
Znak: 8R,0022.2 .2.2018

Pľotokól Nľ 2/2018

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 5 gľudnia 2018 roku

W posiedzcniu Zarządu udział wzĺęli:

l. 'lerzy Kolaľz
2. Stanisław Kliniczak
3. .Teľzy Koľdos
4, Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Tomasza Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdĺoju
Kľzyszto1'Tułak - Dyľektor Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju
Maľiola Koľnicka * Inspektoľ w Wydziale EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzysztoĺ'Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Henľyk Kľzyżariski - Naczelnik Wydziału GKN
Kľzysztof Zapióľkowski * Naczclnik Wydziału KT
Piotr WoŹniak - Inspektoľ w ReÍ-eľacie IP
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany porząĺlek posiedzenia:

l. otwaľcie posieclzerria.
2, Stwieľclzenie quoľuln.
3. Pľzyjęcie porząĺlku posiedzenia.
4. Pľzyięcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenię wtriosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

w spľawie wyľazenia zgody na pľzeclłllzenie najmu lokalu w intęrnacie (Dyr. I Lo
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

6, Zapoznanie się Zę spľawozclanianri l)yľektora Zespołtr Szkół Techniczllo
Infbľnratycznyclr w Busku - Zdľoju z realizac.ii pľojektów edukacyjnych .,Zagraniczne
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pľaktyki Zawodowe clľogą do kaľieľy" oÍaz,, Koľptls lächowcÓw - współpľaca ekspeľtów
dla eĺ'ektywnego kształcenia pľaktycznego w branŻy gastľonomiczno - hotelaľskiej''
(Nacz. Wyclz. EK).

7. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu ľozstľzygnięcia otwaľtego konkuľsu of'eľt dotyczących wsparcia
ľealizacji zadan z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowaclzenie domu pon1ocy

społecznej o zasięgu ponadgnrirrnym dla osób w podeszłyrrr wieku'', ,,Pľowaclzenie clomu

pomocy społeczne.i o zasięgu ponadgminnyrn dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych''
w 2019 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju,, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie powołania konrisji
Konkuľsowe.i w celu opiniowania złożonych ofeľt na powieľzcnie rea|izac.ji pÍZez

oľganizacje pozarządowe i inne upľawniolre podnrioty, zadania z zakľesu wspieľania
ľodziny i systellru pieczy zasÍępczej pod nazwą: Pľowaclzenie Placówki opiekuńczo -
Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 20l9 ľoktr (Nacz. Wydz. SoZ).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze.i w spľawie delegowania ľadnych powiatu clo Konrisji
Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroiu (Nacz. Wydz. SoZ).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku Zdroju
w spľawie wyľazenia zgody na lokalizację ogľodzenia działki połozone.i * m. Busko -
Zclľój ul. Ks' Kaľd. St. Wyszyńskiego (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

1l. Podjęcie uchwały Zal'ządul Powiattr w Busku - Zdroju w spľawie zawaľcia ptzez Powiat
Buski poľozl'lmienia o wspólnyrrr przygotowaniu i pľzepľowadzeniu postępowań

o udzielenie zamówieri publiczrrych na zakup i Świadczenie usług dystrybucji eneľgii
elektľycznej w ľanrach Gľupy Zakupowej Eneľgii Elektľyczriej (Nacz. Wydz. oR).

l2. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania Komisji
Pľzetaľgowej do pľzepľowadzania pľzetaľgów i ľokowań na zbycie nieľuchomoŚci
Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

l3. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
Zdľoju w spľawie pľzeniesienia niewykoľzystanych śľodków z clokształcania

idoskonalenia zawodowego nallczycieli zabezpieczonych w buclzecie Powiatu na 2018
ľok z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagľodzenia osobowe
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wyĺlz. EK)'

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodkzr Szkolrro - Wychowawczego
wBľoninie w spľawie zwiększenia plantl ĺ'tnansowcgo na 2018 ľok (Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. BK),

15. Rozpatľzenie wniosku l)yľektoľa Zespołu Szkół Specjalnyclr w Busku _Zdľo1ul w spľawie
dokorrania zmian wydatków budzetowyclr w ľoku 2018 (Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. EK).

l6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Licetrm ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zwiększenia planu ĺ'tnansowego o śľoclki zabezpíeczone na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nallczycieli (Skarbnik Porviatu, Nacz. Wydz. EK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących
wBusku - Zdľoju w spľawie zwiększenia śľodków do planu finansowcgo na ľok 2018
(Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

