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Protokól Nr 6/2018

z posiedzenia ZaľząĺJu Powĺatu

z dnia 3l grudnia 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Piotr Sokołowski _ Zastępca Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busklr _ Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia,
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków
budżetowych na 2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno * Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na2018 rok (Skarbnĺk Powiatu)'

7, Zapoznanie się z Uchwałami VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej
w Kielcach, Zespőł Zamiejscowy w Sandomieľzu: Nľ 193/2018 z dnia l7 gľudnia 2018 ľ.

w spľawie opinii o pľojekcie budzetu Powiatu Buskiego na2019 ľok' Nľ 194/2018 z dnia
l7 gľudnia 2018 ľ. w sprawie możliwości sf,tnansowania deficytu budżetu planowanego



8.

9.
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wpľojekcie Llchwały bLldżctowe.i Powiattl Br-lskiego lia 20l9 ľok, Nľ l95120l8 z dnia
l7grudnia 2018 ľ. w spľawie opiliii o Wic|oletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik powiatu).
Pľzy.ięcie autopopľawki do inicjatywy uclrwałodawczej w sprawie przeniesień
w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoktl (Skaľbnik Powiatu)'
I'rzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie zmiany uclrwały
Nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiattl w Busku _ Zdľo.iu z dnia Ż6 stycznia 2O].8 ľoku
w spľawie Wieloletnie.i Pľognozy Finansowe.i clla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2O3O
(Skaľbnik Powiatu).

Po Sesji:

l0.Rozpatľzenie wniosku Wójta Gminy Nowy Koľczyn dotyczącego pľopozycji zad,an
inwestycyjrrych dľóg powiatowych do realizacjí przez Powiat Buski w ŻO19 na teľęnie
Gnliny Nowy Koľczyn w ľamach Funcluszl-l Dľóg Samoľządowych (Dyr. PZD w Busku -
Zclľoju).

ll. Za'ięcie stanowiska w spľawie interpelacji Raclnego Tacleusza.Iewiaľza dotyczącej budowy
ľoncla w miejscowości Stopnica na skľzyżowaniu drogi kľajowcj Nľ 73 z dľogą powiatową
Nľ 0l03T (Dyr. PZD w Busku - Zclro.iu)'

12. Zajęcie stanowiska w spľawie inteľpelacji Radnego Ludomira [.eszczyńskiego dotyczącej
zabezpieczenia śľodków w planie ÍZeczowo - |tnansowym na ľemont dľogi powiatowej
Nľ0l04T Stopnica- Boľek na odcinku ptzez las w nr' Boľek o dł. ok. 1 km (Dyľ.PZD
w Busku - Zdroju).

13.Zapoznanie się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju
na inteľpelację Radnego Ludonriľa Leszczyńskiego w spľawie z.abezpieczenia Śľocĺków
w planie ľzecłowo - ĺ'inansowynr na ľcnroľlt dľogi powiatowc.i Nľ 0049T Stľzałków -
Slrrogoľzów (Dyr. PZD w Busku _ Zclľoju).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatr.r w Busku _ Zdroju w spľawie uclzielenia upoważnienia
Dyľektoľowi Powiatowego Centrum Ponrocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz.
soz).

15. Zatwieľdzenie planu dofinansowania fbľm doskonalenia zawoclowego nauczycieli w ľoku
2019 (Nacz.Wyĺlz. EK, Skaľbnik Powĺatu).

1ó. Pocljęcie uchwały Zaľządu l)owiatlt w Busku - Zcĺľo.itr w spľawie zlrrian w buĺlżecie
Powiatu Buskiego lla ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu)'

17. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w lJusku - Zdľo.iu w spľawic pľzcllicsień w planie
wydatkÓw buclzetu Powiatu Buskiego w 20l 8 ľoku (Skaľbnik lrowiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w plallie
wydatkĺiw budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

l9. Pod.ięcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian plantl dochodów
i wydatków w podległych jeclnostkach budzetowyclr (Skarbnik Powiatu).

20. Spľawy ľóżne.
2l. Zamkrlięci e posi edzen i a.
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Ad. I

Obľadom Zaľz.ądul pľzewoclniczył Pľzewodnicz'ący Zarządu .lerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 8"'' otwoľzył 6 posiedzenie Zaľządu Powiatu'

^d.2Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obccności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľun1 pozwalające na
pode.imowanie pľawolnocnych ulchwał i clecyz.ji _ Iisty obecności Człołtków ZarzqĺIu oľĺlz
zopľoszonych osób stanowiq zalc\czltĺkí nľ ] i 2 do niniejszego pľotĺlkołu.

