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Pľotokół Nľ 35/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 lipca 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busktl _ Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Krzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Anna Majkowska - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľtrcholnościami w Wydziale GKN
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Refeľatu IP
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posicdzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenic quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiec1zenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatrriego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceurn ogólnokształcącego w Busku _ Zdroiu

w spľawie wyľażenia zgody na likwidację śľodków tľwałych (Dyľ. I Lo w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

6. Zapoz'nanie się z infonnacją Dyľektoľa Powiatowego 7'arz,ądu Dľóg w Busku - Zdľojrr na
temat podmiotów, któľe nrogłyby wykonać dokumentację techniczną na zadania
pľzewidziane do realizacji w 2020 i 202l ľoku w ľamach progľamu ,,Fundusz Dľig
Samoľządowych'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zĺlroju, Skaľbnĺk Polviatu)'
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7. Zapoznallie się z inÍbľmacją Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
w spľawie potľzeb finansowych wynikającycll 'z konieczności wycinki dľzew ľosnących
przy drogach powiatowych w ľoku 2019 (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik
Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju
w spľawie petycji mieszkańców dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej
Nľ 0030T Skadla - Widuchowa - Bronina pľzez rniejscowośi Widuchowa (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju).

9, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody dla
powiatowej jednostki oľganizacyjnej tra oddanie części nieľuclrolności w rrajeln (Nacz.
Wydz. GKN).

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawĺ;zej w spľawie wyľazetria zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuclronrości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w buclżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2019 (Skarbnik Powiatu).

12. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
Íinansowym zadan z zakresu aclministľacji ľządowej oľaz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie zmian planu wydatków
w podległyclr jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu)'

|5. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Busku _

Zdroju skieľowanym do Uľzędrr Maľszałkowskiego dotyczącynr wykoľzystania
oszczędności powstałych w tľakcie ľealizacji Projektu (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Kier. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 20l9 ľoku (Skarbnik Powiatu).

17. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie pľzeniesieri w wydatkaclr budzetu
Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

l8. Podjęcie irricjatywy uchwałoclawczej w sprawie zmiany uolrwały Nľ IV/34l2019 Rady
Powiatu w Busku - Zdľojtr z drria 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletnie.i Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

19. Spľawy roŻne.
20, Zamkni ęcie po s i ed zenia.

Ad. 1

obľadolrr Zaľządu pľzewodrliczył Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolatz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 80'' otwoľzył 35 posied zenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności akttlalnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członkćlw Zarządu (Członek Zcu"zc1du Wieslclvp Mclľzec doĺqczyl
do po'sieĺlzenia Zarzqt)u o godz' 81"). co stanowi quoľulrr pozwalające na podejmowanie
pľawomocnych uchwał i decyzji - lisý obecności Członkĺjlu Zarzqdu orflz züproszonych
osób stłnowiq załqczłtíki nr l i 2 do niniejszego pľotokołu.
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Ad.3
Pľoponowany ptzez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 34l20l9 z dnia Ż4 lipaa 2019 ľokrr został pľzyjęty przez Członków Zarządv
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach _przeciw i 1 głosie _
wstľzymał się.

Ad.5
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn. 26.07 .2019 r' Znak: ILo.32l.5Ż.2Ol9
w spľawie wyraŻenia zgody na likwidację należących do pozostałych śľodków tľwałych
(nabytych i otrzynanycli w lataclr l998-2015): zestawów komputerowych, monitoľów,
pľo.iektoľów nrultimedialnych' itp' oraz wyposazenia inteľnatu - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zdjęciu Ze stanu w/w śľodków
tľwałych. Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do ľozeznania
możliwości dalszego wykoľzystania w/w spľzętu konrputeľowego oraz pľzedstawienia
inÍbľmacji w powyższym zakľesie lla kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją cenową podmiotów, któľe mogłyby wykonać dokumentację techrriczną
na zadania przewidziane clo rcalizacji w 2020 i 202l ľoku w ľamach progľamu ,,Funclusz Dľóg
Samoľządowych'' - w brzmieniu stanowiącym załqczłtik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg ptzekazał inf-ormację podaną
Swiętokľzyskiego, o teľminie składania wniosków w ľamach
Samoľząclowyclr, któľy miia 28 sieľpnia bľ..

przez Wojewodę
Funcluszu Dľóg

Pľzewodniczący Zarządu zwľócił uwagę, aby wnioski były przygotowywane w śoisłej
korelacji ze Skaľbnikiem Powiatu.