18.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólrrokształcącycli
w Bltsku _7'dro.iu w spľawic clokonania pľzcstlnięó śľoclków do planu ĺŤnansowego na ľok
2018 (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
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l9. Rozpatľzenie wtriosktl Dyľcktoľa Zespołu SzkÓł Ponaclgimnazjalnycli Nľ 1 w Busku -
Zdľo1u W spľawie uľuchonrienia śľodków finansowych z ľozdziału 80146
Zprueznaczenienr na wydatki bieŻące w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
EK).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruclrowo w Busku Zdľoju w spľawie ptzekazania
rriewykoľzystanych śľodków z rozdz. 85446 - dokształcanie i doskorralenie zawoclowe
natrczycieli na rtzttpcłniellie limittl wyclatków w 20l8 ľokil (Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. EK).

2l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Sportowego
wBusku _ Zdro.iu w spľawie zwiększerria planu ĺ'lnansowego na 20l8 ľok (Skarbnik
Powĺatu).

22.Rozpatľzelrie wlriosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Bllsku - Zdľojtl w spľawie clokonania zmian mięclzy

rozdzlałani w planie wydatków na 2018 ľok (Skaľbnik Powiatu)'
23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Uľzęclu Pľacy w Busku Zdroju

wspľawie wpľowadzenia Środków do planu dochodów budzetowych na 2018 rok
(Skaľbnik Powiatu)'

24.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku Z'droiu

w spľawie dokonania pľzesunięć w wydatkach budżetowych na ľZecZ zwiększenia
Íunduszu płac i skłaclki na ubezpieczenie społeczne (Skaľbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w spľawie dokonania zmian w planic dochodów gľomadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nirni finansowanych na2018 ľok (Skaľbnik Powiatu)'

26. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Inĺ'oľmatycznych w Busku

- Zdľoju w spľawie dokonania pľzeniesień śľodków ĺinansowych pomiędzy działami
klasyÍikac.i i budŻetowej (Ska ľbn ĺk Powiatu).

27. Rozpattzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrniczno - Infoľnratycznyclr w Busku
Züoju w spľawie przyznania clodatkowych śľodków na zabez.pieczenie limitu

wydatków w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
28. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Dolrru Pomocy Społecznej w Zboľowic w spľawie

clokonania zmiany mięclzy paľagľat'an''i q, planie wyclatków buclżetowych rra 20l8 ľok
(Skaľbnĺk Powiatu).

29. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wycliowawcz'ego
w Broninie w spľawie clokonania zmian w planie ĺŤľlansowym na 20l8 ľok (Skarbnik
Powiatu),

30. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Z&oju w spľawie dokonania pľzesunięć śľodków Íinansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnyclr w Buskir - Zdroju w sprawie

anulowania pisnra numeľ 3|Ż.15'Ż0|8 (Skarbnik Powiatu)'
32. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Spec.ialnyclr w Busku - Zdľojrr w spľawie

clokorrarria nĺiany planu wydatków btrclżetowyclr na 20l8 ľok (Skarbnik Powiatu)'
33. Rozpatrzęnĺe wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdľo.iu

wspľawie c]clkonania znriany w planie rvyclatków buclżetowych w 20l8 ľoku (Skaľbnik
Powiatu).
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34. l{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Roclzinie w Busku -
Zclroju w spľawie zwiększenia limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).

35. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku Zdľoju
w spľawie pľzyznania dodatkowych śľodków (Skarbnik Powiatu).

3ó. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju
wspľawie ujęcia w wydatkaclr niewygasających z upływenr 2018 roku środkćlw na

ľealizac.|ę zadania pn.: ,. Rozbiĺjľku i:;ĺniejqcego nOSĺLł, bucĺĺnl,a mo,sĺu v, ciclgu clľogi

povticlĺov,e.j Nr 0084T Sie,sĺau,ice Skoľĺlcice ną dzicllkclch nr 333,339,307
v,Sie'ĺłav,icuc,h gnlina ]Jtl'sko - Zclrĺ5j |Ą)ľuZ z pľzehldou,q dľogi Nr 0084T polegajc1cej na

budou,ie do.jazdĺ|u, " (Skaľbnik Powiatu).
37. Rozpatľzenie wniosku Konrendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pozaľnej w Busku -

Zdľoju w spľawie pľzekwaliÍikowania wydatków w planie budżetu na 2018 ľok

(Skarbnik Powiatu).
38. Rozpatľzente wniosku Ref'eratu Inwestyc.ii i Pľomocji w spľawie pľzeniesienia

zabezpieczonych śľodków ptzeznaczonych na ľealizac.ję inwestycji pn.: ,, Do'stclyvcl

i nlonlaŻ y,indy u, inleľncłcie Spec.iaĺnego ośľocĺkcl Szkolno - |ĺ/ychou,clwczego u' Busku _-

Zdro.jtľ',jako śľodki, któľe nie wygasają z kolicem 20l8 ľoku (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik
Powiatu).

39. Podięcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego

w 20l 8 ľoku (Skarbnik Powiatu).
40. Podjęcie inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesieli w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
4l. Pocljęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV1350lŻ018

Racly Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej

Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).
42.Pod.ięcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawic zmiany uclrwały Nľ XXXV1359lŻ018

Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju 'z dniaŻ lnarca 2018 ľoku w spľawie okľeślenia z,adań

orazpodziału śľodków z PaIistwowego Funcluszu Relrabilitacji osób Niepełnospľawnych,
pľzypaclającyclr według algorytnrrr w 2018 ľoku na ľealizację zadań z zakľesu ľehabilitacji

zawodowe.i i społeczncj osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skaľbnik
Powiatu).

43. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego,

któľe w 20l 8 roku nie wygasają z upływenr ľoku btlclżetowego (Skarbnik Powiatu).
44. Spľawy rőŻne (Nacz. Wydz. KT).
45. Zamknięci e posi ed z'enia.

Ad. I
obľadom Zarządul pľzewodniczył Przewodniczący Zarzt1dtl Jeľzy Ko|aru, któľy powitał
zebľanyclr io godzinie 800otwoľzył 2 posiedzenieZaľządtl Powiatu.

Ad.2
Pľzewodrriczący Zarządul .Ieľzy Kolaľz oświadczył, iż' zgodnie z listą obecności aktualnic
w posieclzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządv, co stanowi quoľum pozwalające na

poclejnrowaľlie pľawomocnyclr uclrwał i dccyzji lÍst1l p6ęęroścĺ Członkóĺu Zarzqdu oraz

zoproszo,lych osób stanowiq załqcznĺki nľ I í 2 do niniejszego pľotokołu.
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Ad.3
Pľoponowany pťZez Pľzewodniczącęgo Zaľządĺl poľządek obľacl Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,O głosach -przeciw i0 głosach -wstľzynrai 'ĺę.
Ad.4
Pľotokół Nľ 1/2018 z dnia 28 listopada2018 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządtl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstrzynrał się'

Ad.5
Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant z'apoznał Zarząd
Powiatu z wnioskien] w Sprawie wyľazenia zgody na pľzedłużenie najmtl lokalu w inteľnacie
dla Stowarzyszenia,,Dobra Mediac'jcl'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
rriniej szego pľotokołu'

Do czasu, kiedy Stowaľzyszenie bęclzie pľowadziło clziałalność non pľofit, Zaruąd, Powiatu,
zgodnie z wnioskienr, wyľaził zgodę na llieodpłatne pľzedłużenie naimu lokalu na okľes
kolejnego ľoku.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu l)owiatu w głosowarritl pľzy
5 głosach -za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.6
Inspektor w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zaľząd Powiatu Ze sprawozdaniem
Dyľektora Zespołil Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z realizacji
projektu edtrkacyjnego ,,Zagraniczne pľclkĺyki zawodtlwe dľogq clo kaľiery" za okľes lipiec _
listopad 20l8 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznÍk nľ 4 d,o niniejszego pľotokołu'

Infornracja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Następnie' Inspektoľ w Wydziale EK Mariola Kornicka Zapoznała Zaľząd Powiatu ze
sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku - Zdľoiu
zdziałalności za okľes wľzesieti - listopad 20l8 ľ. z ľealizacji pľojektrr edukacyjnego
,, Korptls '/Llchowcóu, _ l,t,s]lóĺpľcłcą ek,'perĺĺ5yy dlcl efbklywnego kszĺałcenicl prclkĺycznego
łv branży gastrołlonliczno hoĺeĺclľskie.ĺ'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego pľotokołu.