Ad.3
Proponowany pľzez Pľzewoclniczącęgo Z,aľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzy.ięli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeoiw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 5/2018 z dnia 20 gľudnia 2018 ľoku został przy1ęty pľzez Członków Zarządv
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskieIn Dyľektoľa Zespołur
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku Zdľojrr Znak: ZsP.O722.69.20l8 z dn.
20.12.2018 ľ. w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków ĺinansowych w planaclr wydatków
budzetowych na 2018 ľok - w bľzlnieniu stanowiącynr załĺpczltik nr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozy.tywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządul w głosowanitl pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.6
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju Znak: SoSw.30l |.99.Ż018 z dn. 20.l2,20l8 ľ. w spľawie dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr 4 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeana|izowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľ7'e7' Członków
7'aľz'ądtl w głosowanirr pľzy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach --wstľzymał się.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak z'apoznał Zarz'ąd Powiatu z Uchwałami VI Składu
oľzekającego Regionalnej Iz'by obľachunkowej w Kielcach, Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu: Nľ 193/2018 z drria 17 gľudnia 2018 ľ' w spľawie opinii o pľojekcie buclżettr
Powiatu Buskiego na2019 rok, Nľ l94120l8 z dnia 17 gľrrdnia 2018 ľ' w sprawie możliwoŚci
sÍjnansowania deficytu budzetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Buskiego na 2019 ľok, Nľ 195/20l 8 z dnia l7 gľudnia 20l 8 ľ. w spľawie opinii o Wieloletniej
Pľogl-lozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2O3O - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 5 do ninie.iszego pľotokołu.
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Inĺbľnrac.ia w powyższylri zakľcsie została pľzyjęta przez Członków 4'al.ządu l)owiatu clo
wiadomości.

Ad.8
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20L8 ioku
- w bľznieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta pľZe'L Członków Zaľząc1tl Powiatu
rv głosowarlitl pľzy 5 głosacli -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľZymał się.

Decyzją Człorrków Zaruądu, powyŻsz.ą autopopľawkę naleŻy pl'zekazać, Pľzewodniczącemll
I{ady Powiatu, celeln włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.ięte pľ7.ez Członków Zal'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstrzymał się.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopĺlpt.awką do inicjatywy
ucliwałodawczej w spľawie znrially uchwały nľ XXXIV l35Ol2O18 Ŕady Powiatu w Busku -Zdroju z dria 26 sÍycznia 2Ol8 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finarrsowej clla
Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2O3O - w bľzmieniu stanowiącym zilłqcznik nr 7 do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została pľzy.ięta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądv, powyŻ'szą autopopľawkę nalezy przekazać, Pľzewodniczącenlu
Racly Powiattl' celem włączenia do poľząclku obľad najbliższcj śes.ji l{ady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosacli -wstrzyľIlał się.

O goctz 810 Pľzeu'oĺlniczqcy Zaľzc1cltl ,Ieľz1, Kolclľz oglo'sił pł'zer}Ą)ę ll, obrclelach Zaľzqcĺu clo
czct'9Lt zakończenia Se'ĺli Rcld1l P6yl i11111.

O gocĺz. l050 ohracĺ4l Zurzclcĺrl Pĺlv,icltt.l zĺl'sĺclĺy lt,znol,|,i(lne.

Pľzystąpiono do ľealizacji punktu l0 poľządklr obľacl.

Ad. t0
Zastępca Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał 7,arząd Powiatu z wnioskiem Wójta Gnriny Nowy Koľczyn dótyczącynl pľopozycji
z1dań inwestycyjnych dľóg powiatowyclr do ľealizacji przez Powiat Buski w 2019 na teľenie
Gminy Nowy Koľczyn w ľamach Funduszl't Dľóg Sanroľządowych w bľznrienitl
stanowiącyn załqczłtik nľ 8 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowalliu powyŻszcgo wnioskrt, Zaľzt1,d Powiatu postanowił, Że w pľzypaclku
pojawienia się mozliwości ĺ'inansowych powyŻszy wĺriosek ięclzie pľzedmiotein äiralizy
w2019 ľoku, ponieważ na dzięń dzisiejszy nie ma mozliwości wpľowadzenia powyzszegő
wniosku, któľy wpłynął po pľzyjęciu pľojektu buclżetu'

