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Protokól Nr 85/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27lipca 201ó ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. KrzysztofGajek
3. Robert Gwożdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Aneta Chwalik _ Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oľaz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Leszek Zelęk- Kierownik Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu
Społecznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Henľyk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Tadeusz Sempioł - Kierownik Ręferatu IPI

Proponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyięcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pismem Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku

Zdľoju dotyczącym parametľów technicznych dróg powiatowych wnioskowanych
o dofinansowanie do projektu pn.: ,,Przebudowa dróg powiatowych usprawniających
komunikację pomiędzy drogami kľajowymi i wojewódzkimi na terenie Powiatu Buskiego''



6.

7.

8.

9.

w ľamach ,,Programu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktuľy drogowej na lata20l6
- 2079" (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
Zapoznanie się z pismami Ministra Infľastruktuľy i BudownicÍwa z dnia 23 czeľwca
Ż016 r. oraz Departamentu Infrastruktuľy Uľzędu Maľszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2016 r. nt. występujących i p|anowanych centrów
logistycznych, teľminali przeładunkowych oľaz wszelkich punktów generujących ľuch
pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do l1'5 t na drogach
publicznych na terenie Powiatu Buskiego (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju w sprawie
przesunięcia środków w kwocie 8 659 zł z zadania pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej
Nr 0088T Łatanice - Hołudza - olganów od km l+017 do km 3+545 długości 2528 m"
na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko - Zdrőj - Zbrodzice -

Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km l+383 długości 1lŻ3 m''
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).
Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju informującym o ogłoszeniu drugiego konkursu w ramach Poddziałania9.2'l Rozwój
wysokiej j akości usług społe czny ch Regionalnego Pľogramu opeľacyj nego Woj ewództwa
Swiętokľzyskiego na lata 2014 - Ż020 w ľamach Europejskiego Funduszu Społecznego osi
Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju,
Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie upowaŻnienia do pľzeprowadzenia
postępowania w zakresie wyboľu biegłego ľewidenta do badania sprawozdania
ĺŤnansowego za 2016 rok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2016 r. (Skaľbnik Powiatu).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju o zwiększenie o kwotę 10000 zł planu dochodów i wydatków
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi
fi nansowanych (Skaľbn ik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju o włączenie wyodľębnionego budżetu Zespołu Inteľwencji Kľyzysowej do budżetu
Centľum w związku z likwidacją w stľuktuľach Centrum w/w Zespołu (Skaľbnik Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
przeniesienia śľodków ťlnansowych w wysokości l 046 zł z paragtafu 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych na paľagraf 4210 - zakup mateľiałów i wyposażenia
(Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2016 (Skarbnĺk Powiatu).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).

l6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż016 ľoku (Skarbnik Powiatu).

l7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych iednostkach budŻetowych (Skaľbnik Powĺatu).

19. Rozpatrzenie wniosku oficyny Wydawniczej ,,STON 2" w spľawie zakupu ksiązki
pt. 

',Wśród 
pisarzy. Rozmowy i wspomnienia. Tom dľugi''(Nacz. Wydz. EK, Skarbnik

Powiatu, Kieľ. Ref. IPI).
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20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr 36512016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 ľ. w sprawie
ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznyclr na ľok 20l6
(Nacz. Wydz. EK).

2l. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
w Busku _ Zdroju zrea|izacji projektu Erasmusł (Nacz. Wydz. EK).

2Ż. Zapoznanie się z pľotokołem Z przepľowadzonego konkuľsu pn. ,'Piękna i Bezpieczna
Zagroda - Przyjazna Śľodowisku'' (Nacz. Wydz. RLo).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie daľowizny
na ľzecz Gminy Solec - Zdľói nieruchomości stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego
(Nacz. Wydz. GKN).

