
Znak: BR.0022.2.5.20 I I

Pľotokól Nr 5/2018
z posiedze nia Zarządu Powĺatu

z dnia 20 grudnia 2018 ľoku

W posĺedzeniu Zarządu udzĺal wzĺęli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Andrzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju
Grzegorzlasak _ Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KrzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Maľiola Kornicka - Inspektoľ w Wydziale EK

Pľoponowany porządek posĺedzenĺa:

otwaľcie posiedzenia.
Stwieľdzęnie quorum.
Przyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 3/201 8 z dnia l2 gľudnia 20l 8 ľoku
oraz 4l20l8 z dnia 14 grudnia 2018 ľoku.
Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
w sprawie możliwości wykonania ścieżki ľowerowej w 20l9 ľoku na terenie Gminy Solec
- Zdrój w miejscowościach Kolonia Zagajow, Zagajőw i Chinków w ľamach zadania

,,Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajőw - Chinków - Strażnik _

1.
1

3.
4.

5.
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Solec - Zdrőj od km 0+010 do knr 7+000 długości 6990 m'' w ľamach ,,Pľogľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infľastľuktuľy drogowej na lata2016 - 20|9'' (Dyľ. PZD w Busku _

Zdroju).
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników

otwaľtego konkuľsu ofert na wsparcie realizacji przez oľganizacje pozarządowe i inne

uprawnione podmioty zadanz zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie
choľych'' (Dyľ. PCPR w Busku 'Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

7, Zapozĺanie się z infoľrnacjązprzeprowadzonej kontľoli dotyczącej pľojektu paľtneľskiego

,,Rodzina Wspólna Tľoska'' (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz).
8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na pľzystąpienie przez

Powiat Buski do ľealizacji projektu partnerskiego ,'Dla Dobľa Rodziny'' w ľamach naboru

pozakonkursowego' oś Pľiorytetowa 9 - 'Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Poddziałanie9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Wojewó dztwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku
- Zdroju, Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. soz).

g. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju informującym o zamiarze pľzystąpienia do konkursu na ľealizację projektów
w ľamach Pľogľamu osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Teľytoľialnego
w Twoľzeniu Systemu Przeciwdziałania Pľzemocy w Rodzinie'' edycja 2019
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l0. Zapoznanie się z projektem wykoľzystania budynku po byłym internacie Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

ll.Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć między pozyď1ami pľeliminaľza kosztów
funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Gnojnie pľzy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie w2018 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz.
soz).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyľażenia zgody
na dokonanie pľzesunięć między pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania
Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caľitas Diecezji
Kieleckiej w 20l8 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz.
soz).

13. Rozpatľzenie wniosku Pľezesa Zaľządu oddziału Powiatowego TPD w Busku - Z&oju
w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesurrięÓ między pozycjami preliminaľza
kosztów funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Pľzyjaciół
Dzieci w Busku - Zdľoju w 20l 8 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia stanowiska w pľzedmiocie
Pľogľamu Naprawczego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZ
w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Zaopiniowanie pľojektu uchwały w sprawie ustalenia ľozkładu godzin pľacy aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SoZ).
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników

otwaľtego konkuľsu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakľesu wspierania ľodziny
i systemu píeczy zastępczej pod nazvrą'' Pľowadzenie Placówki opiekuńczo
Wychowawczej całodobowej' socjalizacyjnej w 2019 roku (Nacz. Wydz. SoZ).
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17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie powołania Rady Społecznej przy Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju oľaz ustalenia teľminu jej pierwszego posiedzenia
(Nacz. Wydz. SOZ).

|8.Zajęcie stanowiska w sprawie wydzielenia i przejęcia części gruntów zajętych pod pas

drogowy w miejscowości owczary, Gmina Busko - Zdtőj (Nacz. Wydz. GKN).
19. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _

Zdroju o przekwalifikowanię wydatków w planie budzetu na 2018 rok (Skaľbnik
Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 20l8 r. (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Tęchniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju o dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji
budzetowej (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

22.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowa:wczego
w Bľoninie o dokonanie zmian w planie finansowym naŻ0|8 ľok (Skarbnĺk Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na pľzesunięcie śľodków do planu
finansowego na ľok 2018 (Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

24.Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie WruŻenía zgody na dokonanie
zmianmiędzy tozđziałami w planie wydatków na2018 r. (Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na pľZesunięcie śľodków finansowych
(Skarbnik Powiatu).

