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Pľotokól Nr 149/20l7
z posiedzenia Znrządu Powiatu
z dnia l0 listopada 2017 roku

W posicdzeniu Zarządu udzial wzięli:

t. .lcľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztoĺ'Gajek
4. Robeľt Gwoż,dż'
5. Wiesław Marzęc

oraz

Andľze.j Slrrulczyliski - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Roclzinię w Busku -

Zdroiu
(\ľz'egorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Stanisław Kozioł - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Piotr 7'e\jaś - Dyľektoľ Placówki opiekuliczo - Wychowawczej w Winiaľach
Piotľ Sokołowski - 7'-ca l)yľektoľa Powiatowego Zarządu Dľog w Busku - Zclľoju
Monika Nawrot - Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pÍzy Caľitas Diecezji
Kieleckiei w Piasku Wielkim
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemieti - Naczelnik Wydziału EK
lJrszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
ľIenľyk Kľzyżariski - Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwaľcie pclsieclzenia.
2. Stwieľdzerlic c1uoľunr.

3. Pľzyjęcie poľządku posiedzcnia.
4. Pľzyjęcic protokołu z ostatlliego posiedzcnia.



Ż

5. Rozpatľzenie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o'o'
w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na wymianę studni kanalizacyjnych w pasie

dľogowym drogi powiatowej Nľ 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość, w miejscowości
Siesławice (Dyr. ?ZD w Busku - Zdľoju).

6. Zatwierdzenie pľelimlnaľza kosztów funkcjonowania Warsztatow Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim prowadzonego pÍz.ez Caľitas Diecezji Kieleckiej na 2018 rok
(Kier. wTZ w Piasku Wielkim, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

'l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
wytaŻenia zgody na usunięcie drzew z teľenu dwoľsko - paľkowego oraz uprzątniecie ich
w zamian za uzyskany materiał drzewny (Dy.. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
8. Zapoznanie się z przyjętymi przez PFRON kierunkami działań oÍaz warunkami

brzegowynri obowiązującymi ľealizatorów Pľogľamu wyrównywania roŻnic między
ľegionami III w20t8 ľoku (Dyr.PCPRw Busku - Zdroju, SkaľbnikPowĺatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z pismem pracowników Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiaľach w spľawie ponownego podłączenia monitoľingu (Dyľ. Po-w w Winiarach,
Nacz. Wydz. SOZ).

!0. Zapoznanie Się z kosztami utrzymania budynków Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku Zdľoju oraz budynku Placówki opiekuńczo
Wychowawczej w Winiarach (Dyľ. Po-w w Winiaľach, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

ll.Zapoznanie się z informacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
o przychodach, kosztach orazwyniku Í_lnansowym uzyskanych przezZoZ za m-c wľzesień
2017 ľ. (Dyr. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

t2. Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania Komisji
Konkuľsowe.j w celu opiniowania złoŻonych ofert na powierzenie realizacji zadania
z zakľestl pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej w20l8 ľoku (Nacz. Wydz.
soz).

l3. Podjęcie decyzji w sprawie wynajmu lokalu biurowego dla nowo twoľzonej jednostki -

Nadzoľu Wodnego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).
14. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu tľwałego zaruądu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy

Społecznej w Zboľowie na nieruchomości położonej w obrębie 0017 Zborőw, Gmina Solec
- Zdľőj, oznaczonej w ewidencji gľuntów.iako działki nľ 58l/1l o pow. 7'6006 ha

i nľ 581/l3 o pow. 0'4623 ha (Nacz. Wydz. GKN).
l5.Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdroiu w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 20l7 ľok (Skaľbnik Powiatu).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa I Liceurn ogólnokształcącego w Busku - Z'droju
o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
własnych (Skaľbnik Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowychna20l]
ľok (Skaľbnik Powiatu).

l8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok (Skaľbnik Powĺatu).

19. Rozpatrzenie wniosku f)yrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju o zwiększerrie środków do planu finansowego na ľok 2017 (Skaľbnik
Powiatu).



20.