24. Spľawy rőżnę.
Ż5. Zamknięcie posied zęnia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który
powitał zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 85 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zaruądu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy
obecności Czlonków Zaľzqdu orflz zűproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do
n inÍejs zego p ľoto kołu,

Ad.3
Proponowany przęz Wicepľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 84/20 l6 z dnia l 3 lipca 20l6 ľoku został pľzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdtoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
7r.arządu Powiatu z pismem skierowanym do Wydziału Ceľtyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącym paľametrów technicznych
dróg powiatowych wnioskowanych o dofinansowanie do projektu pn.: 

',Pľzebudowa dľóg
powiatowych uspľawniających komunikację pomiędzy dľogami krajowymi i wojewódzkimi na
teľenie Powiatu Buskiego'' w ramach,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktuľy
drogowej na lata 2016 - Ż019" ľealizowanego przez Powiat Buski w 20l6 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.



4

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PZD w Busku - Zdroju omówił postęp robót dľogowych
na terenie poszczegó|nych Gmin związanych z rea|izacją pľojektu pn.: ,,Przebudowa dľóg
powiatowych uspľawniających komunikację pomiędzy dľogami krajowymi i wojewódzkimi
na terenie Powiatu Buskiego'' w ramach ',Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktury drogowej na lata 2016 - Ż0|9". ostateczny teľmin zakonczenia w/w inwestycji
to 30 wľzesień bľ.

Następnie Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju poinfoľmował,Że oÍwaľÍe zostały oÍ'erty w pľzetaľgu
na ,'Przebudowę mostu wraz z dojazdami do m' Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu dľogi
powiatowej Nr 0860T Kaľgów - Tuczępy _ Dobľów - Grzybów w km l+Ż60,5 do km |+Ż94,5".
W pľowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofeľt. Kosztorys inwestoľski opiewał na kwotę
ok. 1 400 tys' zł, natomiast oferta znajnizszą ceną na kwotę 960 tys. zł. obecnie dokonywane
jest spľawdzanie ofeft pod kątem spełniania waľunków okľeślonych w w/w postępowaniu.

W kwestii zakupu używanego samochodu cięzaľowego, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju
przekazał, że w pľowadzonym postępowaniu nie wpłynęła Żadna oferta. ogłoszone zostanie
kolejne postępowanie w powyższym zakresie.

odnośnie zmian w organizacji ruchu w ľejonie ECB w Pacanowie, Dyrektor PZD w Busku -

Zdroju ľladmienił, że w m-cu sierpniu bľ. zorganizowane zostanię spotkanie informacyjne
w w/w sprawie z udziałem m.in. pľzedstawicieli powiatu, urzędu gminy, policji oľaz
zainteresowanych mieszkańców.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż zwľócił uwagę na kwestię
kooľdynacji impľez kultuľalnych organizowanych na teľenie Powiatu. Członek Zarządu Robert
GwőżdŹ wskazał na potľzebę tworzenia Kalendarza Imprez oľaz ustalania teľminów tak, aby
wydarzenia nie pokľywały się w czasie.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismami: Ministľa InÍiastľuktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca
2016 ľ. oraz Departamentu Infľastľuktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokľzyskiego z dnia 8 lipca 2016 ľ. nt. występujących i planowanych centľów
logistycznych, terminali przeładunkowych oraz wszelkich punktów generujących ľuch
pojazdów o dopuszcza|nym nacisku pojedynczej osi napędowej do l1'5 t na drogach
publicznych na terenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatuzwnioskiem zdniazs.07.Ż016r.Znak:PZD-sz3ll0.l8.20l6wsprawiepľzesunięcia
środków w kwocie 8 659 zł z zadania pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej
Nľ 0088T Łatanice - Hołudza - olganów od km l+0l7 do km 3+545 długości 2528 m"
na zadanie pn. 

