
Znak: 8R.0022.2 .125.2017

Pľotokól Nr lŻ5/20l7

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 10 maja 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. Stanisław Klimczak
2, KrzysztofGajek
3. Robert Gwożdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Piotr Ze|jaś _ Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Gruegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju
GraŻyna Gľochowska - Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _Zdroju
Wiesław Waga _ Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
Sylwester Pałka _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Uľszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Tadeusz Sempioł _ Kierownik Ref. IP

Proponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzy.jęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Rozpatrzenie wniosku l)yľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju

w spľawie zabezpieczenia środków Íinansowych na wkład własny w pľojekcie pn.:



z

,,Przebudou,a drĺig powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Staľy _ Biąłoborze -
Klępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem
poszerzenia, Nľ 0103T Stopnica - Solec - Zdrój _ Zielonki _ Błotnowola zwiqzana
zbudowq ścieżki rowerowej od km 9+644 do km ]]+053 długości 1409 m odcinekSolec

- Zdroj _ Zielonki, Nľ 0]15T Kępa Lubawska - Pacąnów - oleśnica - Strzelce na

odcinku Pacanów _ granica Powiatu Buskiego od ĺłn 10+295 do km 13+850 długości
3555 m'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

ó. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju
w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na wkład własny w pľojekcie pn.:

,,Pľzebudowa dróg powiatowych w ilości 8253 m: Nr 0086T Busko _ Zdrój - owczary _

Pęczelice na odc. od km 0+060 do km ]+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km

2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kargów _ Tuczępy _ Grzybów od km 5+020 do lłn
7+750, długości 2730 m, Nr 0027T Gno.jno _ Gorzakiew _ Skadla od Iłn 0+007 do km

3+200 dł. 3 ]93 m" (Dyr.PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powĺatu).
7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie ściętego drzewa w zamian za usługę ścięcia
i upľzątnięcia terenu (Dyľ. Po_w w Winiaľach, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju' Nacz.
Wydz. SOZ).

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z rcallizacji projektu o,Nowy Start _ Nowe Życie" za
okres od 01.01.2017 ľ. do 3l.03.201'7 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju' Nacz. Wydz.
SOZ, Skarbnik Powiatu).

9. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy
Towarzystwie Przyiaciół Dzieci w Busku _ Zdroju z wykorzystania środków finansowych
za l kwartał 2017 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik
Powiatu).

|0. Zaopiniowanie sprawozdania kwaľtalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania śľodków finansowych za I kwartał 2017

ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz' Skarbnik Powiatu).
l|.Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku

Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków flnansowych za I

kwartał 2017 roku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdrojl, Nacz. Wydz. soz' Skaľbnik
Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
w sprawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego zakupów i inwestycji (Dyr. ZoZ
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnĺk Powiatu)'

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szko|no _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie zaopiniowanía zmian
w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w ľoku 2017 (Dyr.
SoSw w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie zwiększenia budżetu ośrodka (Dyľ. sos-w w Bľoninĺe, Nacz.
Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpatruenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Broninie w spľawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowaľzyszeniem,,Daj Dziecku
Nadzieję'' umowy uŻyczenia nieruchomości (Dyr. Sos_w w Broninie, Nacz. Wydz.
GKN, Nacz. Wydz. EK).
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16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie akceptacji umowy najmu lokalu (Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju,
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

17,Zapoznanie się z informacją w sprawie możliwości sfinansowania wyznaczenia granic
pasa dľogowego drogi powiatowej (Nacz. Wydz. GKN)'

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ
8 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im'
Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201'6lŻ017 (Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr
3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nĺ
13 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju na

ľok szkolny 20|6lŻ017 (Nacz. Wydz. EK)'
2l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Świętokrzyskiemu na realizacj ę zadania z zakresu kultury (Nacz. Wydz.
EK).

Ż2.Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagľody Starosty Buskiego w dziedzinie Kultury
Fizycznej (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawie przekształcenia szkół pľowadzonych
przez Powiat (Nacz. Wydz. EK).