26.Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie

wyraŻeniazgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na 20l8 r. (Skarbnik
Powiatu).

27. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych w 20l 8

roku (Skaľbnik Powiatu).
28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - podział rezerwy ogólnej (Skarbnik
Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie inicjatywy uchwało dawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 20l8 roku (Skaľbnĺk Powiatu).

34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXXIV13501201'8
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia Ż6 stycznia 2018 ľoku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skaľbnik Powĺatu).

35. Sprawy rőŻne.
3 6. Zamknięcie posied zenia.



Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie 730 otworzył 5 posiedzenie Zaľządu Powiatu'

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

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ IisĘ obecności Członków Zaľzqdu oraz

zoproszonych osób stonowiq załqczníki nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍzez PľzewodnicZącęgo Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 3i20l8 z dnia 12 gľudnia 2018 ľoku oraz

Nľ 4/2018 z dnia 14 grudnia20l8 ľoku zostały przyjętepÍZęZ Członków Zarządu Powiatu bez

uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. s
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem w sprawie możliwości wykonania ścieżki ľowerowej w 20l9 ľoku na teľenie

Gminy Solec - Zdrőj w miejscowościach Kolonia Zagajőw, Zagajőw i Chinków w ramach

zadania,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków -

StľaŻnik - Solec -Zdrőj od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m'' w ramach,,Pľogramu
rozwoju gminnej i powiatowej infľastruktuľy dľogowej na lata 2016 - 20|9" - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjętapÍzęzZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad.6
Wicestarosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak zapoznał
Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej oĺwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji przez oľganizacje pozarzqdowe i inne upľawnione podmioĺy ządąń
z zaĺrľesu pomocy społecznej na rok 20I9 pod nazwq; ] . Prowadzenie domu pomocy społecznej

o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszlym wieku' 2. Prowądzenie domu pomocy

społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie choľych - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektoľ PCPR w Busku - ZdrojuAndľzej Smulczyński przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt

na wspaľcíe rea|izacji przez oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty zadan

z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej

o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie choľych''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za' O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 ľoku

w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie rea|izacji przez
organizacjepozarządowe i inne upľawnione podmioty zadańzzakresupomocy społecznej pod

nazwąi ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób

w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
kobiet przewlekle psychicznie chorych'' stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaruąd Powiatu z infoľmacją z kontroli pľzepľowadzonej ptzez Instýucję
Zarządzającą RPo wŚ zolą - 2020 dotyczącą rea|ízacji pľojektu paľtnerskiego ,,Rodzina
Wspólna Tľoska'' współfinansowanego ze śľodków Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 20|4 - 20Ż0 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesi e zostałaprzyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zaľząd Powiatu z wstępnym wnioskiem o dofinansowanie pľojektu ,'Dla Dobľa

Rodziny'' współfinansowanym w ramach 9 osi Pľiorytetowej - Włączenię i walka z ubóstwem,

Poddziałanie 9.Ż.l _ Rozwój. wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Progľamu

opeľacyjnego Wojewó dzÍwaŚwiętokľzyskiego na lata 2014 -2020 - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski do ľealizacji
projektu partneľskiego ,,Dla Dobľa Rodziny'' w ľamach naboľu pozakonkuľsowego'
-oś 

Pľioľytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l - Rozwój

wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego na lata 2014 - 2020 _ w bľzmieniu stanowiąoym załqczník nľ 8 do

niniej szego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazaÓ Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte pÍZeZ Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem informującym o zamiarze przystąpienia do ogłoszonego
pľzez Ministeľstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkuľsu na realizację pľojektów

w ľamach Pľogľamu osłonowego ,,Wspieľanie Jednostek Samoľządu Teľytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Pľzemocy w Rodzinie'' edycja 20|9 - w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.