',Pľzebudowa 
dľogi powiatowei Nr 0056T Busko - Zdrőj - Zbrodzice - Podgaje

ul' Widuchowska od km 0+260 do km 1+383 długości l123 m'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Zarząd
Powiatu w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik
oraz Kierownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zclľoju Leszek Ze|ek zapoznalri Zarząd
Powiatu z pismem informującym o ogłoszeniu drugiego konkuľsu w ľamach Poddziałanla9.Ż.1
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Euľopejskiego Funduszu
Społecznego osi Pľiorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do niniejszego pľotokołu. ZłoŻony w pierwszym
konkuľsie wniosek aplikacyjny projektu pn. ,,Nowy Staľt - Nowe Życie" nie uzyskał
rekomendacji do dofinansowania. PCPR w Busku - Zdroju uwzględniając zaľzuty Komisji
oceniającej Projekt jak również aľgumenty nieuwzględniające wniesionego pľotestu
dotyczącego oceny merytoľycznej pľojektu, planuje złoŻyć, noľy wniosek aplikacyjny'
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oÍaz Pomocy
Instytucjonalnej w PCPR w Busku - Zdroju Aneta Chwalik oľaz Kieľownik Zespołu
Pľo.iektowego i Realizacyjnego Euľopejskiego Funduszu Społecznego w PCPR w Busku -

Zdroiu Leszek Zelek zwľócili się z zapytaniem czy podjęta w dniu 26 listopada 2015 roku
Uchwała Rady Powiatu w Busku - ZdrojuNľ XIIi 1 l5lŻ0|5 wyraŻająca zgodę na przystąpienie
przez Powiat Buski do ogłoszonego konkuľsu zamkniętego w ramach 9 osi Pľioľytetowej -
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem' Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata
2014 - 2020 jest nadal obowiązująca czy traci swą moc i niezbędne jest podjęcie nowej
uchwały?

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinfoľmował, Że zgodnie z uzyskaną opinią Radcy
Pľawnego tut' Staľostwa Powiatowego w/w uchwała jest nadal obowiązująca i nie ma potľzeby
podejmowania nowej uchwały w powyższej spľawie.

Informacja w powyższym zakresie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie upowaznienia do przeprowadzenia postępowania w zakľesie
wyboľu biegłego ľewidęnta do badania spľawozdania f,tnansowego Za 2016 rok w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Z&oju_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisję Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał. Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dnia 07.07.20|6 r. Znak: ZSS.311.2.2016 w sprawie
dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 ľok - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia 06.07.Ż016 r.
Znak: PMoS.3200.02'Ż0l6 w sprawie zwiększenia o kwotę l0 000 zł planu dochodów
i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowei i wydatków nimi
finansowanych w związku z dochodami i wydatkami związanymi z wynajmem autokaľu
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l2
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 08.07.2016 r.

Znak: PCPR.ZAF.3OIl.7.2016 w sprawie włączenia wyodľębnionego budżetu Zespołu
Interwencji Kryzysowej Íj' Dział 852 Rozdział 85Ż20 w wysokoścí 11745 zł do budżetu
Centrum tj' Dział 852 Rozdział 85218 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0
do niniejszego pľotokołu. Powyższy wniosek wynika ze zlikwidowania w stľuktuľach Centľum
Zespołu Inteľwencji Kryzysowej na podstawie podjętej Uchwały Nľ 4l8120l 6 Zarządu Powiatu
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju. W stľukturze organizacyjnej PCPR widnieje jednoosobowe stanowisko
psychologa podległe bezpośľednio Dyrektoľowi Centrum. Z uwagi na powyższe bezzasadne
wydaje się prowadzenie odľębnego budżetu dla jednego stanowiska pľacy.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia23.06.2016 r. Znak: DPS.II.3ll.5.2016 w sprawie
pľzeniesienia środków finansowych w wysokości l 046 zŁ z paragrafu 6050 - wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych na paľagľaf 4210 - zakup mateľiałów i wyposażenia
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr II do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Ad. 14
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 43ŻlŻ016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia27 |ipca 2016 roku w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdrojuw sprawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 433/201 6 ZarząduPowiatu w Busku _Zdtoýlz dnia27 |ipca 20l6 roku w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqczník nľ /3 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 1ó
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
w 20l6 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie , povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 43412016ZarząduPowiatu w Busku -ZdrojuzdniaŻ7 |ipca2016 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku stanowi załqcznik
nľ 14 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2016 roku.