24.Przyjęcie spľawozdaniá z realizacji Programu Współpľacy Powiatu Buskiego
z organizacjami pozarządowymi oľaz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośi
pożýku publicznego w 20l6 roku (Nacz. Wydz. SoZ).

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.

Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięó śľodków
ftnansowych (Skaľbnik Powiatu).

26. Rozpatľzenie wniosku Wydziału Finansowo _ Budżetowego W sprawie dokonania
pľzeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju
(Skarbnik Powiatu).

Ż7.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo _ Budżetowego w sprawie dokonania
przeniesień w planie ťrnansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju
(Skarbnik Powiatu).

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

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skarbnik Powĺatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powĺatu).

3l.Zapoznanie się z uchwałą Nľ 4612017 VI Składu orzekającego Regionalnej lzby
obľachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w spľawie opinii
o spľawozdaniach z wykonania budzetu Powiatu Buskiego zaŻ016 ľok wraz z informacją
o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami (Skarbnik Powiatu).

32. Rozpatrzenie wniosku wydziału organizacyjnego i Kadr w spľawie zabezpieczenia
śľodków na zakup skanera (Nacz. Wydz. oR, Skaľbnĺk Powiatu).

33. Spľawy róŻne.

3 4. Zamknięcie posied zenia.
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Ad. I

obľadom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który
powitał zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 125 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy
ohecności Członków Zarzqdu oľaz zapľoszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do
n inÍej s ze g o p r o to koł u.

Ad.3
Proponowany pÍzez Wiceprzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu
przyjęli bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nr |24l2O17 z dnia 26 kwietniaŻ0l7 ľoku został przyjęty pruez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia śľodków Í-rnansowych na wkład własny
w projekcie pn.: ,, Przebudowa drĺig powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary -
Białoborze - Klępie Dolne od km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wraz z wykonaniem
poszerzenia, Nr 0]03T Stopnica - Solec - Zdrój _ Zielonki _ Błotnowola zwiqzana z budowq
ścieżki rowerowei od km 9+644 do km 1I+053 długości 1409 m odcinek Solec - Zdrój _

Zielonki, Nr 0] 15T Kępa Lubawska _ Pacanów - oleśnica - Strzelce na odcinku Pącanów -
granica Powiatu Buskiego od km ]0+295 do km 13+850 długości 3555 m" _ \try' brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Podczas ana|izy powyższego wniosku Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że
aby zabezpieczyć, bľakującą kwotę musi zostaó zwiększony deÍicyt budzetowy, gdyŻ nie ma
możliwości dokonania przesunięć środków finansowych z innych zađań.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków
ťtnansowych na wkład własny w pľojekcie.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w spľawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny
w projekcie pn.: ,, Przebudowa dľóg powiatowych w ilości 8253 m: Nr 0086T Busko - Zdľój -
ou,czary_ Pęczelice na odc. odkm 0+060 do km ]+130ul. Wyszyńskiego i odlłn ]+]30 do
km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kaľgów _ Tuczępy _ Grzybów od km 5+020 do kľn

7+750, długości 2730 m, Nr 0027T Gnojno - Gorzakiew _ Skadla od lłn 0+007 do lcľn 3+200
dł. 3 1 93 m" _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pozýywnie zaopiniował
wniosek Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju w'sprawie zabezpieczenia
śľodków finansowych na wkład własny w pľojekcie.
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Ad.7
Dyrektoľ Placowki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach Piotľ Zeljaś przedstawił
wniosek w sprawie wyraŻenia zgody na ptzekazanie ściętego dľzewa w zamian za usługę
ścięcia i uprzątnięcia teľenu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Podczas analizy powyŻszego wniosku Dyľektor Placówki został zobowiązany do
sporządzenia stosownej dokumentacj i z wykonanego zadania.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek.

w pľzypadku tematów dotyczących Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej i innych
Placówek Pomocy Społecznej, Wicepľzewodniczący Stanisław Klimczak zobowiązał
Dyľektorów do pľzekazywania informacji do Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju.