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powialowego Zaruądu Dróg w Busku - Zclľoju do
udzielenia odpowiedzi.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. tl
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Btrsku - Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem w sprawie interpelacji Raclnegó Tadeusza Jewiaľza
dotyczącej budowy ľonda w miejscowości Stopnica na skľzýzowaniridľogi krajowej Nľ 73
zdľogą powiatową Nľ 0103T - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik rig ao ninieiszego
pľotokołu'
Zastępca Dyľektoľa PZ,D w Btlsku - Zdľoju powołując się na pľzepis, z którego wynika, Że
Zaľządca dľogi wyższego ľzędu podejmtrje clecyzje poinĺorrnował,'Że powyzsža inteľpelac.ia
skicľowana została clo Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostraď oddział w Kieicaclr.

Informac.ja w powyzszyľn zakľesie została prz'yjęta p:'ZeZ Członków Zal-ządu Powiatu do
wiadonrości.

Ad. t2
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Zaruąd Powiatu z pismem w spľawie interpelacji Raclnego Ludomiľa
Leszczyńskiego dotyczącej zabezpleczenia śľodków w planie ,."črr*o - ĺjilarrsowyln na
ľemont dľogi powiatowcj Nľ 0104T Stopnica- Boľek na odcinku pťZeZ las w nr. Boľek o dł.
ok' l km - w bľznrienitl stanowiącym załqcznik nr I0 cĺo niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu powyzszego wniosku, Zarząd Powiatu postanowił , Że w pľzypaclku
pojawienia się możliwości llrransowyclr powyższy wniosek 

_będzie 
przeclrniotem äila1izy

w 2019 ľoku, poniewaz na dzień dzisiejszy nie rna nrożliwości wpľowadzenia powyzszegő
wlriosku, któľy wpłynął po pľzyjęcitl pľo.iektu budżetu'

Zaruąd Powiatu z'obowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarzą,Ju Dľóg w Busktr - Zdľojrr do
uclzielenia oclpowiedzi.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.jęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i0 głosach _wstľZynlał się.

Ad. 13
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busktr - Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z pisn'lenr w spľawie inteľpelacji Radnego Ludomiľa
Leszczyńskiego dotyczącej zabezpieczenia śľoclków w planie ,r"čro*o - linansowym na
ľemont dľogi powiatowej Nľ 0049T Stľzałków - Smogoľzów - w bľzmieniu stanowiącym
załqczłtĺk nr I I do niniejszego pľotokołu.
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I)o pľzeanalizowalliu powy'Ższego wnioskll, Zarz.ąd Powiatu postanowił, Że w pľzypadku
pojawienia się moŹliwości Ílnansowych powyŻszy wniosek 

'będzie 
pľzednrioteÁ 

-aÁďizy

w 201 9 roku, ewentualnie zostanie zgłoszony cĺo pľoiektu budżetu na latá ko|ejne , jeŻeli aľoga
będzie spełniać określone wymogi.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Zctľo.ju do
udzielenia odpowiedzi.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządul PowiatLr w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzynrał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz zgłosił wniosek do Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju zobowiązując do zastanowienia się nacl kolejnyňi
pľopozycjami na rok20Ż0. Pľzed zgłaszaniem pľopozycji odcinków dľóg do realizacji Äaĺezy
ľozeznać' szeľokość pasa dľogowego, aby uniknąć syttlacji' gclzie jest pľzygotclwana
dokumentacja, a nic nra możliwości wykorraľlia zadan ia ze wzgíędu na bľak pasa dľogowego.

Członek Zaľządl.Ierzy Koľdtls zgłosił potrzebę wykonania utwaľdzenia poboczy ul. Słupskiej
na odcinku od dľogi kľajowej do pornnika.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdrojv w spľawie ildzielenia upowaznienia DyľeĹtoľowi Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.itl.

Po analizie,Zarząd Powiatu wpľowadził zmianę w pľojekcie uchwały wykľeślając z $ 1 zapis
,,(...) podejmowania u'szelkich czynności prav,nych, u, szczegĺjĺniści'poctpisywanicl umĺjw
orclz zcłciqgania zobou,iclzcłń.ĺinan';gytych przy recllizclc.li trlľo.jekÍu (...)".

