
Lnakz I}R.0022.2 .lŻ7 .Ż0 17

Protokól Nr 1Ż712017

z posiedzcnia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 23 maja 2017 roku

W posicĺlzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. .lerz.y Kolaľz
Ż. Stanisław Klinlczak
3. Kľz.yszto1'Ga.ick
4. Il'obcľt Gwożdż
5. Wiesław Marzeĺ:

oľaZ

Anĺlľze.j Snlulczyliski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Roclzinic w Busku _ Zdro1u
Piotľ Zcl'jaś - Dyľektol'Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Kľz-yszloĺ-Tułak - l)yľektol'Powiatowegĺ-l Zal'ządLr Dľóg w Busku - Zdľoju
Zbignicw Pictľaszcwski - Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _
Zdľoju
Sylwester Pałka - Dyľektol'Zespołu Szkół Techľlicz.no - Infoľnratycznyclr w Busku - Zdroju
Sławonriľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
llcnryk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzenrień * Naczelnik Wydziału EK
Anclľzcj l,asak - Naczelnik Wyclziału RLo
Arttlľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľząclck posicdzcnia:

l. otwaľcie posieĺlzenia.
Ż. Stwieľdzenie quoľttlli.
3. Pľz1,jęcie poľządku posieclzenia'
4. Pľzy.jęcie pľotokołu z ostatniego posieclzenia.
5. 7'apoz.nanie się z wynikalni kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji baľieľ

aľchitektonicznyclr, technicznyclr i w konrunikowaniu się w Ż017 ľoku (Dyr. PCPR
rv Busku _ Zdľoiu, Nacz. Wydz. SoZ)'
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6. Pocl.ięcie inicjatywy ttchwałodawczej w spľawie pľzystąpienia Powiatu Buskiego do
pro.jektu pod nazwą ,,Śłvięĺokľzyski ośroclek W.spclľcia Ekonomii Społecznej'' (I)yr.
PCPR w Busku - Zdro.iu, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Pod.ięcie decyzji w sprawie wyľażenia zgody na likwidację składników majątku
ľuchomego będąccgo w posiadaniu Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
(Dyľ.PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyr. Po_W w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Pocl.ięcie decyz-ii w spľawie akceptac.ii listy zadań do wykonania w 2018 ľoku w ramach
,,Progrclmu rozwąiu gminnej i powiatowei infrastrukĺury drogowej na lata 20]6-2019"
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľo.iu)'

9. Pocljęcie decyz.ji w spľawie wyľażenia zgody na lokalizację kabla ziemnego średniego
napięcia pľzy granicy pasa drogowego dľogi powiatowej w miejscowości Młyny (Dyr.
PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

l0. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
rvydzieľzawienie powicrzchni uzýkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoiu (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
cKN).

ll.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľazenia zgody dla
powiatowe.i .iednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem na okres
powyże.j 3 lat (Dvľ. ZST-I w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

l2.Podjęcie inic.iatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenla zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnei na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat
(Dyľ. ZST_I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).

13. Pod.ięcie decyzji w spľawie zatwierdzenia ofeľty z zakľesu ochľony i promocji zdľowia na
realizację zadan publicznych w ramach tzw. 

',małych 
grantów'' (Nacz. Wydz. soz).

l4. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -
Zclľoju w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

l.5.Z'apozllarrie się Ze spľawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
wBusku - Zclľoju z realizacji projektu edukacyjnego pn. ,,Mutual Online and Open
Skill'ĺ '' w ľamaclr Pľogľamu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).

l6.7'aponlanle się Ze sprawoz.daniem Dyľektoľa Zespołu Szkół 'fechniczno

Infoľmatyczllycl"l w Busku - Zdroju zrea|izacji pľojektu edukacyjnego pn. ,,Nowoczesna
Szkola Zau,odou,a Nowoczesny Region" (Nacz. Wydz. EK),

l7. Rozpatľzenie wniosków dyľektoľów powiatowych jednostek oświatowycli składanych
w ramach ľządowego pľogľamu Bezpieczna + (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

l8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ
l5 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju na
ľok szkolny Ż016/Ż017 (Nacz. Wydz. EK).

l9. Podjęcie uchwały Z'arządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr
4 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju
lra rok szkolny Ż0|612017 (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatľzenie wniosku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Śľodowiska
w spľawie zabezpieczenia śľodkow finansowych w budzecie powiatu na ľok 20l7 (Nacz.
Wydz. RLC)' Skaľbnik Powiatu).

2t. Pod.ięcic uchwały 7'arządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l 7 (Skaľbnik I'owiatu)'
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).

23. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
Íinansowym zadan z zaktesu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnyrni ustawami w 20l7 ľoku (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu)'

25. Pľzy.ięcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).

26. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień
w wydatkaclr budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

Ż7. Prz'yjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XXV/235|2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia Ż0l7 roku
w sprawie Wieloletniei Pľognozy Finansowei dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - Ż030
(Skarbnik Powiatu).