6

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdtoju poinfoľrrrował, Że Ministeľstwo Rodziny' Pracy i Polityki
Społecznej przeznaczyło na ľea|izację pľojektów w ľamach Progľamu osłonowego kwotę
dofinansowania od l0 000 zł do l00 000 zł' PCPR zamierzapľzystąpić do udziału w konkursie,
a zakładane działanía byłyby ľealizowane w miesiącach od kwietnia do grudnia 20|9 r.

Po wstępnych kalkulacjach koszt całkowity pľogramu wynosi 27 800 zł, Przystąpienie

do konkuľsu obliguje zapewnienie wkładu własnego w wysokości 20%. w związku
zpovĺyŻszym Dyrektoľ PCPR zwľócił się z wnioskiem o zapewnienie przez Powiat niezbędnej

kwoty 6 000 zł,ktőra stanowiłaby wkład własny do Pľogľamu. Teľmin składania pľojektów

to 31.12.2018r.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, że środki na zapewnienie wkładu

własnego w w/w pľogramie zostały zabezpieczone w pľojekcie budzetu Powiatu na 2019 ľok.

Inťoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjętaptzezZaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad. t0
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem wykoľzystania budynku po byłym inteľnacie Zespołu

sztoł Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju. W celu rea|izacji zadan ośrodka
Interwencji Kľyzysowej i Hostelu, PCPR planuje wykorzystanie części paľteľu budynku

o powieľzchni248,46 m2. Dyrektoľ PCPR przedłoŻył wstępny kosztoľys czynności (remonty,

pľżebudowa) koniecznych do wykonania w celu przystosowania budynku na potľzeby oIK
wraz z Hostelem. Koszty związane z przedmiotowymi pľacami zostaną zapisane w pľojekcie

pozakonkuľsowym pn' ,,Dla Dobľa Rodziny''. Pismo Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju
w pľzedmiotowej sprawie stanowi zalqcznik nr l0 do niniejszego protokołu.

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz dodał, że w najb|iŻszym czasie analizowane będą

możliwości oraz koszty pľzeniesienia do w/w budynku Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie oraz Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nadmienił, Że w związku
z obowiązującymi przepisami prawnymi, bľak jest możliwości zlokalizowania w jednym

budynku oIK i Placówki opiekuńczo - Wychowawczej'

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu do

wiadomości.

Ad. 11
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzirrie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali
Zaľząd' Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie

wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć między pozycjami pľeliminarza kosztów
ťunkcjonow ania'WTZprzy DPS w Gnojnie w 20l8 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqczník
nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyzszy wniosek

w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 12
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznalri

ZarządPowiatu z wnioskiem Dyľektora Caľitas Diecezji Kieleckiej w sprawie wyľażenia zgody
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na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarua kosztów funkcjonowania 
-wTZ

w Piasku Wielkim pľowadzon ego ptzez Caľitas Diecezj i Kieleckiej w 20 l 8 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nľ I2 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznalri

ZarządPowiatu z wnioskiem Prezesa Zarząduoddziału Powiatowego Towarzystwa Pľzyjaciół
Dzieci w Busku - Zdroju w sprawie wyľaŻenia zgody na dokonanie pľzesunięÓ między
pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania'ý,/TZ przy TPD w Busku 'Zdroju w 2018

ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 1_í do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach, w obecności Dyľektoľa Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do

niniej szego pľotokołu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłoŻony ptzez Dyľektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju ,'Progľam Napľawczy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdroju".