Pľojekt uchwały z wpľowadzoną zmianą został pozytywnie zaopiniowany przez Człorrków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzynlał się'

Po wy.jaśnieniaclr Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Arldľze'ia Smulczyńskiego i ponownym pľZeanalizowaniu pľojektrr uchwały' Zaľząd Powiaitl
dokonał ľeasumpcji głosowarria pozostawiając pľojekt bez wcieśniej wpľowadzolrej zmiany.

PľoJekt ucliwały w wers.ji pieľwotncj został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządtl w głosowaniu pľz1' 5 głosaclr .za. O gľosach -pľzeciw i đ głosach ]wstľzyrnał się.

Uclrwała Nr 22/Ż018 Zal'ządu Powiatu w lJusku - Zdľoju z dnia 3l gľuclnia 2018 ľoku
w spľawie udzielenia upowazľlienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie
w Busku _Zdroju stanowi zcłĺpczltik nr I2 do niniejszego pľotókołu.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju do pľzedstawienia ostatecznej weľsji wniosku przed podpisanień u11o*y.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattr z planem
cĺoĺjnansowania ťoľnr doskonaletria zawoclowego rrailczycieli w ľoktl 2019 - w bľznrienitt
starrowiącynl załqczłtik nľ 13 clo ninie.iszego pľotokołu'



Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pľzyjął plan dofinansowania fbľm doskonalenia
zawodowego nallczycieli w ľoku 2019 w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik l)owiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżęcie Powiatu Buskiego na ľok 2018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zal'ządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 2312018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z clnia 31 gľudnia 2018 ľoku
wspľawie zmian w budzecie Powiatu Btrskiego na ľok 2018 stariowi zĺlłqcznik nľ 14 do
ni ni ej szego pľotokołu.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak pľzeclstawił pľojekt ucliwały Zaľządv Powiattr w Btlsku *
Zdľo.iu w spľawie pľzeniesieli w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządľl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 2412018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľo.ju z dnia 3l gľudnia 2018 ľoku
wsprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nľ I5 do niniejszego protokołu'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzelriesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie, poryŻsza uchwała 'została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uclrwała Nľ 2512018 Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľojtl z dnia 31 gľudnia 2018 ľokrr
w spľawie pľzerriesień w planie wydatków btlclżettl Powiattl Buskiego w 201 8 ľoku stanowi
załqcznik nr ]6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l9
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zlnian planu clochodów i wydatków w podległych jednostkach
budżetowyclr.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzylnał się.

Uchwała Nľ 2612018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 gľudnia 2018 ľoktl
w spľawie zlnían planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych
stanowi załqczník nľ I7 do ninieiszego pľotokołu'



Ad.20

|ľ sprawaclt różnych:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądĺl Powiatu
w Busktt _ Z'droju w spľawie zmiany tlcliwały nľ XXXIV 135012018 Racty Powiatu
wBusku - Zdľoju z dnia 26 stycznia 20l8 roku w spľawie Wieloletnie.i Pľognozy
Finansowej clla Powiatu Buskiego na lata 2018-2030.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywrlie zaopiniowana przez Członków
Zaruądu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Uchwała Nt 27 12018 Zarządu Powiatu w Busku - Z'droju z' dnia 3 l gľrrdnia 201 8 ľoku
w spľawie nllial'ly uchwały nľ XXXIV135012018 Rady Powiattl w Busku - Zclľoju
z dnia 26 stycznia 2Ol8 ľoku w spľawie Wielo|etniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 20|8-2030 stanowi załqcznik nľ ]8 do nirrie.jszego
pľotokołu'

2. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapo'znał Członków Zaľządu z wnioskiem Dyľektoľa
Placówki opiekuriczo - Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego w Pacanowie z koľektą kalkulacii pľzewidywanych kosztów na ľok 20l8 -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr l9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeallalizowaniu, powyŻsza koľekta została pozytywnie zaopiniowana przez
Członków Zaruądu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzyrnał się.

AtJ. Żl
Po zľealizowaniu poľządkrr obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1 1 

a0 zamknął posiedze nie Zar-ządu Powiatu.

Protĺlktił spoľząĺlziła'
Wiolcta waga * 
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