
Zn ak: BR.O 022.Ż. 1 52.20 1 7

Protokól Nr 152/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 29 listopada 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz,
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Ga.iek
4. Robert Gwóżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Grz.egorz I'asak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztoť Zapióľkowski - Naczelnik Wydziału KT
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Aftur Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzcnia :

otwaľcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Prz.yj ęci e pľotokołu z o statn i e go posi edzeni a.
Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _
Zdroiu w spľawie dokonania przesunięć śľodków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 2017 rok (Skarbnik powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo vr Bttsku _ Zdroju w spľawie dokonánia zmian ňĺęa'y
roz.działami w planie wydatków na2017 ľok (Skaľbnik Powiatu).
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)
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7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania zmian między
działami w planie wydatków naŻ017 rok (Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenię wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania zmian między
paľagrafami w planie wydatków naŻ017 rok (Skarbnĺk Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie przesunięcia śľodków finansowych (Skarbnik Powiatu).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie dokonania zmian w planie finansowym na 20|7 rok (Skarbnik
Powiatu).

1l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na Ż0I7 rok (Skaľbnik
Powiatu).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _
Zdro.iu w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków (Skaľbnik
Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków (Skarbnik Powiatu).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie dokonania przesunięÓ między paragraĺämi (Skarbnik Powiatu).

l5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbľmatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nimi finansowanych na20l7 rok (Skaľbnik Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skarbnik
Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku
_ Zdľoju w sprawie dokonania przeniesień śľodków finansowych pomiędzy rozđziałami
klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Powiatowego Inspektoľatu Nadzoľu Budowlanego w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym (Skarbnik Powiatu).

19. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w sprawic dokonania przeniesień finansowych w celu wyodľębnienia środków
pochodzących z Budżetu Państwa w ľamach realizowanego projektu pn' ,,Nou,y Sĺaľt -
Nowe Zycie" (Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej StraŻy Pożaľnej w Busku -
Zdroju w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budŹetu na 2017 rok
(Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdľoju w spľawie dokonania przeniesień finansowych (Skarbnik Powiatu).

Ż2. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2017 rok (Skarbnik Powĺatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju w sprawie zwiększenia lirnitu wydatków (Skarbnik Powĺatu).

24.Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
w spľawie dokonania pľzesunięć między pozycjami pľeliminaľza (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie irricjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ XXVI/246|2O|7
Rady Powiatu w Busku _ Zdroju zdnia 3 maľca 20l7 ľoku w spľawie okľeślenia zadan
oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
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przypadających według algorytmu w 2017 roku na realiz.ację zadan z zakresu ľehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

26. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu w spľawie zabezpieczenia
dodatkowych środków finansowych na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (Nacz.
Wydz. KT, Skarbnik Powiatu).

27.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju
w sprawie zabezpieczenia brakujących środków na zadanie pn': ,,Remont dľogi
powiatowej Nľ 01l6T Pacanów-Sroczków-oleśnica-Brody Duże-Grobla od km 0+000 d;
km l+000 długości l000m'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

28,Zaloznanie się z infoľmacją o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.:
.,Swiadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiątu bu,skiego
w sezonie zimowym 20 ] 7/20] 8 " (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2017 (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdro1u w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku podział rezeÍw celowej
przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dľóg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skaľbnik Powĺatu).

31. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku podział ľezeľwy ogólrrej
z pÍzeznaczeniem na ľemonty dľóg powiatowych (Skarbnik Powiatu).

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

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zmian planu
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powĺatu).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu

wydatków

w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu).
36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach

Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skaľbnik Powiatu).
37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXY l235l2OI7 Fĺađy

Powiatu w Busku Zdroju z dniaŻ7 sÍycznia 20l7 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata zo17 - 2030 (skarbnik powiatu).

38. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
w spľawie dofinansowania z budzetu Powiatu Buskiego zadania pn. ,,Zakup i dostawa
aparatuľy medyczne'j dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroiu _ III" kwotą
pozostałą z rozliczenia zakupów i inwestycji (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu ľozstľzygnięcia otwartego konkuľsu oťert dotyczących powierzenia
realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
,'Pľowadzenie Placówki opiekunczo - Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej;'
w 20l8 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu rozsttzygnięcia otwartego konkursu ofeľt dotyczących wspaľcia
ľealizac.ji zadan 

'z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzénie'd-omu porno.y
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu

Buskiego

budzetu
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pomocy społecznej o Zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych''
w 20l8 roku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz)'

4l.Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złoŻone
oÍ-eľty na powierzenie ľęalizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy pľawnej w 20l8 ľoku przez organizacje pozarządowe (Nacz. Wydz. soz)'

42. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkursu ofert na powieľzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy pľawnej w 2018 roku przez oľganizacje porarzą'do*e (Nacz. Wydz.
soz).