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił wstępny pľojekt inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie ustalenia rozkładu godzin pľacy aptek ogólnodostępnych na teľenie

Powiatu Buskiego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu przy
5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

JednocześnieZarządPowiatu zdecydował,Żewlw projekt inicjatywy uchwałodawczej zostanie
przekazany do zaopiniowania pÍzez Burmistľzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu oľaz
samoľząd aptekaľski. Po zasięgnięciu w/w opinii powyŻszy projekt uchwały wľóci ponownie
pod obľady Zarządu Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 1ó
Wicestarosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak zapoznał

Zarząd Powiatu z Protokołem z posiedzenią Komisji Konkursowej opiniujqcej złożone oferty

na powierzenie realizacji zadania pľzez organizacje pozarzqdowe i inne uprawnione podmioty

z zalĺresu v,spieranią rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwq: Prowadzenie Plącówki
opiekuńczo - Wychowautczej cąłodobou,ej, socjalizacyjnej w 2019 roku - w brzmieniu

stanowiącym załqcznĺk nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu

Powiátu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofeľt na

powieľzenie ľealizacji zadania z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod

Áur-ą, Prowadzenié P|acówki opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej

w 201 9 ľoku.

Po analizie, powyższa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ l7l20l8 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 grudnia 2018 ľoku

w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt na powierzenie rea|izacji zadania

, ,ák 
"r, 

wspieľania rodziny i systemu pieczy zastępazej pod nazwą: Pľowadzenie Placówki

opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 20l9 ľoku stanowi załqcznik
nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju oraz ustalenia teľminu jej pierwszego posiedzenia _ w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nľ l8 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaŕlski zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pismem w spľawie

zajęciastanowiska w spľawie wydzielenia i przejęci a części gruntów zajętych pod pas dľogowy

w-miejscowości owczaľy, gmina Busko - Zdrőj - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19

do nin1ejszego protokołu. Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że wymienione w w/w piśmie

działki w ľejestrze ewidencji gruntów wpisane były na Powiatowy Zaruąd Dľóg w Busku -

Zdtojujako władanie (na zasadach posiadania samoistnego). Nie ujawniony był właściciel ani

tytuł pľäwny do tych działek. Wydział podjął pľóbę odszukania decyzjiwywłaszczeniowej bądŹ

áktu notarialnego nabycia tej działki na Skarb Państwa, jednak ani w zasobach aľchiwalnych



9

Uľzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdľoju ani w Aľchiwum Państwowym w Kielcach nie

odszukano w/w dokumentów. Pľóbowano również szukaó w aktach ksiąg wieczystych Sądu

Rejonowego w Busku - Zdľoju Wydziału Ksiąg Wieczystych, ale poszukiwania okazały się
bezskuteczne. Geodeta uprawniony w uwadze na wyľysie z dnia 24.04.1999 r. wpisał,
Że pľzedmiotowe działki operatem zostały wywłaszczone pod dľogę. Zapis ten' któľy został
powielony w akcie notaľialnym z dnia 2l .06.2005 jest błędnym, poniewaŻ operat geodezyjny
nigdy nie mógł byó podstawą nabycia nieľuchomości pľzez Skaľb Państwa, bowiem zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nieľuchomoŚć nabyta natzecz Skaľbu Państwa w latach 80-tych
ubiegłego wieku pod drogę od osoby ťlzycznej, mogła być nabyta aktem notaľialnym albo

wwłaszczona decyzją. W związku z powyższym należałoby wydzielić z przedmiotowych

działek częśc gruntu zajętego pod dľogę powiatową i uľegulować go w tľybie art. 73 ustawy
z dnia 13 pażdzieľnika l998 ľ. - Pľzepisy wpľowadzające ustawy refoľmujące administľację
publiczną.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do zlecenia wykonania
dokumentacj i geodezyj nej dotyczącej zaj ętości pasa drogowego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej częściposiedzeniaNaczelnik Wydziału GKN zapoznałZarząd Powiatu z infoľmacją
o wyniku pieľwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŻ zabudowanej

nieľuchomości oznaczonej jako działkanr Żl4l8 o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku
- Zdľoju (obręb l l), stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego. Naczelnik Wydziału GKN
poinfoľmował, Że w dniu 5 gľudnia 20l8 ľ. odbył się pierwszy ptzeÍarg ustny nieograniczony
ńa sprzedaż pľzedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza nieľuchomości: 2 Ż51 295 zł.