InÍbnnacja w powyższym zakresie została pľzyjęta ptzęz Członków Zaľządu Powiatu do
wiadonrości'

Ponaclto, Irrspektoľ w Wydziale EK Maľio]a Koľnick a zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskienl
w spľawie uŻyczenia lrali spoľtowej PMoS w Busku - Zdro.iĺl lla finał Szlachetnej Paczki'
ktÓľy odbęclzie się w dniu 09.12.2018 r' - wbrznrieniu stanowiącym załqcznik nr 6 d'o
ni niej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany pľZez Członkőw
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.
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AtI.7
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoju Arrdľzej Smulczyński
pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojv w spľawie powołania
Komisji Konkursowej w celu ľozstľzygnięcia otwaľtego konkuľsu ofert dotyczących wsparcia
realizacji zadaŕĺ z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnyrn dla osób w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponaclgminnym clla kobiet pľzewlekle psychicznie choľyoh''
w 20l9 ľoku'

Po analizie, ylĺlwyŻsza tlclrwała została pozytywIlie zacl1litriowana pľ'Zęz Członkciw 7'aľr'ąc\ul

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za.0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Uchwała Nľ 7/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 5 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie powołania Kornisji Konkuľsowej w celu ľozstrzygnięcia otwaľtego konkuľsu ofeľt
dotyczących wspaľcia realizacji zadan z zakľesu pomocy społeczne.i pod nazwą'.

',Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponacĺgminnynr dla osób w pocleszłym
wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społeczne.j o zasięgu ponaclgminnym dla kobiet
pľzewlekle psychicznie clroľyclr'' w 20l9 ľoku stalrowi załqcznik nr 7 do niniejszego
pľotokołu'

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komis.ii Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych
oÍ'eľt na powieľzenie ľealizacji ptzez oľganizacje pozarządowe i inne uprawnione podrrrioty'
zadania z zakľesu wspierania rodziny i systenru pieazy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenie
Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczej całoclobowej, socjalizacyjnej w 2019 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarząđu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach *wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 8/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie powołania komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonycll o1ěľt na
powierzenie ľealizacji przet oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty, zadania
z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Pľowaclzenie Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 ľoku stat'lowi załqcznik
nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naozelnik Wyclziału SoZ Sławon-riľ Dalach zapoznał Zavąd Powiattl z pľojektelll inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie delegowania ľadnycli powiatu do Komisji Bezpieczeństwa
i Porząclku w Busku - Zdľojrr - w bľzmięniu stanowiącym załĺycznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povĺyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządtl,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Przewoclniczącenru Rady
Powiatu, celem włączenia clo poľząclku obľad najbliższej Sesji Racly Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członkórv Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -z'a, () głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 10

Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzyszto1'Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem W Spľawie wyľazenia zgody na lokalizację ogľodzenia działki połozonej
w m. Busko _ Zdľoj ul' Ks' Kaľd. St' Wyszyńskiego _ w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nľ
I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeatralizowaniu, ylowyŻsz'y wniosek został lregatywnie zaopiliiowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się. Powołując się na stosowne pľzepisy, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welelrc pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządul Powiatu
w Busku - Zclľoiu w spľawie zawarcia pľzez Powiat Buski porozumienia o wspólnym
pľZygotowaniu i pľZeprowadzeniu postępowań o uclzielenie zamówień publicznych na zakilp
i świadczellie rrsług dystľybuoji elleľgii elektľycznej w ľamaclr Gľupy Zakupowej Eneľgii
Elektľycznej.

Po analizie, powyż.s'za uclrwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 9/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 ľoku
w spľawie zawarcia pr7'ez Powiat Buski porozumienia o wspólnym pľzygotowaniu
i pľzepľowadzeniu postępowań o udzielenie zanrclwień ptrblicznych na zakup i Świadczenie
usług dystľybrrc.ji eneľgii elektľycznej w ľamach Gľupy Zakupowej Eneľgii Elektľyczne.i
stanowi zalqcznik nr I I do nirriejszego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKľzyŻanski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu l)owiatu
w Busku Zdroju w spľawie powołania Konlis.ii Pľzetaľgowej do pľZepľowadzania
pľzetaľgów i ľokowali na zbycie nieľuclromoŚci Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytyrł,lrie zaopiniowana prze7' Członków Zarządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 10/2018 Zarządtl Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 5 gľudnia 2018 ľoku
w sprawie powołania Konris.ji Pľzetaľgowej do pľZepľowadzania pľzetaľgów i rokowań na
zbycie nieľuchomości Powiatu Buskiego Stanowi załqcznik nľ l2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Skaľbnik Powiattr Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Iĺrfoľmatycznych w Busku - Zdľoju Znak: ZST-I 0]5.86.610.2018 z drr.

