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Protokół Nr 158/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 11 sĘcznia 2018 roku

W posĺedzenil Zarządu udzĺał wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert GwóŹdź
4. Wiesław Ilĺĺ.arzec

oÍa.Z

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Marian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdľoju
Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,Wypłaty Świadczeń oraz
Pomocy Instýucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju
Agnieszka Milewska - Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym
i obsługi Progľamów PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kĺzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henľyk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo

Proponowany poľządek posiedzenĺa:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quoľum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

1.

Ż.
3.
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4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posieclzenia.
5. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w sprawie przekazania mienia

Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. przejścia na własnośó Powiatu Buskiego
nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe) (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju,,
Nacz. Wydz. GKN).

6. Ponowne rozpattzenie wniosku Uzdrowiska Solec - Zdrőj M. Cz. Sztuk sp. j. w sprawie
wyľazenia zgody na lokalizację kabla elektľoenergetycznego w pasach drogowych dróg
powiatowych Nľ 009l T, 0097T ,0l 01T, 0l 03T, 0l 04T (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

7. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo - f,tnansowego samoľządu powiatowego o zadaniach
zręa|izowanych ze Śľodków PFRON w IV kwaľtale 2017 ľoku (Dyr. PUP w Busku -
Zdroju, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany do Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Rozpatrzenie wniosku Dowódcy Jednostki Strzeleckiej nr 2130 im. Gen. Bronisława
Kwiatkowskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Powiatu Buskiego na
sztandarze.lednostki (Nacz. Wydz. SOZ).

t0. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiaľu likwidacji Internatu Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierua Wielkiego w Busku - Zdroju
(Dyr.ZsTio w Busku - Zdroju, Dyr. I Lo w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

1l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia zawodów,
w których kształcą szkoły funkcjonujące w Specjalnym ośrodku Szkolno
Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

12.Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody
na zatrudnienie pľacownika na stanowisku pomocy technicznej (Nacz. Wydz. EK).

L3.Zapoznanie się z informacją nt. zmian w arkuszach organizacji szkół i placówek
oŚwiatowych na rok szkolny 2017lŻ0l8 prowadzonych przez Powiat zatwierdzonych
w okresie ocl l2 września do 31 gľudnia2017 ľ. (Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na zmianę czasu pracy Poradni (Nacz. Wydz. EK).
15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie psychologa (Nacz. Wydz. EK).
16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku -

Zdroju w spľawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskona|enia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
tapczal'lów do interrratu I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz.
EK).

18. Zapoznanie się z informacją nt. umów najmu zawartychpÍzęz I Liceum ogólnokształcące
w Busku - Zdroju w 2017 roku (Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie tľybu udzielania i ľozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz tľybu pľzeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykoľzystania (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Buskiego Samoľządowego Centrum Kultury
o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w czasie ferii zimowych (Nacz. Wydz. EK).

21. Rozpatľzęnie wniosku Ponidziańskiego Stowarzyszenia Tukidydes o objęcie patronatu oraz
wyrazenie zgody na wykoľzystanie przez oľganizatoľów herbu Powiatu Buskiego
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na plakatach i innych materiałach iníbrmujących o piątej edycji Konkuľsu Historycznego
pn. ,'odrodzenie, Chwała i Sukcesy - II Rzeczypospolitej'' (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zaopiniowania projektu

',Pľogľamu ochľony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko - Zdrőj na lata 2017 - 2020
z perspektywą na lata202| - 2024" (Nacz. Wydz. RLo).

23.Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej StraŻy Rybackiej Powiatu Buskiego
zaŻ0l7 rok (Nacz.Wyďz. RLo).

Ż4.Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
o naniesienie autopoprawki w budzecie na rok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -

Zdľoju o zwľot Środków na ľealizację pľojektu ,,EUROFUTURE Changing Places''
w ľamach pľogľamu ERASMUS+ na 2018 ľok (Skarbnik Powiatu).

26. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -

Zdroju o zwrot śľodków na ľealizację pľojektu ,'Education And Sustainability for the

Young'' w ľamach progľamu ERASMUS+ na 2018 rok (Skaľbnik Powiatu).
L7.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

o zabezpieczenie dodatkowych środków na $ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
(Skaľbnik Powiatu).

28. Rozpattzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie o dokonanie zmian
w projekcie planu finansowego wydatków na rok 20l8 (Skarbnik Powiatu).