Żl.
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Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie dokonania pľzesunięć środków finansowych (Skaľbnik
Powiatu).
Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego na rok 20l7 (Skaľbnik Powiatu).
22. Pocljęcie uchwały 7,aľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).
23. Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmlan w planie

finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oÍaz innych zadan zleconych

odľębnymi ustawami w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
Ż6.Analíza danych przedłożonych do projektu budzetu Powiatu na 2018 rok (Skaľbnik

Powiatu).
Sprawy ľózne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał

zebľanych i o godzinie 800otworzył l49 posiedzenie Zatządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu .leľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejrnowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ IisÍy obecności Członków Zarzqdu oraz

zűproszonyclt osób stanowic1 załqczniki nr l i 2 do niníejsz.ego pľotokołtt.

Ad.3
Pľoponowany przez PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli

bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 148/2017 z dnia 7 listopada 20l7 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzynrał

się.

Ad.5
Z-ca Dyĺektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał

Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Miejskiego Przedsiębioľstwa Gospodaľki

Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju w spľawie wyľazenia zgody na wymianę studni

kanalizacyjnych w pasie dľogowym dľogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość,

(nľ ewid. dz' 39114,3O2) w miejscowości Siesławicę - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 3 do niniejszego pľotokoľu.

Z-caDyrektoraPZD w Busku - Zdľoju poinfbľmował, Że w 20l6 roku została zrea|izowana
przebudowa w/w dľogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagośc (nr ewid. dz.

27.
28.
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391/4) na odcinku od km 0+000 do km 0+805 dł. odc. 850,0 mb w ramaclr zadania
pn. ,,Przebudowa dľóg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami
kľajowymi i wojewódzkimi na teľenie Powiatu Buskiego'' w ľamach ,,Programu ľozwoju
gnrinnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata2016 - Ż0l9". Roboty są objęte gwarancją
do dnia 23.11.20Żl roku.

Po analizie , Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku dotyczącego wymiany studni

kanalizacyjnych w pasie dľogowym w/w dľogi powiatowej na odcinku któľy został w roku
ubiegłym przebudowany i któľy jest objęty gwarancją. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na wymianę studni kanalizacyjnyclr na pozostałym odcinku wiw drogi powiatowej pod

waľunkiem, że nawieľzchnia drogi w miejscach wymiany studzienek zostanie przywľócona
do stanu wyjŚciowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 1 głosie _wstrzymał się.

Ad.6
Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim
Monika Nawrot zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pľeliminaÍzem kosztów
funkcjonowania Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku
Wielkim na 20l8 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr y' do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału SoZ nie wnieśli
zastľzeŻeń do w/w preliminaľza.

Po analizie, powyższy preliminarz został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
ptzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł poinformował, Że posiada

zgodę Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Konseľwatora Zabytków w Kielcach na usunięcie
6-ciu dľzew (topole i lipy), któľe zostały powalone w wyniku wichuľy w dniu 05.10.20l7 r.

Drzewa te znajdują się na terenie zespołu dworsko - parkowego, któľy jest pod ochľoną
Konserwatoľa. Dyrektor DPS w Gnojnie zwľócił się z wnioskiem o wyľażenie zgody, aby

uprzątnięcie powalonych drzew nastąpiło w zamian zauzyskany materiał drzewny. Nadmienił,
że dotychczasowa pľaktyka wskazuje, że bľak jest chętnych do jego kupna i często zalegało ono

na stanie magazynowym.
Pismo Dyľektora DPS w Gnojnie w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 5

do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z przyjętymi pľzez PFRON kierunkami działan oraz
warunkami brzegowynri obowiązującymi ľealizatoľów Programu wyľównywania ľĺjŻnic
między regionami III u, 20]8 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego
pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował, Że w ľamach w/w progľamu do PFRON
złoŻone zostaną następuj ące wnioski :

w obszarze B - remont windy w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju;
w obszaľze D - zakup samochoclu dla Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busktl - Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Ze|jaś zapoznał Zarząd

Powiatu z pismem pracowników pedagogicznych Placówki w sprawie wyrażenia zgody na

ponowne podłączenie monitoringu na teľenie sali komputerowej oraz na koľytarzach
wszystkiclr tľzech mieszkań autonomicznych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do

niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się, wyraził zgodę na ponowne podłączenie monitoľingu na korytarzach.