30.1 l .2018 ľ' w spľawie pľzeniesienia niewykorzystanych śľodków z dokształcania
i doskonalenia zawoclowego naLlczycieli zabezpieczolryclr w budżecie Powiatu na 2018 ľok
Z pťl'en)aczeniem na uzupełllierrie lillritu wydatków na wynagľoclzenia osobowe otaz.

o pľzyzlraliie dodatkowych śľodków lla zabezpiec'zenie wyI'tĺtgľodzeli w bľz.lliieniu
stanowiącyn zalqcznik nr ]3 do nirrie.iszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowtltlitl, 7'arz'ącl Powiatu wyľaził zgoclę na dokonanie pľzeniesieIria
niewykoľzystanych śľodków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we
wnioskowanej kwooie oľaz przyznał dodatkowe śľoclki na zabezpieczenie wynagľodzeń
w wysokości 40 000'00 zł' Natonriast, pozostałe l0 000,00 zł Zarząd Powiatu postanowił
zabezpieczyć, w lilnicie wydatków Staľostwa Powiatowego. Powyższe śľodki zostaną
ewentualnie uľuchomione po pľzedstawieniu spľawozdania jednostki.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiattl w głosowanitr pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego wBľoninie Znak: SOSW-3O1-1ŻlŻ018
zdn' 30.l1.20l8 ľ' w spľawie zwiększenia planu Íinansowego na 2018 rok - w bľzmieniu
staIrowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił zabezpieczyć, 46 000,00 'zł, w|iczając w to
niewykoľzystane śľodki p[zeznaazone na ĺlokształcarrie rrauczyoieli'

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.ięte pľzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaľliu przy
5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

Ad. t5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Specjalrrych w Busku _ZdrojuZnak: ZSS:3|2'20.Ż018 z dn.30.1l.2018 r. w spľawie
dokonania zmian wydatków budżetowych w ľoku 2018 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie rozpalľzyć część, wniosku
dotycz.ącą pľzeniesień śroclków na f-undusz płac (tabela nľ l i nľ 2), natomiast tabela nľ 3
w spľawie zwiększenia funduszt-t płac została negatywnie zaopiniowana.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członkĺiw Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeoiw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogcilnokształcącego w Busku - Zdľojrr Znak:II'o.321.91.2018 z cln. 29.1l.20l8 ľ. w spľawie
zwiększenia planu ĺŤnansowego o śľodki zabezpieczone na dokształcarlie i doskonalerrie
zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącyln zołqcznik nr I6 clo niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polníak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół feclrrricznych i ogólnokształcącyclr w Busktl - Zclľoju Znak: ZS1'io.3010.1549'2018
zdn.30.l1'2018 ľ' w spľawie zwiększenia śľodków c1o planu f-lnansowego tra ľok 2018 -
w bľzlnietlitl stariowiącyn załĺ1czllik nľ I7 do lliriic.iszcgo pľotokołu.
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Po pľzeallalizowaliil'l, powyzszy wlliosek zclstał pozytywnie zaopilriowany pľzez Człollkťlw
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Wyclział EK, aby pťzy twoľzeniu aľkusza
oľganizacyjnego clokonac szczegőłowej ana|izy poclziału na grupy.

Ad. t8
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak z'apoznał Zal'ząd Powiatu z wriioskienr l)yľektoľa Zespołu
Szkół'l-echrricznych i ogólnokształcących rv Busku - Zdľojtl Znak: Zs'fio.30l0.l523.2018
zdn.27'1l.2018 ľ. w spľawie dokonaIiia pľzesunięć śľodków do planu finalrsowcgo na ľok
2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /8 do ľriniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻs'zy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaĺządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołlt
Szkół PolladgimIlaz.jalnyclr Nľ 1 w Busku Züoju Znak: ZsP'072Ż'62.2018 z dn.
30.1l.2018 ľ. w spľawie uľuclromienia śľodków ĺinansowych z rozdziału 80146
Zpl'Zcznaczenienr na wydatki biezące w 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącyrrr załqcznik nr
]9 do ninie.jszego pľotokołu.