29,Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zwiększenie limitów wydatków
budzetowych na rok 20l8 (Skarbnĺk Powiatu).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju o zwľot
środków na ľealizację projektu ,,Ttzy kroki do pracy'' oraz zwiększenie planu wydatków
w 2018 ľoku w rozdzia|e 85395 o niewydatkowaną w 2017 r. kwotę Ż26Ż32,82 zł
(Skaľbnik Powiatu).

31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju o pľzeniesienie śľodków do planu finansowego na 20l8 rok w związku
z rea\izacją projektu ,,Myślenie ponad granicami'' realizowanego w ramach pľogramu
Erasmus* (Skarbnik Powiatu).

32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o pľzeniesienie środków do planu finansowego na 2018 rok w związku
zľealizac1ąpľojektu,,Nauczanie bez granic'' realizowanego w ramach progľamu Erasmus*
(Skarbnik Powiatu).

33. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
o wycofanie realizacji zadania,,Pľzebudowa mostu wÍaz z dojazdami w m' Siesławice,
na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławicę - Skorocice w km
1+858'' oraz wprowadzenie zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej
na pľzebudowę mostu wtazZdojazdami w m. Siesławice' na cieku beznazwy w ciągu drogi
powiatowej Nľ 0084T Siesławice - Skorocice w km l+858 (Skaľbnik Powiatu).

34. Zapoznanie się z Uchwałami VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Kielcach: Nr 15ll20l7 zdnia l5 grudnia 2017 t. w spľawie opinii o projekcie budzetu
Powiatu Buskiego na 2018 rok' Nľ 15212017 z dnia 15 gľudnia 2017 r. w sprawie
możliwości sfinansowania deficýu budzetu planowanego w projekcie uchwały budzetowej
Powiatu Buskiego na 2018 ľok, Nr 153/2017 zdnia 15 gľudnia Ż017 r. w sprawie opinii
o Wieloletniej Pľognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego
na rok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).
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36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie dopuszczenia zapłaty należności
stanowiących dochody budżetu Powiatu Buskiego instrumentem płatniczym (Skarbnik
Powiatu).

38. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia planu pľacy Rady Powiatu
na 2018 rok (Sekretarz Powiatu).

39. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie zatwierdzenia planów pľacy Komisji Rady
Powiatu na2018 rok (Sekľetaľz Powiatu).

40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy
Zarządu Powiatu naŻ018 rok (Pľzewodniczący Zarządu).

41. Spľawy rőŻnę.
42. Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. I

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 158 posiedzenie Zatząđu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (l Radny nieobecny nieuspľawiedliwiony,
l Radny spóŹnił się - CzłonekZarządu Robeľt Gwőżdż uczestniczył w posiedzeniuZarządu od
godz. 825), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji
_ listy obecnoścí Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do
niniejszeg o proto kołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zaruądu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przecir,v i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr l5712017 z dnia 29 grudnia 2017 roku został przyjęty pruez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kĺzysztof Tułak oraz Naczelnik
Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski pľzedstawili CzłonkomZarządu do zaopiniowaniawniosek
Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokľzyskiego w sprawie przekazania
mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. wydania decyzji potwierdzającej pľzejście
na własnośÓ Powiatu Buskiego nieľuchomości gruntowej zajętej pod dľogi powiatowe,
stanowiącej własność Skaľbu Państwa połoŻonej w Gminie Solec - Zdrőj) - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęzZaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľĺig w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak ponownie zapoznał
Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Uzdrowiska Solec - Zdroj M. Cz' Sztuk sp. j.
w sprawie wraŻenia zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego w pasach drogowych
ďw dróg powiatowych:

Nr 009lT Dobrowoda - Piasek Mały - Solec - Zdrőj,
Nľ 0097T Solec - Zdrőj - Zagőrzany - ostrowce,
Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza'
Nľ 0103T Stopnica - Solec - Zdrőj - Zielonki _ Ludwinów _ Błotnowola,
Nr 0104T Stopnica - Boľek' na odcinku Solec - Zdrőj - Stopnica - załqcznik nr 4
do niniej szego protokołu.