28. Sprawy roŻne'
Ż9. Zamknięcie posied zenia'

Ad. I

obľadonl Zal'ządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie l000 otworzył l27 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzerriu uczestniczy 5 Członków Zatządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - lís$ obecnoścí Członków Zarzqdu oraz
zapľoszon)lch osĺíb stanowiq załqczníki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 126120|7 z dnia 16 ma.ia 20l7 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.5
f)yľcktoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoz'nał Członków Zarządu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji
baľieľ aľchitektonicz,nych, technicznych i w komunikowaniu się w 2017 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcz.nik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, infoľnracja w powyŻszym zakresie została przyjęta pÍzez Zarząd Powiatu do
wiadonrości.
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Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľunl Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
wtaz z Naczelnikiem Wydziału SoZ Sławomiľenr Dalachem Zapozna|i Zarząd Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do
projektu pod nazwą ,'Święĺokľzyski ośrodek ĺilsparcia Ekonomii Społeczne.j'' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uclrwały został pľzyięty prZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowani u jednogłośnie.

Decyz.ią Człollków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazallia do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad czeľwcowej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
iednogłośnic.

Ad.7
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Piotr Zeljaś zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację składników majątku
ľuclromego będącego w posiadaniu Placówki - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 5 do
nini ej szego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolarz ana|izu1ąc wniosek, zwrócił uwagę na bľak
odpowi edn i o spoľządzonej inwen taryzac1i.

Pcl pľzeaľlalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z listą zadan do wykonania w 20l8 ľoku w ramach ,,Programu rozwoju gminne.i
ipowiaĺou,ej inírasĺrukĺury dľogowej na lata 20]6-20]9'' _ \ry bľzmieniu stanowiącym
zołqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Dyrektor PZD poinformował' ĺz zgodnie z dyspozycią Zatządu Powiatu wysłał
pisma do poszczegÓlnych gmin z teľenu Powiatu Buskiego, gdzie w terminie do 12 czeľwca
bľ. ma.ią spłynąÓ odpowiedzi odnośnie paľtycypacji w kosztach przy ľealizacji zadań.

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdľo.iu uzupełnił listę zadań o dodatkowy odcinek dľogi zgłoszony
clo pľzebudowy przez Burmistľza Stopnicy _ dľoga powiatowa Nr 0101T Podlasek _
Suclrowola --Wojcza, odc. w nr. Szklanów im. Suchowola (od km l+970 do knr 5+720) o dł.
3.750 knr _ w bľzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz zobowiązał Dyľektora PZD w Busku _ Zdľoju do
przygotowania zapyÍania ofertowego na opracowanie dokumentacji, aby Zarząd do końca
nlaja mógł podjąć decyzję odnośnie kto będzie pľzygotowywał powyŻszą dokumentację czy
ĺrľma zewnętrzna czy pľacownicy Powiatowego Zarządu Dľóg'
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Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻsza lista z uwzglęclnieniem dodatkowego odcinka drogi została
pozytywn i e zaopi n i owa na przez Zarząd Powi atu w głosowani u j ednogłośnie.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zapoznał Członkőw Zarządu z wnioskiem
PGE Dystľybucja S.A. oddział Skaľżysko _ Kamienna w sprawie wyrażenia zgody na
lokalizację ziemno - kablowej linii eneľgetycznej średniego napięcia SN pľzy gľanicy pasa
dľogowego drogi powiatowej w miejscowości Młyny gm. Busko _ Z&őj - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'

Zgodnle z właściwością wniosek zostaje przekazany do Dyrektoľa Powiatowego Zaľządu
Dľóg w Busku * Zdroju celem podjęcia stosownych decyzji zgodnie zupowaŻnieniem.

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

Ad. r0
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaŕĺski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľo.iu w spľawie wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni użýkowe.|
zna.idującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

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

Uchwała Nľ 7l1lŻ0l7 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2017 ľoku
w sprawie wyľażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju stanowi załqcznik nr 9
do niniejszego pľotokołu'

Ponadto' Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapoznał Członków Zaruądu z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Powiatu
Buskiego zadania pn. ,,Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Zespołu opieki
Zdľowotľle.i w Busku _ Zdroju" _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu , powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowa ny przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. ll
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaŕlski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ 7,droju w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na
oddanie części nieľuchomości w najem na okres powyŻej 3 lat.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie Zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu 

.j ednogłośnie.

lJchwała Nľ 7l2lŻ017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia Ż3 maja 2017 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem na okres powyzej 3 lat stanowí załqcznik nr I I do niniejszego
protokołu.
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Zatząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjne.i na oddanie części nieľuchomości w najem na okľes powyzej 3 lat _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l2 do niniejszego protokołu.

Po analizie. powyzszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyz-ją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy pÍzekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celenr przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzii w sprawie zatwietdzenia oferty z zakresu ochľony i promocji zdrowia na ľealizację
zadan publicznych w ramach tzw. ,,małych gľantów''.