Po pľzealralizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku

Züojĺl Znak: SOSW'301 1 '92.2018 z dn. 30.1 1.201 8 ľ. w spľawie pľzekazania
niewykoľzystanych śľodków z rozdz. 85446 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli na uzupełnienie limitu wyclatków w 20l8 roku oraz o zabezpieczenie bľakujących
śľodków na wypłatę nagród dla pľacowników niepedagogicznych _ w bľzmieniu stanowiącym
zołĺpcznĺk nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzsanalizowanilt, Zaľząd Powiatu wyľaz.ił zgodę na dokonanie pľzeniesienia
niewykoľzystanycll śľodków z dokształcania i doskonalenia zawoclowego nauczycieli na
t-tzupełnienie limitu wydatków w 2018 roku. Natomiast, dodatkowe śľodki, o jakie wniosku.je
Dyľektoľ, zostaną pľzekazane w wysokości 9 445,00 zł, a kwota 17 143,00 zł zostanie
zabezpieczona w limicie wydatków Staľostwa l)owitttowego i er,venttlalnie uľuchonliona po
pľzedstawieniu sprawozdania j ednostki'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľ'Z'ez CzłorrkÓw Zavądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr *wstľzynrał się'

Ad.2t
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku Zclľoju Znak:
PMOS'3200.08.20l8 z dn. 27.1l.20l8 ľ. w spľawie zwiększenia plantl Íilransowego na 2018
ľok w bľzmieniu statrowiącym załqcznik nľ 2I do ninic.jszcgo protokołu.
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Po 1lľzealraliz.owaniu, 7'arząd Powiatu w głosowalritl pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľZymał się, postanowił zabezpieczyć kwotę w wysokości 9 572,00 zł

Ponaclto, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku Zdľoju Znak:
PMOS.3200.09.2018 z dn. 03.12.2018 ľ. w spľawie zwiększenia planu finalrsowego na 20l8
ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęZ Członków
Zar*ządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaoh -pľzcciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka SzkoIno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju Znak: SOSW.3Ol l.93.2018 z dn' 30'11.20l8 ľ. w spľawie dokonania zlĺian między
rozdziałami w planie wydatków na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącylll zołqcznik nr 23 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany pľzez Członków
Zarząduĺ w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się'

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdľoju Znak: IrK-BS'07l -4912018 z dn' 30' 1 l '201 8 ľ.
w spľawie wpľowadzenia śľodków do planu dochodów budzetowych na 20l8 ľok uzyskanych
z tytułu jednoľazowych opłat wnoszonychprzez podmioty powieľzające wykonywanie pľacy
cudzozienrcowi _ w bľzmieniu stanowiącym zďqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęZ Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.24Skarbnik Powiatu Aľtulľ Polniak zapozĺał Zarząd Powiatu z wnioskieln Dyľektoľa
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju Z'nak: []K-BS-07l-50/18 z dn. 30.l1.2018 ľ.
w sprawie dokonania pľzesunięć w wyclatkach budżetowyclr na rzęcz zwiększerria ltlnduszu
płac i składki na trbezpieczenie społeczne _ w bľzmieniu stanowiącyni zołqcznik nľ 25 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek zosLał pozytywlrie zaopiniowany przez Członków
Zal'ządu w głosowaniu pľzy 5 głosach tza, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno * Informatycznych w Busku _ Zđroju Znak: Z9T-I075.83'601.2018 z dn.
29.1l.2018 r. w spľawie dokonania znrian w plarrie dochodów gľomadzonych na
wydzielonym ľachunku iwydatków ninri flnansowanych na 2018 ľok _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wIriosek został pozytywrrie zaopiniowany pľZcZ Członków
7,aruądu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.
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Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno _ InÍ'oľmatycznych w Busku - Zdľoju Znak: ZST-I 075.85.609.20l8 z dn.
30.11.20l8 ľ. w sprawie dokonania pľzeniesień śľodków Íinansowych pomiędzy działami
klasyfikacji budzetowej _ w bľzmieniu stanowiącytn załqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosck został pozytywnie zaopiniowany przez' Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzcciw i 0 gľosach -wstľzyrnał się'

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zar"ząd Powiatu z wrrioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno * In1'oľmatycznych w Busku - Zdľoju Znak: ZST-I 075.79'585.2018 z dn.
22.|l'2018 ľ, w spľawie przyznania clodatkowych śľodków na zabezpieczerie limitu
wydatków w 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznik nr 28 do rriniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany pľZę'z Członkciw
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Domlt
Pomocy Społecznej w Zboľowie Znak: DPS-3l1016412018 z dn. 29.1l.2018 ľ' w spľawie
dokonania zmiany między paragľafarni w planie wyclatków brrdŻetowych na 201 8 ľok _
w bľznrieniu stanowiącym załqczník nľ 29 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Znak: SOSW -30l-13l20l8
zdn. 30,11'2018 ľ. w spľawie dokonania znrian w planie ľtnansowynr na 2018 ľok _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do ninie.iszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pr7'e7 Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalllych Nľ 1 w Buskr-r - Zdľoju Znak: ZSP.0722.61.20I8 z dn.
30.1l'20l8 ľ' w spľawie clokonania pľzesunięć śľodków Íinansowyclr w plalraclr wydatków
budzetowych na 20l8 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 3I do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.3t
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroiu w sprawie anulowania pisma nulneľ 31Ż.15.2018 -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynlał się.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Po|niak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa Zespołtr
Szkół Specjalnych w Busku _ZdrojuZnak: ZSS:312.18.2018 z dn. 27.11.2018 ľ. w spľawie
dokonania zmially planu wydatków budzetowyclr lra 20l8 ľok - w brzmieniu stanowiącyrrr
zalqcznĺk nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr *wstrzymał się'