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdtoju Andrzej Smulczyński
przedstawił spľawozdanie z reďrizacji pľojektu o,Nowy Staľt _ Nowe Życie" za okĺes od

0l.01.2017 r. do 3l'03.2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił spľawozdanie kwartalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie
Pľzyjaciół Dzieci w Busku _.Zdroju z wykorzystania środków ťtnansowych zaI kwartał 2017

roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do

spľawozdania finansowego Z działalności Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie
Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zđroju za I kwartał 2017 roku - stanowi załqcznik nr 8 do

niniej szego pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach
ľekomendowali przyjęcie w/w sprawozdania'

Po przeanalizowaniu, powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił sprawozdanie kwaľtalne Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2017 roku -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do

spľawozdania finansowego Z działalności Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
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Społecznej w Gnojnie za I kwaľtał 2017 roku _ stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego
pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach
rekomendowali przyjęcie w/w sprawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyższe spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 11
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił spľawozdanie kwaľtalne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim pľzy
Caritas Diecezji Kieleckiej zwykorzystania śľodków finansowych zaI kwartał 20l7 ľoku _
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr ] 1 do niniejszego protokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju do
sprawozdania finansowego z działa|ności Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Caritas Diecezji Kie|eckiej za I kwartał 2017 roku - stanowi załqcznik nľ 12 do
niniej szego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach
rekomendowali przyjęcie w/w sprawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze Sprawozdanie zostało przyjęte przęz Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. t2
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w Spľawie dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego zakupów
i inwestycji w zakĺesie: zakupu i dostawy aparatury medycznej, zakupu i montażu dŹwigu
osobowego, zakupu spľężaľki powietľza oľaz osuszacza wraz z montuŻem, jak również
zakupu urządzenia podtľzymującego napięcie _ UPS. Jednocześnie Dyľektoĺ ZoZ w Busku _
Zdľoju zwrőcił się o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest dofinansowanie inwestycji
pn: ,,Przebudowa Traktu Porodowego wg posiadanej dokumentacji pľojektowej''
i przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na rea|izację ýw inwestycji na
dofinansowanie powyższych zakupów i inwestycji _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
1J do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 13
Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju GraŻyna Gľochowska zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
w spľawie zaopiniowania zmian w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2017 _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 14 do niniejszego
protokołu.
Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.
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Ad. 14
Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga
zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie zwiększenia budżetu ośľodka -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr /5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zatząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił zwiększyi
budżet Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo w Broninie na 2077 ľok o kwotę
6 000 zł.

Ad. 15
Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga
zapoznał Członków Zatządu z wnioskiem w sprawie wyrazenia zgody na Zawarcíe ze
Stowarzyszeniem ,,Daj Dziecku Nadzieję'' umowy uŻyczenia nieľuchomości _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 1ő do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząđ
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 16
Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju Sylwester Pałka
zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w Sprawie akceptacji umowy najmu lokalu na

potľzeby Biura Powiatowego Agencji Restruktuľyzacji i Modeľnizacji Rolnictwa
w bľzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nľ 17 do niniejszego pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Stanisław Klimczak złoŻył formalny wniosek' aby zaakceptować tľeśi
umowy' natomiast ostatecznie Dyrektoľ ZST-I będzie mógł ją podpisaó, kiedy pľzedstawi
gotowy projekt wÍazz podpisem Pani Mecenas.

PowyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zapoznał Człoĺlkőw Zarządu z informacją
w sprawie mozliwości sfinansowania wyznaczenia gľanic pasa dľogowego drogi powiatowej
Nr 0l00T Magierów _ Piestľzec _ Zołcza w miejscowości Piestľzec - wbrzmieniu
stanowiącym załqcznik nr ]8 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zaĺządu Powiatu
do wiadomości.