Zabierając głos w dyskusji, Skaľbnik Powiatu ponownie zwrócił uwagę na zagroŻenia' jakie
wynikają z finansowania pľzez sarnoľządy zadan nałożonych przęz Rząd.
Ponaclto, Skaľbnik Powiatu, zwrőcił się do Dyľektoľa PZD z pytanienr, jak długo jest ważna
spoľządzona dokulrrentac.j a techn iczna?
odpowiadając, Dyľektor PZD poinfoľmował, Że dokumentacja techniczna .jest waŻna pľZęZ
okľes tľzech lat.

Po zapoznaniu się z inf'oľnracją cenową podmiotów, któľe mogłyby wykonać dokumentację
techniczną na zadania pľzewidziane clo ľealizacji w ŻO2O i 2OŻl ľoku, jak ľównież
z pľzekazaną przez Dyľektoľa PZD, infbľnracją dotyczącą ofeľty cenowej pľacowników
Powiatowego 7'arządĺl Dľóg w Bltsktt - Zdroju, któľa wynosi 6 000,0Ozł za km, Zarzt1d
Powiatu zclecydował o powierzeliiu wykonania cloktrmentacji teclrniczne.i pľacowrrikom
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Powiatowego Zaľządu Dľóg w l]usku - Zclľoju w ľanrach swoiclr obowiązków, którc
wykonrrją na podstawie umowy o pľacę i zadan dodatkowyolr.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pĺ-ZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowarriu przy
4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.7Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z inÍbľmacją w sprawie potrzeb finansowych wynikającyc|^l z konieczności wycinki
dľzew ľosnących pľzy dľogach powiatowych w ľoku 2019 - w bľzmienitl stanowiącym
załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu'

Przy pozytywnej ľekonrendacji Skaľbnika Powiatu powyzszy wniosek został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztoť Tułak zaysoznał Zaľząd
Powiatu z pismem Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju w spľawie petycji mieszkańców
dotyczącej budowy clrodrrika przy drodze powiatowej Nľ 0030T Skadla - Widuchowa -
Bronina pľZez miejscowość Widuchowa o długośoi około 950 mb w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaĺząd Powiatu zol>owiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju do rczęznania lnożliwości budowy chodnika na wskazanym odcinku clľogi
oľaz pľzedstawienia in1bľmac.ji w powyższym zakľesie na koleirrynr posiedzeniuZarządul.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarz'ądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Kieľownik Ref'eľatu Gospodaľki Nięľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
pľzedstawiła pľojekt uclrwały Zarządu l)owiatu w Busku - Zdroju w spľawie v'ryraŻenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyinei na oddanie części trieruchomości w naiem.

Po ana]izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľ7'ęZ Członków Zal'ządul
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzyrnał się.

Uchwała Nľ 135/2019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnĺa 30 lipca 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jedrrostki organizacyjriej tra odclanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqczník nr 7 do rriniejszego pľotokołu.

Ad. t0
Kierownik Referattr Gospoclaľki Nieľtrchomościanli w Wyclziale GKN Anna Maikowska
zapoznała Zarząd Powiatu z pľo.iekten-r inic.iatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia
zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchonrości w najem -
w bľzmienitr stanowiącylĺ zlłĺpcznik nľ 8 clo niniejszego pľotokołu.

Po analizie, pou,yŻszy pľojekt uclrwały został pľzyjęty pľ7'ez Członków Zaľządu Powiattt
w głosowaniu pľzy 4 głosacli -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Z'aľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Do posiecĺzenia Zĺlľzĺ1cĺu cĺołc1cz1,l C)złonek Zclľzqcĺu ĺ4/ieslcnl, Iúaľzec'

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2019.

Po arlalizie, powyŻs'za uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się.

Uolrwała Nľ 136/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z clnia 30 lipca 2019 ľoku
wspľawic zmian w budżecic Powiatu Br"rskiego na ľok 2019 stanowi załqczltik nr 9 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak przedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizię, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Człollków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosacli -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 13712019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 lipca 2019 ľoku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi
załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klinrczak ptzekazał pozostałym Członkom Zarządu
inĺbľmację o spotkanir"r' jakie oclbyło się z dyrektoľami jednostek oľganizacyjnych w spľawie
pľzeniesiellia do nowej siedziby Powiatowego Centrunr Ponrocy Rodzinie oľaz Poľadni
Psyclrologiczno - Peclagogicznej. W wyniku spotkania została poctiętą decyzja o pľzeniesienitl
jednostek bez koľzystaniaz. trsług 1iľmy zewnętľzne.i.