43. Ponowne rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku -Zdro.iu w spľawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnieniě pomieszczeń
w internacie (Nacz. Wydz. EK).

44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w sprawie wyznaczenia
nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku -
Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

45. Sprawy rózne.
46. Zamkni ęci e posi ed zęni a.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 8uu otworzył 152 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodnicz'ący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczesttriczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ tÍsty obecności Członków ZarzĘdu oraz
zűproszonych osób stanowiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącęgo Zarząduporządek obrad CzłonkowieZarządupľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymai się. 

'

Ad.4
Pľotokół Nľ l5112017 z dnia 22 listopadaŻO17 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosacń _
wstrzymał się.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku Zdroju z dn.27.1l.20lŁ. inak:
ZsP.0722'49.20l7 w spľawie dokonania pľzesunięć środków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2017 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
ni ni ej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 gĺosach _wstrzymał się.
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Ad.6
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku_Zdrojuzdn.20.1l.20l7r.Znak: SOSW.3O11.57.2017 w sprawie dokonaniazmianmiędzy
rozdzlałami w planie wydatków naŻO17 rok - wbľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 dő
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 gĺosach -wstrzymał się.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd, Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju z dn. 20'11 .201]r. Znak: SOSW.301 l.58.2017 w sprawie dokonania zmian między
działami w planie wydatków na ŻO17 ľok _ w brzmieniu śtanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowa ny przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd, Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dn' 20.11.20l7r. Żnak: SoSW.3Ol |.56'2017 w sprawię dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na 2017 rok _ w brzmieniu' stanowiącym załqcznik nr 6 do
niniej szego protokołu.

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 gĺosaclr _wstľzymał się.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd' Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdro.iu z dn' 27-.ll.21l7t. Znak:
ZSTio.3Ol0.l358.2017 w sprawie przcsunięcia środków dnansowych w brzmieniu
stanowiącyn załqcaúk nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 giosach -wstrzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie z dn.24.l|'2O17r. Znak:
Sosw-3Oll-15/0l7 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2017 ľok -w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 giosach -wstlzynrał się.
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Ad. 1t
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dn' 24.1 1'201 7r. Znak: ILo.32|.60.20|7 w spľawie
dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 2017 rok _ w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 9 do ninie.iszego protokołu'

Po analizie, powyŻszy wnibsek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd, Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstizymał się.

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poľadni
Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju z dn. Ż4.11.2O|T. Znak:
PPP.034.|6.20|7 w sprawię dokonania pľzeniesień w planie finansowym v.vydatków _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd' Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. l3
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dn.24.ll.2O|7r. Znak: DPS.II.312.g.2ol7 w spľawie
dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków _ w bľzrnieniu stanowiącym
załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd, Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach z dn' 27.11.ŻOl7r. Znak: PoW'302.20l7
w sprawie dokonania pľzesunięi między paľagrafami - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I2 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Teclrniczllo - InÍbrmatycznych w Busku - Zdľoju z dn.24.l|.ŻOl7t' Znak: ZST-I
075.62'590.2017 w spľawie dokonania zmian w planie dochodów gľomadzonych na
wydzielonym rachunku iwydatków nimi Íinansowanych na 2017 ľoŘ _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dn.27-.l1.20l7r. Znak:
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ZSTio.3010.1357 'Ż017 w spľawie dokorrania pľzesunięć śľoclków finansowych
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, pov\ryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dn.24'|1.2O|7r. Znak: ZST-I
075.63.591.2017 w sprawie dokonania pľzeniesień śľodków Íinansowych pomiędzy
rozdzlałami klasyfikacji budŻetowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do
niniej szego protokołu.

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku Zdroju z dn.23,ll.2Ol7r. Znak:
PINB.3|Ż4.ll.Ż0|7 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcutĺk nľ 16 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju z dn.22.11.20\7r. Znak:
PCPR'ZAF'301 l '8.2017 w spľawie dokonania pľzeniesień finansowych w cęlu
wyodľębnienia śľodków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach realizowanego projektu
pn. ,,Nowy Sĺart * Nowe Zycie'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego
protokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozytywrrie zaopitliowally prze'z ZaruąĺJ Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Busku - Zdroju z dn. 23,II.2Ol7r. Znak:
PF.0760.8.20l7 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2Ol7 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 1đ do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowa ny przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinię w Busku - Zdľoju z dn.24,ll,2)17r. Znak:
PCPR.ZAF.30ll.9.20l7 w sprawie dokonania przeniesień finansowych - wbľzmieniu
stanowiącym z.ałĺpcznik nr I9 do niniejszego protokołu.



Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.zzSkaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dn.23.l|'2017r. Znak: ZSS:323.l0.2017 w sprawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2017 rok - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju z dn.2Ż.1l.20I7r. Znak:
PCPR.ZAF.30ll.7.2017 w sprawie zwiększenia limitu wydatków w związku z realizacją
ponadnarodowego projektu paľtneľskiego ,,Nowe kompetenc'je, nowe możliwości -
AÍłodzieżowy animaĺor społeczno - kulturowy osób starszych" - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznÍk nr 2l do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Kierownika
Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie dokonania pľzesunięi między
pozycjami preliminaľza - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego
pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju w ilw spľawie stanowi
załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosck został pozýywnic zaopiniowany pÍzcz Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/20|7 Rady Powiatu w Busku -
Zdľoju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadan oraz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algoľytmu w 2017 roku na realizację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do
niniej szego pľotokołu.

Po ana|izie, powyŻsza inicjatywa została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zaĺządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemtl Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenía do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _ptzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału
Komunikacji i Tľansportu w spľawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na
wykonanie i dostawę tablic rejestľacyjnych _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do
nini ej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

A.d.27
Dyľektor Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _ Zdroju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dn. 24.|L20I7r. Znak: PZD-sz.3lI}.28.Ż0I7 w spľawie
zabezpieczenia brakujących środków na zadanie pn.: ,,Remont drogi powiatowej Nr 01l6T
Pacanów-Sľoczków-oleśnica-Bľody Duże-Grobla od knr 0+000 do km l+000 długości
l000m'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

4d.28
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak ĘPoznał Członków
Zaľządu o wyniku postępowania pľzetaľgowego na zadanie pn.: ,,Swiadczenie usług
zimowego uĺ'rzymania dróg powialowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym
201 7/20I 8 '' _ 'w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu'

Informacja w powyŻszym zakresie została przyjęta ptzez Członków Zarząđu Powiatu do
wiadomości.

4d.29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił
Zdľoju w spľawie zmian w budŻecie Powiatu

projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Buskiego na rok 2017.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 841 lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 listopada 2017 ľoku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 28 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.30
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|7 roku



podział ľezeľwy celowe.| przeznaczonej
z przebudową dróg zniszczol'lych w wyniku
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na zadania inwestycyjne dľogowe związane
nawalnych deszczy.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 84212017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 listopadaŻ0l7 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku _ podział
ľezerwy celowej pÍZeznaczonej na zadanía inwestycyjne drogowe związane z pľzebudową
dľóg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi zalqcznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

4d.31
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku -
podział rezerwy ogólnej Zptzeznaczeniem na remonty dľóg powiatowych.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 843/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 listopada20|7 ľoktr
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku - podział
rezerwy ogólnej Z pľzeznaczeniem na ľemonty dľóg powiatowych stanowi załqcznik nr 30 do
niniej szego pľotokołu.

4d.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 844/2077 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 listopada Ż0l7 roku
wsprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi
załqcznik nľ 3I do niniejszego pľotokołu.

4d.33
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarząđu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 845/2017 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 listopada 2017 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załqcuik nr 32 do niniejszego protokołu.

4d.34
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt trchwały 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 przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 846/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie zlnian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznÍk
nľ 33 do niniejszego protokołu.

4d.35
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcz.nik nr 34 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻsza inicjatywa Została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.36
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyzsza irricjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľząđu, powyŻszą inic.jatywę na\eŻy przekazac Przewodniczącenru Rady
Powiatu, celenr przekazania do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.37
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawcze.i w sprawie zmiany uchwały nľ XXV/23 5/2017 Rady Powiatu w Busku _
Z&oju z dnia 27 stycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2017 _ 2030 - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 36 do
niniej szego protokołu'

Po analizie, powyŻsza inicjatywa została przyjęta przez Członków Zatządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eży pľzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pĺzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.38
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku _Zdrojuw sprawie dofinansowaniaz budzetu Powiatu Buskiego
zadania pn.: ,, Zakup i dostawa aparatury medycznei dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku
- Zdroju - III'' kwotą pozostałą z rozliczenia zakupów i inwestycji - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pozytywnie zarekomendował powyŻszy wniosek'

