
Znakz BR.0022.2 .19 4.2018

Pľotokól Nr 194/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 5 października 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. KľzysztofGajek
3. Robeľt GwőŻdż
4. Wiesław Marzęc

oraz

Andľzej Gądek _ Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
Jolanta Maślicha _ Dyrektoľ Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Grzegoľz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczęlnik Wydziału SoZ
Ilona Maľzec - Inspektoľ w Refęracie IP
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Jeľzy Służalski - Sekľetaľz Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznaníe się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu Pľacy za rok szkolny 201712018

przez Powiatowy ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
(Dyľ.PoDiDN w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
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6. Rozpatľzenię wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w spľawie
wyraŻenia zgody na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęĆ, dydaktycznych (Nacz.
Wydz. EK).

7. Zapoznanie się ze spľawozdaniami Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku _ Zdroju z realizacji pľojektów edukacyjnych: ,,EUROFUTURE Changing
Places'' oľaz,,Education And Sustainability ťoľ the Young'' (Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
w sprawie zawiadomięnia o wszczęciu postępowania administľacyjnego (Dyľ. ZoZ
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Podjęcie decyzji w sprawie nawiązania współpľacy ľedakcyjno ľeklamowej
zMagazynem GospodaÍczym FAKTY (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Powĺatu).

l0. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -
Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięó środków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

ll.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku Zdľoju
w spľawie zwiększenia planu dochodów budżetowych na 20l8 r' (Skaľbnik Powĺatu).

12. Rozpatľzenie wniosków Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania przesunięć śľodków w planie f,lnansowym
(Skaľbnik Powĺatu)'

13. Rozpatrzenię wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym ľachunku
dochodów własnych (Skarbnĺk Powĺatu).

14. Rozpatrzenię wniosku Dyrektora Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdĺoju w sprawie zwiększenia planu dochodów na wydzielonym
rachunku (Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalęnia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania pľzeniesień między poszczególnymi
paragrafami (Skaľbn ik Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l8 (Skaľbnĺk Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnĺk Powiatu)'

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
ťtnansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oÍaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

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

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budŻecię Powiatu Buskiego
w 2018 roku (Skaľbnik Powĺatu).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV l35Ol2O18
Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 26 stycznia 2018 roku w spľawie Wieloletniej
Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

23. Sprawy ľőŻne'
2 4. Zamknięci e po s ied zenia.



Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, któľy
powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 194 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (I nieobecny uspľawiedliwiony), co
stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty
obecnoścĺ Członków Zarzqdu oľűz zapros7onyclt osób stgnowÍq załqcznikÍ nr I i 2 do
n in ĺej s zeg o p roto koł u.

Ad.3
Proponowany przez Wiceprzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu
przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr l9312018 z dnia 27 wľześnia 20l8 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Przed pľzystąpieniem do kolejnego punktu posiedzenia, Zarząd Powiatu wraz
z Pľzewodniczącym Rady Powiatu w Busku _ Zdroju podjęli decyzję o wręczeniu na
zakonczenie kadencjí 2014 - 2018 upominków dla Radnych Rady Powiatu w postaci
gľawertonów, zegaľków otaz albumu pt. ,,Moje Ponidzie''.

Przy aprobacie Skaľbnika Powiatu, powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowęgo ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju
Jolanta Maślicha pľzedstawiła sprawozdanie z wykonania planu pľacy ośrodka za rok szkolny
201712018 - w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na ustalenie
dodatkowych dni wolnych od zajęć, dydaktycznych - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr
4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się' Ponadto, Zaruąd Powiatu zobowíązał Naczelnika Wydziału EK do pľzekazania
infoľmacji wszystkim Dyľektoľom podległych jednostek oświatowych o zgłaszaniu wniosków
w spľawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęc dydaktycznych do końca miesiąca
wľześnia.



4

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze spÍawozdaniami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdroju z realizacjí pľojektów
edukacyjnych ,,EUR)FUTURE Changing Places" otaz ,,Educaĺion And Sustainabiĺity for
the Young " za okres od 0l.06.2018 r. do 3l.08.2018 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqczniki
nr 5 i ó do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍZęZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości'

Ad.8
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administľacyjnego przęZ
Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitaľny na skutęk przeprowadzonej
kontroli sanitarnej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu'
Pisemna odpowiedŹ Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w powyższej
sprawie stanowi załqcznĺk nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.9
Inspektor w Referacie IP Ilona Marzęc zapoznała Zarząd Powiatu z ofertą współpracy
redakcyjno _ ľeklamowej z Magazynem Gospodarczym Fakty - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju Znak: ZsP.0722.38.20l8 z dn.
24.09.Ż018 ľ. w spľawie dokonania przesunięć śľodków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr ]0 do niniejszego
protokołu.