Ad. t3
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządv Powiatu w l]usktl -
Zdroju w spľawie nnian w plarrie finansowym zadań z zakľesu administľacji ľząclowej oraz
inliyclr z.adań zleconyclr oclľęblrylrri ustawami w 2019 ľokrr.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pťZeZ Członków Zaľządĺĺ
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

Uchwała Nr 138/20|9 Zarządtr Powiatu w Busktl - Zclroju z dnia 30 lipca 2019 ľoktl
w spľawie zmian w planie finansowynr zada,ń zzakresu adrnirristľacji ľządowej oľaz irrnyclr
'zadan zleconyclr odľębnymi ustawanri w20l9roku stanowi zalqcznik nr II do rriniejszego
pľotokołu.
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Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt rrchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 139/2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Z'üoju z dnia 30 lipca 2019 ľoku
w spľawie zmian planu rłrydatkórł' w poclległ1,clr jednostkach btrclŻetowyclr stanowi załqcznik
nr I2 do rriniejszego pľotokołu'

Pľzewodłliczqcy Zclľzc1du Jerzy Kolarz przekazclł chu,ilou,o prowadzenie obrad
Lľ i c e pľ z ev, o dn i cz qc e mu Zarz qdu.

Ad. 15
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomooy Roclzinie w Btlsku _ Zdrojv Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaĺząd Powiatu z pismem' któľe zostało skieľowane do Urzędu Marszałkowskiego
Wojewóĺlztwa Swiętokľzyskiego Depaľtament Wclľazarlia Euľopejskiego Fundusztt
Społecznego, dotyczącynr wykoľzystania oszczędności powstałych w trakcie realizacji
Pľojektu, na wykonanie instalacji dodatkowyĺ;lr (instalacje teleteclrniczrre) w ośľodku
Inteľwencji Kľyzysowej i Hostelu - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr ]3 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalízowaniu, Zarząd Powiatu, aby nie wstľzymywać ľealizacji inwestycji,
zabezpieczył dodatkowe środki f'rnansowę na wykonanie instalacji.
Po uzyskaniu pozytywne.i odpowiedzi od Instytuc.ií Zarządzającej zaoszczędzona kwota
powstała w trakcie ľealizacji Pľojektu' zmrrie.iszy kwotę zabezpieczonych przez Powiat
środków finansowych'

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowanitl pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Decyzją Członkĺ1w Zavądv. powyższą inicjatywę na|eŻy pľzekazac Pľzewodniczącemtr Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopitriowania pľzęZ poszczególne Komisjc l{acly Powiatu'
a następnie włączenia do poľząclku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak z'apoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkaclr blrdzęttt Powiatu Buskiego w 2019 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącyllr załqcznik nr I5 do rriniejszego pľotokołu'
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Po allalizie, powy'Ż.szy pľojekt ucliwały został pľzyjęty pľzez Człollków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządul, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać Pľzewodniczącelnu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZęz poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľząclku obľacl najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľz.eciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr lV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyższą inicjatywę na\eży przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19

W sprawach ľĺiżnych:

Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o ptzekazanie śľodków rzeczorych zakupionyclr na potľzeby Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľojtr, Zespołu Szkół Techniczno - IrrÍbľmatycznych otaz'
Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Spoľtowego w Busku Zdroju w związku
zrea|iz'acją projektu ,,Buclov,cl nov)egO bucĺynhł kszĺulcenia zau,odou,egĺl, bĺlcĺou,cl boi.skcl

wielo/unkcyjnego o szĺucznei nav,ieľzchni, dobudol,l,a do hclli spĺlľĺołve.f silou,ni OI'ą7 v,ynliana
posadzki Spol'ĺOwei, ľemonĺ wclĺ'szĺcĺĺóll, llcl potľzeby 'szkolnicĺv,a zclv,odoyvego, zcĺkup
vly1lo,sażenia do celóv, dyĺlaklycznych" _ w bľzmieniu stanowiącyl^ll zcłqcuik nr ]7 do
rriniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowanitt, powyŻszy wniosek został pozytywnic zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto, Kieľownik Refeľatu IP poinfoľmował Zal"ząd Powiatu o postępie pľac
\Ą/ ľemontowanych buc1ynkach.
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Ad.20
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodnicząay Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 1000 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

ľ'lijľj,:''ľffľ*'ę