Po analizie , povlyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach --za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 435/201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ7 |ipca 2016 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi załqcznik
nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.
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Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nr 436/201 6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaL7 lipca 2016 ľoku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nľ Ió
do niniejszego pľotokołu'

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z infoľmacją
o wykonaniu budzetu Powiatu Buskiego wg stanu na koniec II kwartału Ż0|6 r. - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyzszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zaľządu Powiatu z wnioskiem
oficyny Wydawniczej ,,SToN 2'' w sprawie zakupu ksiązki pt. ,,Wśród pisaľzy. Rozmowy
i wspomnienia. Tom drugi'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu.

Jednocześnie decyzjąCzłonków ZarząduPowiatu, przedmiotowy wniosek zostanie przekazany

Dyrektorom poszczegő\nych szkół prowadzonych przez Powiat Buski, celem rozwaŻenia
zakupu w/w książki do bibliotek szkolnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.2t
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wBusku_Zdrojuwspľawie zmiany uchwały nr3651201t6ZarząduPowiatuwBusku -Zdroju
z dnia 2I kwietnia 2016 r. w spľawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół
niepublicznych na rok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

UchwałaNr 437l20l6ZarząduPowiatu w Busku_ Zdľoju zdnia}7lipca2016 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 36512016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2l kwietnia Ż016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 20l6 stanowi

załqcznik nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
Ze Sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
z ľea\izacji pľZeZ Zespőł pľojektu Eľasmus* ',EUROFUTURE Changing Places'' za okľes
01.03.2016 _ 31'05.2016 r. oraz zestawieniem wydatków "związanych z w/w pľojektem

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu'
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InÍbľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

4d.23
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pľotokołem
Z pľzeprowadzonego konkuľsu pn. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku''
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu. Nagľody pieniężne
za udział w konkuľsie WTęcZone zostaną podczas Dozynek Powiatowych' Ponadto zagroda,
któľa zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych zostanie zgŁoszona do etapu
wojewódzkiego.

Po analizie, protokół Z przęprowadzonego konkursu pn. ,,P.iękna i Bezpieczna Zagroda -

Przyjazna Srodowisku" został zaakceptowany przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.24
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľaŻenia zgody na dokonanie darowizny na rzec7.

Gminy Solec _ Zdľój nieruchomości stanowiącej własnoŚć Powiatu Buskiego - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,povĺyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.25

Vl/ sprawach ľóżnych:

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapoznał pozostałych Członków
Zaľządu z aktualną sýuacją Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju infoľmując
jednocześnie, Że tematem kolejnego posiedzenia Zarządu będą infoľmacja o przebiegu
wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zaI pőłľocze
2016 r. a takŻe sprawozdania kwaľtalne: Rb-N o stanie należności oraz wybľanych
aktywów finansowych i Rb-Z o stanie zobowiązań wg týułów dłużnych oruz poręczen
i gwarancji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju na interpelacje Radnego Rady Powiatu Pana Zbignięwa Zioło oraz
Radnego Rady Powiatu Pana Jerzego Koľdosa zgłoszone podczas XX Sesji Rady Powiatu
w dniu 29.06.20|6 r. w spľawie wykonania robót przy drogach powiatowych - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

I.

)
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J. Zatząd Powiatu zapomał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zalządu Dróg
w Busku _ Zdroju na wniosek Członka 7-aruądu Robeľta Gwoździa zgłoszony podczas
posiedzenia ZarząÄu Powiatu w dniu 06,07.20t6 r. w sprawie ułożenĺa pł5rt ażurowych
na skarpach ľowu przy drodze powiatowej Nr 0l l5T Kępa Lubawska - Pacanów - oleśnica
_ Stľzelce - ulicy oleśnickiej w m. Pacanów _ w bľzĺrieniu stanowiącym zaĘczttik nr 24
do niniejszego protokołu.

4d.26
Po zľealizowaniu porądku obľad Wiceprzewodniczący 7aĺządu Stanisław Klimczak
podziękowď obecnym łaudziałi o godzinie 950 zamknął posiedzenie7-arząAĺPowiatu.

hotokól sporz4dziła:
Barbara Nowocieri
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