradcy

Zarządu

Uchwała Nľ 1049/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 wľześnia2018 ľoku
wspľawie zmiany uchwały nľ1039/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
30sierpnia 2018 r. w spľawie przedłuŻenia powieľzenia zadan doľadcy metodycznego
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. ll
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na uľuchomienie kwalifikacyjnego kuľsu zawodowego -
w bľzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju Znak:
ZsTio.30l0.l040.20l8 z dn. l0.09.2018 ľ' w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych
z pÍzeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzernień zapoznała Zaruąd Powiatu z pismem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdľoju Znak: ZsPl.07l0.74.Ż0l8 z dn.
10.09.20l8 r' obejmującym infbrmację o wykorzystaniu śľodków ťlnansowych
z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie VII-IX
br. oraz wniosek w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych z przeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie IX-XII 2018 ľ. _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ Il do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości' Jednocześnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek spľawie
zabezpieczenia środków finansowych Z pľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
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nauczycieli w okľesie IX-XII 2018 ľ. w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń zapoznała Zarząd Powiatu z infoľmacją Dyrektoľa
Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju o wykoľzystaniu śľodków
finansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
w okresię III kwartału 20l8 ľoku. Następnie' Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień wraz
ze Skaľbnikiem Powiatu Artuľem Polniakiem zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskami
Dyľektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju Znak:
PPP.07l .57 .2018 oraz Znak: PPP.034.29.20l 8 z dn. l l .09.20l 8 ľ' w spľawie zabezpieczenia
dodatkowych środków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na III kwartał 2018 ľoku' PowyŻsza inťormacja wraz z wnioskami stanowią
kolejno załqczniki nr l2 i /-í do niniejszego protokołu'

Infoľmacja w powyższym zakresie zosÍała pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości. Jednocześnie Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował wnioski w sprawie
zabezpieczenia dodatkowych śľodków finansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli na III kwaľtał 20l8 ľ. w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosach -
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z infoľmacją Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju o wykoľzystaniu śľodków finansowych
zpÍzeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie od
l stycznia do 3l sierpnia 2018 ľoku otaz z wnioskiem w spľawie zabezpieczenia środków
finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie wrzesień _
pażdziernik 20l8 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta ptZęZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości. .Iednoczęśnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w spľawie
zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie wľzesień _paŹdziernik 20l8 ľoku w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskami Dyľektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ZdrojuZnak: ILo.321 ,6l,2018 z dn' ll'09.20l8 r.
oraz Znak: ILo.321,64'2018 z dn. 14.09.2018 r' w spľawie zabezpieczenia środków
Íinansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli _ w brzmieniu
stanowiącym kolejno załqcznik nr 15 i 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie w sprawie zabezpieczenia
śľodków flrnansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _ Zdroju Znak: ZsP|.07Ż2.34.20|8 z dn.
05.09.2018 ľ. w spľawie ufundowania nagľód dla uczestników konkursu histoľycznego
organizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się, pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek przeznaczając kwotę
w wysokości 1 500,00 zł.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżętowych.

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

Uchwała Nľ 1050/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 19 września2018 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ZdrojuZnak: ZSS:3l2.l3,2018 z dn. 13.09.20l8 r. w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na 2018r.
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Tęchniczno _ Informatycznych w Busku _ZdrojuZnak: ZST-I 075.57.45l.20l8 z dn.
12,09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansowych
pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budzetowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 2I
do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Znak: PoW'8120.182.2018 z dn. 13.09.2018 r.
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wSprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdľoju Znak: PF.0760.l8.2018 z drr.
07.09.2018 ľ' w sprawie wyľażenia zgody na pľzekwalifikowanie wydatków w planie budŻetu
na2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdroju Znak: PF.0760.19.2018 z dn.
l0.09.20l 8 ľ. w sprawie wyraŻenia zgody na pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu
na2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdľoju Znak: PF.0760'20.20l8 z dn.
|3.09.201 8 ľ. w spľawie wyraŻenia zgody na pľzekwaliÍ-rkowanie wydatków w planie budżetu
na2018 ľok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

4d.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo
- Budżetowego Znak: FN'3021 .140'20|8 z dn. 17.09.2018 r. w sprawie wyraŻenia zgody na
dokonanie pľzeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku _
Zdroju_ w bľzmieniu stanowiącym znłqcznik nr 26 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

A.d.22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądv Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018.
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Po analizie, pov,łyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ l05l/Ż0l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 września 2018 ľoku
wspľawie zmtan w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowí zalqcznĺk nr 27 do
niniej szego protokołu'

4d.23
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

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

Uchwała Nľ 1052/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 wľześnia2018 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi
zalqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

^d,24Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku'

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

Uchwała Nľ 1053/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 wľześnia2018 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administľacji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w Ż0l8 roku.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 1054/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 września 2018 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku stanowi załqczník nr 30 do niniejszego
pľotokołu'

Ad.26
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31 do niniejszego protokołu.



1.4

Po analizie, Zarząd Powiatu zobowiązał Skaľbnika l)owiatu do wprowadzenia znriany do
niniejszego pľojektu uclrwały wynikającej z negatywnie zaopiniowanego wniosku Dyľektoľa
Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku _Zdroju.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z nowym pľojektem
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zďoju w spľawic zmian planu wydatków w podległych
jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnic zaopil'liowana pÍZ.eZ Członków Zaľządv
w głosowaniu pľzy 4 głosaĺ:h -za,0 głosaoh -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 1055/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdro.iu z dnia 19 września 2018 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jeclnostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 32 clo niniejszego pľotokołu.

Ad. Ż7

łI/ sprawoch ľóżnych:

1. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z załoŻeniami do
projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2019 ľok - w bľzlrrieniu stanowiącym
załĺ1cznik nr 33 do ninieiszego protokołu.

Infoľmacja w powyzszym z'aktesie została pľzyjęÍa przez Członków Zarządu do
wiadomości.

2. Naczelnik Wydziału GKN l{enľyk KrzyŻański pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządĺl
Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie ogłoszenia pieľwszego pľzetaľgu ustnego
nieogľaniozonego na spľzedaz nieľuclrollrości stanowiące.j własność Powiatu Buskiego
i ustalenia wysokoŚci wadium.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 7 głosie -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał

Się.

LJchwała Nľ 1056/20 |8 Zaľządv Powiatu w Busku - Zclro.irr z dnía 19 wľześnia 201 8

ľoku w sprawie ogłoszenia pieľwszego pľzetaľgu l"tstncgo nieogľatriczonego na

spľzedaŻ nieľuchorności starrowiąccj własnośi Powiatu Buskicgo i ustalenia
wysokości wadiunr stanowi załqcznik nr 34 do ninieiszego pľotokołu'

Ad.28
Po zrealizowanitt poľządku obľad Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław l(linrczak
poclziękował obecnym za vdział i o goclzinie 9|0 zalnknął posiedzel"lie Zarz'ądu Powiattl' \

|)rtlttlkĺił sporząclzi{a'
Wrolcta Wasa r\ r\