P rzetar g zakoŕrczył się wynikiem ne gatywnym'

W związku z powyŻszym Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu drugiego pľzetaľgu na

sprzedaŻ pľzedmiotowej nieruchomoŚci oľaz o obniżeniu w dľugim pľzetaľgu ceny

wywoławczej nieruchomości o 20%o.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdroju z dnía 12.|2.2018 r. Znak:

PF.0760.3l.2018 o przekwalifikowanie wydatków w planie budzetu na20l8 rok - w bľzmieniu

stanowiącym zalqcznÍk nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 13.12.2Ol8 r, Znak: ZSS:312.22.2018 w sprawie

wyľazeńia źgody na dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych na 20l8 ľ. - w bľzmieniu

stanowiącym zalqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu

Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 14.12.20|8 ľ' Znak: ZST-I
075.93.634.2018 w spľawie wyraŻeniazgođy na dokonanie przeniesień śľodków ťrnansowych

pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaĺząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarządPowiatu z wnioskięm Dyľektoľa Specjalnego

ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia l3.12.2018 ľ. Znak:

S9SW-39l -l5l2)l8 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie Íinansowym na

20l8 rok - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia |7.12.2018 ľ. Znak:

ZSTio.3gl0.1623'2Ol8 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie przesunięć środków do

planu finansowego na ľok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego

pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowu*cr,"go dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku ' Zdroju
z dnia 14.12.2118 ľ. Żnak: SoSw.3Ql |,96,2018 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie

zmianmiędzy rozdziałami w planie wydatków na2018 ľ. - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznÍk

nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľZez Zaruąd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnía l7.l2'20l8 ľ. Znak:

ZSTio.3gl0.l63l.2018 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków

f,tnansowych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju z dnia 17 )Ż.2018 t. Znak: ZSS:312.23.20|8 w spľawie

wyrazeńia źgody na dokonan ie zmiany planu wydatków budżetowych na 20 l 8 r. - w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľZez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^đ.27Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum

ogólnokształcącego w Busku - Zdrojuz dnia |7.I2.ŻOl8 r. Znak: ILo.32|.99.2018 w spľawie

wyrazenia zgody-na dokonanie zmiany w planie wydatków budzetowych w 2018 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa

Powiátowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2018 r.

Znak: PMOS.3200.09.2018 o zwiększenie planu finansowego na 20l8 ľok - w brzmieniu

stanowiącym załqczník nr 29 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu

w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego

w 20 l 8 ľoku - podział Íezerry ogólnej.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 18/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 gľudnia 2018 ľoku

w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku - podział

rezeľwy ogólnej stanowi załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.29
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzeclstawił
w Busku _ Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
w 201 8 roku.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr l9l20l8 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 gľudnia 2018 roku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi

zołqczník nr 31do niniejszego pľotokołu.
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Ad.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 20l 8 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 2012018 Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi

załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 2ll2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządtl, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 35 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ l)olniak zapontał Zaruąd Powiatu z pľojektem inic.jatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV l350lŻ0|8 Rady Powiattr w Busku -
Zdroju z dniaŻ6 sÍycznía 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20l8 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącyn zclqcznik nľ 36 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyz'1ą Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naIeŻy przekazai Pľzewoclniczącemu Rady
Powiatu, celeln włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji l{ady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyięte pÍzez Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.35

W sprawach różnych:

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zaponlał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyľazenia zgody na ľealizacj ę prZęZ Powiat Ruski w latach 2019 -

2020 projektu pn' 
''Rozbudowa 

Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
o budynek do ľehabilitacji zawoclowej i społecznej'' - \ry brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 37 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uohwały został pľzyjęty prz'ez Członków Zarządĺl Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inic.iatywę na|eŻy ptzekazać, Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu, celenr włączenia do poľządkr-l obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte pÍZeZ Członków Zar-ządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosaclr -przeciw i 0 głosaclr -wstrzyrnał się.

Ad.3ó
Po zĺea|izowaniu poľządktl obľad Pľzewodrriezący Zaľządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnyn
za udział i o goclzinie 9|5 zanrklrął posiedzenie Zaruącltr Powiatu.

l)rĺllokĺ1l spoľząĺ1zila:
Barbaľa Ntlrvĺlcicti
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