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak z.apoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa [ [-iceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľo.ju Znak: ILo'321.92.2018 z dn' Ż9.11.2018 ľ. w spľawie
dokonania znriany w planie wydatków budŻetowych w 20l8 ľoku w bľzmieniu
stanowiącym załĺpcznÍk nľ 34 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4d.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľulrr Polnocy Rodzinie w Busku - Zdroju Znak: PCPR.ZAF.301 1' 12'2018
z dn. 30.11.2018 ľ. w sprawie zwiększenia linritu wydatków z przeznaczeniem na
zabezpieczenie wypłaty usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej or'az wypłatę
zwľottl kosztów utľzymania lokali za czwafty kwaľtał bľ' dla zawodowych ľodzin zastępczych
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do ninięiszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pťzez Członków
Z'arz'ądu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -rvstľzymał się.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wllioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Zarz.ądu Dľóg W Busku Zdľojtl Znak: PZD.sz'3l10'37.2018 z dn.
27'11.2018 ľ. w sprawie ptzyznania dodatkowych śľodków na wynagľodzenia osobowe -
w bľznrieniu stanowiącyl'n załqcznik nr Jó clo ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za, 0 głosaclr _pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, postanowił zwiększyć budzet w/w jednostki o kwotę 63 000,00 zł.

4d.36
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak z.apoznal Zarząd
Powiatowego Zavądtl Dľóg W Busku Zc|ro'iu
rriewygasa.|ących z upływenl Ż0l8 ľoku śľodków na

Powiattr z wnioskiem Dyľektoľa
w spľawie u.ięcia w wydatkach
ľealizac.ję zadaria pn.:,, Rozbiĺ'lľka
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isĺnie.jqcego mO'rĺLt, budov,cl moSlLł u,cic!ĺ]tl ĺĺľogi pĺlu,icĺĺĺlwe.j Nľ 00847'Sieslall,ice
Skclľocice ną ĺ]zicĺłkach nr 333, 339, 307 v, Sie,s'lclu,ictĺch gmintl Btł'ľko - Zĺlľ(łf u,rclz
z pľzebudov,q drogi Nľ 0084T ;lolegajqce'i ncl budou,ie dojazdĺiu,'' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Członków
Zavądu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.37
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapĺ'lznał Zaľz'ąd Powiatu z wllioskienl Kcrnrellclantit
Powiatowego Państwowej Strazy Pozarnej w Busku - Zdroju Znak: PF.0760'30.2018 z dn.
04,122018 ľ. w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie buc'lżetu na 2018 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nľ -]8 clo rliniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywlrie zaopiniclwany przez Członków
Zarządu w głosowarriu pľzy 5 głosaoh -z.a, 0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak wraz 'Z Inspektorelrr ReÍ'eľatu IP Piotľem WoŹrriakienr
zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Reĺ'eľatu Inwestycji i Pľomoc.ji Znak: IP.042.9.8.20l8
z dn. 04.12.2018 ľ' w spľawie pľzeniesienia zabezpieczonych Śľodków przęznaczonyclr na
ľealizację inwestycji pn.: ,,Do'tĺawą i monĺaż winĺly w inlernacie Spec.jalnego ośľodka
Szkolno - Lĺ/ychou,alýczego u, Btl,sku Zdľo'ju",jako śľodki, któľe nie wygasają z końcenr
2018 ľoku _ w bľznrieniu stanowiącym z.ałqcznik nr 39 clo ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsz.y wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍ7.ez Członków
Zarządu w głosowanitl pľzy 5 głosach -Za,0 głosach -przeoiw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiern Dyľektoľa
Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku Zclľoju Znak: PZD-S3'0814.36'2018 z dn.
23.l0.2018 ľ. w spľawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu śľoclków na wykonarrie
dokunrentacji pľojektowej dla zadania: wykonanie chodnika wzdłuz drogi powiatowe.i
Nľ0098T Solec _ Zdroj - Wełnin _ Klucz w nr. Wełnin o dł. ok 2300 mb - wbľzmienitt
stanowiącyn załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaľlitl' Z.avąd Powiattl postanowił zabez'pleczyć Śľodki na ľealizac.ię
powyższego wniosku w br"rdżecie na20l9 ľok.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu l)owiattl w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Poľlaclto, Zaľząd Powiatu pocljął decyz.ję o wpľowadzeniu c1o btlclzetu Powiatu na ľok 2019
z.adań:

- wykonanie dokumentacji pľo.iektowe.i dla buclowy clrodnika w m. Wełecz;
- na wniosek Członka Zaľządu.Ieľzego Koľdosa ľealizację btldowy ściezki ľoweľowe.i

przy dĺodze powiatowe'j Nľ 0145T _ Pacanów - Niegosławice _ Clrľzanów;
pľzebudowa clľogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice -. Świniary -
Tľzebnica od km 4+5l8 do km 4+702 dł. 1 84 m (buclowa choclllika w nr. Swiniaľy).
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Ad.39
Skarbnik l)owiatu Artuľ Polniak zapoznał Z'arząd Powiattr z pľojektenr irricjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w Ż0l8 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty pruez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inic.iatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącenru Rady
I)owiatu, celenr włączenia do poľząclku obľacl najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.ięte pľZęZ Człorrków Zarządu Powiatu w głosowalliu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

4d.40
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľo.iektem irricjatywy
uchwałodawcze.i w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 201 8 ľoku
- w bľzmienill stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazac Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem włączerńa do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

4d.41
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie zmíany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku _
Zdroiu z dnia 26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2018 _ 2030 _ w bľznrieniu stanowiącym zołqcznik nr 43 do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został pľzy'ięty przez Członkc1w Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyllrał się'

Decyzją Członków Zarządu. powyŻszą inicjatywę naleŻy pĺ-zekazac Pľzewoclniczącenru Rady
Powiatlt, celem włączenia do poľząclku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

l)owyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

4d.42
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Z.avąd Powiattr z projektem inicjatywy
uchwałcldawczej w sprawie zmiany trchwały Nľ XXXV /35912018 Rady Powiatu w Busku -
Zdľoju z dnia 2 marca 2018 ľoku w spľawie okľeślerria zadań oraz podziału śľoclków
z Państwowego Funĺĺllszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnyoh, pľzypadających weclług
algoľytrnu w 2018 ľoku na ľealizac.ię zadan z zakresu ľehabilitac.ii zawodowe.| i społeczne.j
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osób niepełtrospľawnych w Powiecie Buskim - w bľznrieľliu stanowiącym zołqcuik ltľ 44 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zal'ządĺĺ,pov'ryŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rac1y Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Członkow Zarządul Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr _za,0 głosaoh -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się'

Ad.43
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wydatków budżettl Powiatu Buskiego, któľe w 2018 ľoku nie
wygasają z upływem roku budŻetowego - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 45 do
ľliniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządul Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Decyzją Członków Zaruądu,povĺyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.44

W spľawach różnyclt:

1. Naczelnik Wydziału KT Kľz'yszÍoť Zapióľkowski zapoznał Zaľząd Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia opłat za usunięcie
i pľzeclrowywanie pojazdu usuniętego z drőg powiattl na paľkingu stľzeżonym oľaz
kosztów powstałych w wyniku wyclania dyspozycji tlsunięcia a następnie odstąpienia
ocl usullięcia pojazdrr - w bľzmieniu stanowiącynr zalqcutik nr 46 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt trchwały został przyjęty ptze7' Członków Zarządtt
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę należy przekaz'ać,

Pľzewodniczącemu Racly Powiatu, celenr włączenia do poľządku obľad najbliższej
Sesji Racly Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaĺ-ządĺl Powiattl
w głosowaniil pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



4d.45
I)o zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obconyt-lr zaudział i o goclzinie 10|0 zanrknął posicclzenie Zaľządu Powiatu.

I)rotokťll spĺ-lľządzi la;
\\'iĺllcta Wasa i; {'1^

1"6

Ż. Ponaclto, Nacze lnik Wyclziału K'l' Kľz'ysztoÍ'ZapiÓľkowski poinlbľnlował o zmianaclr

iakie po.iawiły się w pľojekcie tlstawy o tľanspoľcie zbioľowym.
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