.Tednocześnie Zaruąd Powiatu postanowił, że podgląd na obľaz z kameľ ma byi dostępny tylko
w gabinecie Dyľektora Placówki.

Ad. 10
Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Ze|jaś oraz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Zarząd Powiatu z kosztami utrzymania budynków
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju oľaz budynku Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do

niniej szego pľotokołu'

Po zapoznaniu się z wlw informacją , Zarząd Powiatu postanowił, że Placówka będzie nadal

funkcionować w clotychczasowej lokalizacji. Decyzję odnośnie jej pľzeniesienia, Zarząd
Powiatu podejmie po wypľacowaniu koncepcji zagospodaľowania obecnie zajmowanego
obiektu. Jednocześnie Zarząd Powiatu upowaznił Dyrektora Po-w w Winiarach

clo prowadzęnia z Dyľekcją Szkół ZDZ' rozmów odnośnie utwoľzenia w pľzedmiotowym

budynku MOW.

Ad. ll
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Gruegotz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją o pľzychodach, kosztaclr oraz wyniku finansowym uzyskanych przez

ZoZ za m-c wrzesień 201 7 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

Informacja w powyższynr zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławorniľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Rusku - Zdroju w spľawie powołania Komisji Konkursowei w celu opiniowaniazłoŻonych
ofert na powieľzenie realizacii zadania z zakľesu pľowadzenia punkttr nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2018 roku.



Po analizię, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 82412017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złoŻonych ofert

na powierzenie ľealizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w 2018 ľoku stanowi z.ałqcz'nik nr I0 do ninie.iszego pľotokołu'

Ad. l3
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pismem
p.o. Dyľektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącym
pozyskania pomieszczeń biuľowych dla Wód Polskich nowo twoľzonej jednostki terenowej

w Busku _ Zdroju- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału oR poinfoľmowała, że Powiat Buski mógłby wynająć lokal biuľowy
(l pokój) w budynku administracyjnym tut. Starostwaprzy ul. Kopernika 2 w Busku _ Zdroju
o powiěľzchni l6,9 mŻwraz z prawem do części wspólnej 4,|7 m2. Pľzedmiotowy lokal jest

obecnie uŻytkowany pruet Świętokrzyski Zaľząd Melioľacji iUrządzen Wodnych w Kielcach.
Cena l m2 wynajmowanej powierzchni wynosiłaby l l,00 zł. Wysokośi czynszu brutto

wynosiłaby 639,6l zł. Kwota czynszu obejmowałaby opłaty eksploatacyjneza lokal. Umowa
mogłaby być, zawarta na czas nieokľeślony z moŻliwością wcześniejszego Íozwiązania
z zachow aniem 3 -m iesi ęcznego okresu wypowied zeni a.

Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał

się, pľzychylił się do pľopozycji pľzedstawionej pÍZezNaczelnika Wydziału oR. Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił, Że po zaakceptowaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Woclnej w Kľakowie w/w warunków najmu przedmiotowego lokalu, Naczelnik Wydziału GKN
Henryk Krzyżański przygotuje stosowne pľojekty uchwał w powyzszym zakľesie.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił pľojekt- decyzji o wygaśnięciu
trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
na nieruchomości połozonej w obrębie OOl7 Zborów' Gmina Solec - Zdrój, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr 58l/ll o pow. 7'6006 ha i nr 581/13 o pow. 0,46Ż3 ha

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw

i 0 głosach -wstrzymał się, podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na

rzeczf)omu Pomocy Społecznej w Zborowie na w/w nieruchorności.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Busku _ Zdroju z dnia 02.I1Ż0l7 r. Znak:
ZsP,07ŻŻ.46.2017 w spľawio wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 20l7 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13

do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak z,apoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Z&oju z dnia 31.10.2017 r. Znak: |Lo.3Żl'50.Ż0l7
o zwiększenie planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym ľachunku dochodów
własnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeaľlalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍ7'ez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. r7
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem ľ)yrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia07 .1|.Ż0I7 r. Znak: ILo.321'53.20l7 w spľawie

wyľazenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

- w bľzmieniu stalrowiącyrn załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoiu z dnia 08.1 1.20l 7 r. Znak: ILo.321,54.2017 w spľawie

Ęľazenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na Ż0l7 rok
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. l9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu

Szkół Technicznyclr i ogólnokształcącyclr w Busku - Zdroju z dnia 08.ll.2017 ľ.