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

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ ZdrojuZnak: FK-BS.07l -39l20l8 z dn. l0.09.2018 ľ.

w spľawie zwiększenia planu dochodów budzetowych na 20l8 r' _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.
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Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych iogólnokształcących w Busku _ Zdroju Znak: ZSTio.3Ol0.l2Żl.20l8
zdn.02.10.2018 ľ. w spľawie pľzesunięó środków do planu finansowego na rok 2018 _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektora
Zespołu Szkił Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju Znak:
ZSTio'30l0.1Ż23.20|8 z dn' 02.l0.20l8 ľ. w sprawie pľzesunięć śľodków do planu
finansowego na ľok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polníak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ZdrojuZnak: ILo3zl.63,20|8 z dn' l l.09.2018 ľ. w sprawie
zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
własnych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]4 do niniejszego protokołu.

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. 14
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Znak:
PoDiDN.3 11.ll.2018 z dn' 10.09.2018 ľ. w spľawie zwiększenia planu dochodów
i wydatków na wydzielonym ľachunku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do
niniej szego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Znak:
PoDiDN.3lI.l0'2018 z dn. l0.09.20l8 ľ. w spľawie dokonania pľzeniesień między
poszczególnymi paragľafami - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
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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.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Znak: PZD-13.261.25.PN'I.2018 z dn.
01.10.2018 r. w spľawie ľealízacji zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0099T
Zboľów _ Włosnowice - Świniary - Tľzebnica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m" _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pľZez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Następnie' Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Komendanta Powiatowego Policji w Busku Zdroju Znak: C2.0151.30,2018 z dn,
02.l0.20l8 ľ. w spľawie pľzesunięcia środków pozostałych w wyniku ľozstrzygnięcia
przetargu na zakup samochodów osobowych' Pozostała kwota zostanie przeznaazona na
zakup urządzen biurowych' Przedmiotowy wniosek stanowi załqczník nr 18 do niniejszego
pľotokołu.

Po ptzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Refeľatu IP tut,
Staľostwa w spľawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. ,' Remont budynku
użyteczności publicznej pľzy ul. Kopeľnika 2, Staľosĺwa Powiatowego w Busku - Zdľoju" -
w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się. Zadanie zostanie wpľowadzone do wieloletniego planu inwestycyjnego, gdzie
realizacja rozpocznie się w roku bieżącym i będzie kontynuowana w 2019 ľoku.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z zestawieniem wykonania
planowanych wydatków w okľęsie 6 m-cy 2018 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu
otaz przewidywane wykonanie na koniec 2018 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
20 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyzszym zakresie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 1ó
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmían w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nľ l06612018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 5 pażdzieľnika 2018 roku
wspľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowi załqcznik nr 2t do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdtoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1067/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 pażdziernika 20l 8 ľoku
wsprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi
załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracj i rząd'owej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2018 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 1068/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 5 paŹdziernika 201 8 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku stanowi załqcznÍk nr 23 do niniejszego
protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pruęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 1069/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 pażdziernika2018 roku
w sprawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych stanowi załqcznik
nr 24 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w ŻO18 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę należy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍZęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.



8

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.21
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku
_ w brzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pruez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przy1ęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.22
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dnía 26 stycznia 2018 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 _ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 27 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został ptzyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku 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.23

W sprawach różnyclt:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Uchwałą Nľ l28120l8
VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia
l pażdziernika 2018 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego
protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

2. Sekretaľz Powiatu Jeľzy Służa\ski zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego w bľznrieniu
stanowiącym załqczník nľ 29 do niniejszego protokołu.



Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 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 porządku obľad
najbLizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowíedzią Burmistľza Miasta i Gminy Stopnica na
interpelację zgłoszonąpľZeZ Radnego Kamila Kaspeľczyka na XL Sesji Rady Powiatu
w dn' 13.09'2018 r. w sprawie zamontowania lustľa dľogowego w miejscowości
Mietel na skrzyŻowaniu dróg nr l507 i nľ l528 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 30 do niniejszego protokołu'

4. Członek ZarząduKtzysztoť Gajek w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek w sprawie
bľaku aŻurőw od strony wschodniej na odcinku dľogi powiatowej Zielonki
Błotnowola'

Zarząd Powiatu podjął decyzję o skieľowaniu powyŻszego wniosku do rozpatrzenia
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju.

^d.24Po zręalizowaniu poľządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak
podziękował obecnym zaudział i o godzini e 9a5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiaiu.

t,ťi,l

(\

Protokťlł sporządęilą
wioletawaga ,,,-,\,