Stowaľzyszenie Świętokrzyski Klub ,,AMAZONKI'' złoŻyło ofeľtę z zakresu ochrony
i pľomocji zdľowia na rea|izację zadanía publicznego pn. rehabilitacja psychoťrzyczna
śľodowiska Anrazonek _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu.
Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie l 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oraz postanowił
zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia śľodki finansowe w kwocie l 000 zł zprzeznaczeniem
na realizacj ę przedmiotowego zadania.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14 do
niniej szego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu ze Spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l wBusku - Zdroju zrealizacji pľojektu
edukacy.inego pn. ', Mutual online and open Skilĺs " w ramach Pľogramu Eľasmus* za okres
od 01'02'2017 r. do 30.04.2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego
protokołu.

Infonnac.ia w powyższym zakľęsie została przyięta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiaclomości.
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Ad. 16

Naczclnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z ľealizacji
pro.jektu edukacyjnego pn. ,,Nowoczesna Szkoła Zau,odowa * Nowclczesny Region" _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6 do niniejszego pľotokołu.

Infbrmac.ia w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadonlości'

Ad. ĺ7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
_ Zdro.ju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu oľaz
z wnioskienr Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie _
w brzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nľ /8 do niniejszego protokołu składanych w ramach
ľządowego programu Bezpieczna ł.

Po przeanalizowaniu, powyższe wnioski zostaĘ pozýywnie zaopiniowane pÍzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

Ad. t8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 15 do aľkusza oľganizacji Zespołu
Szkół Ponadgimnaz.jalnych Nľ l w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż016/2017 '

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

Ucliwała Nľ 71312017 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 23 maja 2017 roku
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 15 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju na ľok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nr
]9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201612017.

Po analizie, poWyZSZa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 71412017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnla 23 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno _

Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju na ľok szkolny 2016lŻ0|7 stanowi załqczník nr 20 do

niniej szego pľotokołu.

Ad.20
Naczelrrik Wydziału RLo Andrzej Lasak pľzedstawił wniosek w spľawie zabezpieczenia
śľodków f'inansowych w budżecie powiatu na ľok 2017 na ľealizację zadania,,Sporzqdzenie
uproszczonych planĺiu, uľzqdzenia la.gu oraz inwenlaryzac.ji Stan.u ląsu'' _ w bľzmieniu
starlowiącylĺ z.ałqculik nr 2] do niniejszego protokołu'



Po pľzeanatizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad.2t
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok Ż0l7 '

Po ana|izie' powyzsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w gľosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 7l5l20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2017 ľoku
w spľawie nnian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowl załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.

Acl. ŻŻ
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoiu w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

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

Uclrwała Nľ 716lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2017 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi

załqcznÍk nr 23 do ninie.|szego protokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoiu w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz
innych zadań zleconyclr odľębnymi ustawami w 2017 ľoku.

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

Uclrwała Nľ 7l7l20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 maja 2017 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego
pľotokołu.

^d.24Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie nnlan planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu .i eclnogłośnie.

Uchwała Nr 71812017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 maja 2017 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
ltľ 25 do ninieiszego protokołu.
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4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczei w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 - w brzmieniu
stanowiącym załĺpcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, powyższa autopopľawka została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu .jednogłośnie.

Decyz-.ją Członków Zarządu" powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celenr przekaz.ania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku

- w bľzmienitl stanowiącym załĺpcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' powyŹsza autopopľawka została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy ptzekazai Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisie Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyż.sze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

.|ednogłośnie'

^d. 
Ż7

Skaľbnik Powiatu Artur Polníak zapoznał Zarząd Powiatu Z autopopľawką do inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23 5120|7 Rady Powiatu w Busku _
Zdľo.iu z drńa 27 styczllia 2017 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2017 - Ż030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do
ninie.j szego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy przekazaé Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte

'iednogłośnic.

Ad.28

łI/ s p r cw ac lt rĺi żn y c h :

przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu



l. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał 7'arząd Powiatu z koľektą zestawlenla Zmlan
W f-unduszu icdnostki spoľządzonym na dzlen 3|.12'Ż016 r. w brzmieniu
stanowiącyn załĺycznĺk nr 29 clo niniejszcgo protokołu.

Po pľzeanalizowaIliLl, powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków
7'arl'ądtl w głosowan i u .i edno głośnie.

2. 7'arząd Powiattt z,apoznał się z odpowieclzią Dyľektora Powiatowego Z'arządu Dr"őg

w lJusku - Zdľo.ju dot' wniosków Radnych Rady Powiatu Wiesława Marca i Robeľta
Gwożdz'ia w spľawie teľminu wykorrania ľobót odwodnieniowych przy dľodze
powiatowe.i w mie.jscowości Kostki DuŻe oraz w sprawie ľenrontu ľowu biegnącego
w'lflłuż' dľogi powiatowej w nriejscowości Zborówek - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 30 clo ninie.iszego pľotokołu.

Acl. Ż9
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poclziękował
obecnyrn za uldział i o godzinie l 13() zanrknął posiedzeníe Zaľządu Powiatu.
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