Ponadto, Członek Zarządu Robeľt GwőŹdŹ zwľócił uwagę nawciąŻ nieuľegulowaną od 1999

roku kwestię stanu pľawnego pasów drogowych. Radny podkľeślił, iż nieuľegulowany stan

pľawny' na dzień dzisiejszy, powoduje Znacznę utrudnienia przy rea|izacji zadan związanych
z infrastrukturą dľogową (budowa i ľemonty dľóg, wycinka poboczy, czyszczęnie rowów).

Ad. l8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzęnia aneksu nr 8 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im' Kazimięrza Wielkiego w Busku _ Zdroju na ľok
szkolny 201612017.



Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 690/2077 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l0 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201'6lŻ017
stanowi załqcznik nr ]9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwieľdzenia aneksu nĺ 3 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 20161201'7.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 69li20|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku _ Zdľoju na ľok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wBusku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nĺ 13 do arkusza oľganizacji Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju na rok szkolny
2016/Ż017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 692120|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 maja 2017 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nÍ 13 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdroju na rok szkolny
2016lŻ017 stanowi załqczník nr 2I do niniejszego protokołu.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Województwa Swiętokĺzyskiego w spľawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 8 500 zł
z budżetu Powiatu Buskiego na realizację zadania z zakresu kultury pn.: ,, ] 5.

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcei' Pacanów _ Dania 20]7'' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Województwu
Swiętokľzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu.



Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

4d.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z
o przyznanie Nagľody Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy ťlzycznej d|a
ucznia klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym ośrodku
Wychowawczym w Bľoninie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do
protokołu.

wnioskiem

Szkolno -
niniejszego

Ponadto, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zvłrőciła
Powiatu, aby wręczenie nagrody odbyło się na najblizszej Sesji

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił przyznać
nagrodę w wysokości l 000 zł.

Powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez
w głosowaniu j ednogłośnie.

się z wnioskiem do Zarządu
Rady Powiatu.

Członków Zarządu Powiatu

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
w Broninie - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży pĺzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczego\ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządll Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Busku _ Zdroju w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Specjalną w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do
niniej szego pľotokołu'
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Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowŻszę stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nľ l w Busku - Zdroju w Bľanżową Szkołę I Stopnia
w Busku - Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Decyzią Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nľ 2 w Busku _ Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2
w Busku _ Zdroju_ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
.iednogłośnie.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 3 w Busku _ Zdrojuw Branżową Szkołę I Stopnia Nľ 3 w Busku _ Zdroju _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowanitl j ednogłośnie.



71

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowŻsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Bľoninie w Bľanżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Broninie -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 30 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w Branżową
Szkołę I Stopnia Specjalną dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr -]1 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pľZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie stwierdzenia pľzekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Bľoninię w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pľacy
w Bľoninie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu,powyższą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zapoznała Zarząđ Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie stwierdzenia ptzekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr l
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

^d.24Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił sprawozdanie z realizacji Pľogramu
Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządovĺymi oraz innymi podmiotami
pľowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku _ w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsze sprawozdanie zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady
Powiatu, a następnie wŁączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu
jednogłoŚnie.

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza
Zdroju w spľawie dokonania przesunięó środków finansowych _ w
załqcznik nr 35 do ninieiszego protokołu.

Powiatu w głosowanlu

z wnioskiem Dyrektora
Wielkiego w Busku -

brzmieniu stanowiącym

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

4d.26
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Wydziału
Finansowo _ Budżetowego z dn. Ż6,04.20|7 r. Znak: FN.302l .47.2017 w spľawie dokonania
przeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został przyjęty przez Członków Zatządu Powiatu
w głosowaniu jednogłoŚnie.

4d.27
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Członków Zaľządu Powiatu z wnioskiem Wydziału
Finansowo _ Budżetowego z dn. 05.05.2017 r. Znak: FN.3021.50.20l7 w sprawie dokonania
pľzeniesień w planie Íinansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdrolu w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 693/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 maja 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załqcznik nr 38 do niniejszego protokołu.

4d.29
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 694/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 10 maja 2017 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi
załqcznik nr 39 do niniejszego protokołu.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 695/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 maja 2017 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nr 46120117

VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia
2017 roku w spľawie opinii o spľawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za
2016 ľok wÍaz z infoľmacją o stanie mienia jednostek samoľządu teľytoľialnego
i objaśnieniami _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4I do niniejszego pľotokołu.