Po przeanalizowaniu, poryższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.39
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalaclr przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstľzygnięcia
otwartego konkuľsu ofert dotyczących powierzenia realizacji zadania z zakľesu wspierania
ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo -
Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej'' w 20 1 8 ľoku.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 847120|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstľzygnięcia otwaľtego konkuľsu ofeľt
dotyczących powierzenia ľealizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej całodobowej,
socjalizacyjnej'' w 20l8 roku stanowi załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu'

Ad.40
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uclrwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania Komisji Konkuľsowej w celu rozstľzygnięcia
otwartego konkursu ofert dotyczących wspaľcia realizacji zadan z zakľesu pomocy społecznej
pod nazwą: ,'Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
kobiet pľzewlekle psychicznie choľych'' w 2018 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 848/20|7 Zarządu Powiatu w
w sprawie powołania Komisji Konkuľsowej
dotyczących wsparcia rea|izacji zađań
,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o

Busku _ Zdľoju z dnia 29 listopada Ż0l7 roku
w celu rozstrzygnięcia otwaľtego konkuľsu ofeľt
z zakľesu pomocy społecznej pod nazwąi
zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
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wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet
pľzewlekle psyclricznie choľych'' w 2018 roku stanowi załqcznik nľ 39 do niniejszego
protokołu.

Ad.4l
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľotokołem
z posiedzenia Konrisji Konkuľsowej opiniującej złoŻone ofeľty na powierzenie realizacji
zadanía z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej w 2018 ľoku przez
organizacje pozaĺządowe - w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr 40 do niniejszego
pľotokołu.

Infoľmacja w powyŹszym zaktesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.4Ż
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofeľt na powieľzenie
ľea|izacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 20l8 ľoku
pr ZeZ or ganizacj e p ozaruądow e.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 849/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 listopada 2017 ľoku
w sprawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofert na powierzenie ľealizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej w 2018 ľoku przez oľganizacje
pozarządowe stanowi załqcznik nr 4I do niniejszego protokołu.

Ad.43
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie pľZedstawiła wniosek Dyľektora I
Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie vĺyraŻenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie pomieszczen znajdujących się w internacie I Lo Zprzeznaczeniem na siedzibę
Stowarzyszenia ',Dobra Mediacja'' w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 42 do
niniej szego pľotokołu.

Członek Zarządu Robert Gwőżdż zgłosił wątpliwoŚci, co do zasadności funkcjonowania w/w
Stowaľzyszenia w jednostce podlegającej Powiatowi Buskiemu.

Zgodnie z zobowiązaniem z poprzedniego posiedzęnia Zarządu Naczelnik Wydziału EK
Renata Krzemień poinfonnowała, Że zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, stowaľzyszenie
zwykłe,jakim jest Stowaľzyszenie 

',Dobra 
Mediacja'', nie może m.in. pľowadziĆ, działalności

gospodaľczej, ani prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ponadto wicepľezes
oraz członek Stowarzyszenia ,,Dobľa Mediacja'' zŁoŻyły pisemne oświadczenia, Że nie będą
pľowadziły w udostępnionych pomieszczeniach intematu I Lo działalności przynoszącej
dochód _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 43 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i l głosie _wstrzymał się vĺyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń
w internacie I Lo w Busku - Zdroju na okres do 3l grudnia2}l8 ľoku. Jednocześnie pľosząc
Stowarzyszenie o przekazywanie, co kwartał informacjí w zakľesie; kiedy zostanie złoŻony
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wniosek, .iak jest on procedowany i kiedy Stowaľzyszenie
geneľalnego remontu.

przystąpi do pľzepľowadzenia

Ad.44
Naczelnik Wydziału EK Rehata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyľektoľa Poľadni
Psychologiczllo - Pedagogiczľle.i w Busku _ Zdľo.iu'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

l'}chwała Nľ 850/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.1u z dnia 29 listopada2017 ľoku
w spľawic wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyľektoľa Poľadni Psyclrologiczno -
Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju stanowi zalqcznik nr 44 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK, aby podczas pľowadzonych kontľoli
zwľacac uwagę na przestrzeganie ustalonego czasu pľacy przez Dyrektoľów podległych
jednostek.

4d.45

W spľawach róznych nie zgłoszono żadnych wnioskĺiw.

Acl.46
Po zrealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz podziękował
obecľlynl zaudział i o godzinie 930 zanrknął posiedzel:lle Zaľządv Powiatu'

'']

Protokól sporząrlzila:
Ęiol'cta Waga
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