7-,nak: ZSTio.30l0.l283.20l7 o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2017

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu'

'Zaruąd Powiatu odłoŻył pľocedowanie nad powyższyrn wnioskiem. W/w wniosek zostanie

rozpatrzony w teľnrinie póŹniej szym.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem l)yľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 08.l1.2017 ľ.

Znak: ZSTio.3O10'1284.2017 w spľawie wyrażeniazgody na dokonanie pľzesunięć śľodków
finansowych - w brzmieniu stanowiącym załĺpcz.nik nľ I8 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Z.dľojtt w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20|7 '



I

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządĺl
w głosowaniu przy 5 głosaclr _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 825/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia l0 listopada2017 roku
w spľawie zmian wbudzecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 19

do niniejszego pľotokołu.

^d.22Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľo.iu w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzyrnał się.

[Jchwała Nľ 826/2017 Zarządu Powiatu w Btlsku _ Zdroju z dnia l0 listopada2017 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż017 roku stanowi

załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu'

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie' powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

ljchwała Nľ 827120l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia l0 listopadaŻ0|7 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi

załqcz,nik nr 2] do niniejszego protokołu.

^d. 
Ż4

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Z&oju w spľawie zmian wplanie finansowym zadań zzakresu administracji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 roku.

Po analizie , powyŻsza trchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 828i2017 Z'arządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada2017 roku
w sprawie zmian w planie ľlnansowym zadan z zakľesu adnrinistracji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawanri w2017 ľoku Stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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[Jclrwała Nľ 829/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _- Zdrojrr z dnia 10 listopacla 2017 ľoktl
w spľawic zmian 1llanu wydatków w podległyclr icdnostkaclr budzetowych stanowi załqcznik
nr 23 do niniejszego pľotokołu.

^d.26Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił propozyc.ję pľojektu uchwały budzetowej na 20l8
ľok z uwzględnieniem zntian, o któľe wnioskowali Członkowle Zarządu na posiedzeniu w dniu
7 listopada bľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do ninieiszego pľotokołu.

ZałoŻenia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2018 ľok w ľozbiciu na poszczęgcilne
jednostki oľganizacyjne stanowiązĺtłqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Inĺbnnacja w zakľesie doclrodów, wydatkĺiw' nadwyzce/deficycie w lataclr Ż011 - 20l8 starrowi

załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Dalsze pľocedowanie nad pľojektem budzetu Powiatu Buskiego na rok 2018 nastąpi

na następnym posiec1zeniu Zaĺządu' któľego teľmin wyznaczono na dzień ĺ4 listopada bľ.

^d. 
Ż7

ÝY sprawoch różnyclt:

I. Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z pľo.iektem

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na zbycie nieľuchomości
stanowiących własľlość Powiatu Ruskiego - w bľzmieniu stanowiącynr z.ałqcznik nľ 27
do niniei szego protokołu.

Po analizie , powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęz Człorrków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyzszą inicjatywę na|eŻy pľzekazac Pľzewodniczącęmu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a rrastępnie włączenia do poľządku obľacl najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pl'zy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylrrał się.

2. W związku z bľakieln odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Zav,ądu
Powiatu Nľ 132120l7 w dniu Ż8 czetwca2017 r. dotyczący wystąpienia do Związku
Powiatów Polskiclr o udzielenie inÍ'oľmacji w spľawie podjętych działafi w zakľesie
wykuptl clziałek od osób fizycznyclr pod poszeľzenie wału pľzcciwpowodziowego
w m. Błotnowola grn. Nowy Koľczyn, Członek Zarządu Kľzysztof Gaiek zwľócił się
do Pľzewodniczącego Zarządu o llronit w tc.i spľawie.

Ad.28
Po ztealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zaľządu.ĺerzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie l 020 zamknął posiedzenle Zarządu Powiatu.

l)ľotĺlkiił spoľzątlzi la:

I]rrľbara Nowocieli

B. lbr^ouií.