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

4d.32
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie zabezpieczenia środków na zakup wysokowydajnego skanera płaskiego,
zintegrowanego z automatycznym podajnikiem dokumentów dla potrzeb Biura obsługi
Interesanta w Starostwie Powiatowym w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra wyjaśniła, Że zakup w/w sprzętu wynika z potrzeby
usprawnienia pľacy w związku z wdľoŻeniem elektronicznego obiegu dokumentów.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował w/w wniosek zabezpieczając środki
w łącznej wysokości 5 500 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarząduw głosowaniu jednogłośnie.

Ponadto, Członek Zaľządu Robeľt GwőŹdż zwrócił uwagę na standard i estetykę pomieszczeń
budynków Staľostwa Powiatowego, któľe wymagają ,,odświeżenia", a zwłaszcza pomieszczeń
Wydziału GKN. Pomimo składanych wniosków przez Naczelników, jak i zabezpieczenia
środków finansowych na remonty w budynkach, nie są one zrea|izowane, a niewykorzystane
środki zwracane do budzetu'
Podobnie, kosmetyki wymaga wejście i główny hol w Staľostwie, któľy od lat nie był
malowany i nie wygląda estetycznie, na co zwracają ľównież uwagę inteľesanci. Są
zabezpieczone śľodki finansowe, są złoŻone przez Naczelników Wydziałów stosowne
wnioski, tymczasem zadania w zakľesie popľawy wizerunku nie są ľealizowane. Zdaniem
Członka Zarządu Roberta GwoŹdzia osobą odpowiedzialną za zadania w tym zakĺesie jest
Naczelnik Wydziału oR.

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra, powołując się na zapisy Regulaminu,
poinfoľmowała, iŻ to Wydział IP dokonuje pľzeglądu budynków i pomieszczeń Staľostwa
Powiatowego pod kątem remontów i modemizacji, a takŻe zleca i dokonuje odbioľu
wykonanych ľobót'

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak poinformował, iŻ zadania, o których mowa, są zadaniami
wspólnymi zaľówno Wydziału oR jak i Refeľatu IP. Wydziały te winny współpracowaó
w powyższym zakresie.

Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł poinfoľmował, iŻ jest pľzygotowany kosztorys
inwestorski na ľemontu budynku Staľostwa przy ul. Kopernika. W związku z tym, iż
kosztorys przewyŻsza kwotę zabezpieczoną w budŻecie na to zadanie, w/w dokumentacja
czeka na zatwieľdzenie przez Starostę Buskiego.

Ad.33

vľ sprawach rlíżnych:
1. Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem

Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju z dn.



Ż.

3.

15

04.05.20l7r. Znak: PCPR.ZAF.30l l '5.20l7 w sprawie dokonania przeniesień
w planic finansowym _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został. przyjęty przęz Członków Zaruądu
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju dot. wniosku Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdzia
wspľawie śliskości nawieľzchni na drodze powiatowej Nr 0l301'Gľotniki - Rataje
w kontekście zdarzen i wypadków dľogowych, które miały miejsce na pľzedmiotowej
drodze - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 44 do niniejszego pľotokołu.

Na wniosęk Członka Zarządu Krzysztofa Gajka Staľoście Buskiemu Jerzemu
Kolaľzowi uczestniczącemu w posiedzeniu Związkow Powiatów Polskich,
tęleĺonicznie został przekazany wniosek celem zgłoszenia podczas spotkania,
w spľawie wykupu działek pod wałem pľzeciwpowodziowy oľaz wykupu pasa gľuntu
przy wale pľzeciwpowodziowym.

Ad.34
Po zľealizowaniu porządku obľad Wiceprze_wodniczący Zarządu Stanisław Klimczak
podziękował obecnym zaudział i o godzinie l l|) zamknął posiedzenie Zatządu Powiatu.

ProtokÓl sporządziła:
Wioletą Waga
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