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju zapoznał Członków Zarządu Powiatu z opinią
pľawną Kancelarii Prawnej Jakóbik i Ziemba odnośnie możliwości umieszczenia kabla
elektrycznego w pasie dľogowyrn dľogi powiatowej jako urządzenia nie służącego obsłudze tej
drogi - zalqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zaruąd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację kabla
elektroenergetycznego w pasach dľogowych w/w dľóg powiatowych zobowiązując
jednocześnie Dyľektora PZD w Busku - Zdroju do okľeślenia warunków umieszczenia
w/w kabla tak aby jego przebieg nie utľudniał Powiatowi prowadzenia robót inwestycyjnych
w przyszłości nr.in. posadowienie kabla w odległości co najmniej l m od krawędzi jezdni,
której przebieg wynika z ptzepisőw Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodaľki
Morskiej w spľawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

o godz. 825 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku. - Zdroju Marian Szostak, Kierownik Zespołu
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -ZdrojuAneta Chwalik oraz Podinspektor
w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Pľogramów PFRON w Powiatowym
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - ZdrojuAgnieszka Milewska przedstawili sprawozdanie
rzeczowo _ ftnansowe samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
PFRON w IV kwaľtale 2017'roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach
rekomendowali przyjęcie w/w spľawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytuc.jonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik
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pľZedstawiła pľojckt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany do
Regulaminu oľganizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń otaz Pomocy
Instytucjonalnej w PCPR w Busku - Zdroju Aneta Chwalik poinformowała,Że zmianadotyczy
wprowadzenia mediacji ľodzinnych na potrzeby ośrodka Interwencji Kryzysowej jak również
coÍhięcia upoważnienia Starosty Buskiego Nr 3/20l3 z,dnia 9 stycznia 201.3 r. do bieżącego
nadzoru nad Placówką opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach oľaz Placówką opiekuńczo
- Wychowawczą w Pacanowie.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nľ 876/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 1l stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany do Regulaminu oľganizacyinego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroiu stanowi załqcznik 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dowódcy Jednostki Strzeleckiej nr 2130 im. Gen' Bľonisława Kwiatkowskiego o wyľażenie
zgody na umieszczenie herbu Powiatu Buskiego na sztandarze .Iednostki Stľzeleckiej nr 2l30 -

załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień, w obecności Dyrektoľa Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Lucyny Wojnowskiej oraz Dyrektoľa
I l-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasza Galanta, zapoznała Zarząd Powiatu
z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdľoju
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały zostaŁ przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. l1
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
p.o' Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju o wyrażenie zgody na uľuchomienie z dniem 1 wľześnia 20l8 ľ'
kształcenia w następuj ących zawodach:

Zarząd
się.
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l ' Bľanżowa Szkoła I Stopnia Specjalna dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku -
Zdroju:

elektľyk
2. Technikum Specjalne dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju:

technik teleinformatyk,
technik spedyor,
technik pľzemysłu mody,

3. Szkoła Policealna Specjalna Nr l dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroiu:
asystent osoby niepełnosprawnej.

Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała Członkőw Zarządu Powiatu z pozytywnymi
opiniami Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pľacy dotyczącymi utworzenia
w/w kieľunków kształcenia.

Pľzedmiotowy wniosek p.o. Dyľektora SoS-w dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -
Zdroju oľaz opinie Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pľacy stanowią załqcznik nr I0
do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia zawodów, w których
kształcą szkoły funkcjonujące w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nľ 87712018 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 stycznia 2018 roku
w spľawie ustalenia zawodów, w których kształcą szkoły funkcjonujące w Specjalnym ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju stanowi
załqcznik 11 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
p.o' Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na zatľudnienie pracownika na
stanowisku pomocy technicznej w wymiaľze |/z etatu - załqcznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarząđu Powiatu z infoľmacją
o dokonanych zmianach w aľkuszachorganizacji szkół i placówek prowadzonychprzez Powiat
Buski za okres od l2 wľześnia do 31 gľudnia 2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załqczník
nľ I3 do niniejszego protokołu.

Infonrracja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia
zgody na zmianę czasu pľacy Poľadni - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 14
do niniejszego protokołu. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju
pracowała będzie w godzinach od 7:30 do l7:00.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju w spľawie vĺyľaŻenia
zgody na zatrudnienie w Poradni od 1 lutego 2018 ľ. psychologa w wymiaľze Yz etatu
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ] 5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, ZarządPowiatu wyraził zgodę na zatľudnienie w Poradni emeľytowanego
psychologa w wymiaľze Yz ętatu na okľes od l lutego 201 8 r. do 3 l sierpnia 20l 8 r.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZZarząd Powiatu w głosowaniuprzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 20l7lŻ0l8
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Ponadgimnazja|nychNr l w Busku - Zdľoju wynosi |50 zł dla ucznia.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia sportowe W ľoku szkolnym 20l712018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr I wBusku-Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaníuprzy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zaruądu Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
w sprawie wrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 8 tapczanów do internatu I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad. l8
Naczelnik Wydziału l]K Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z informacją

Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju nt. umów najmu zawartych pÍzez

I Lo w Busku - Zdrojuw 2017 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego
protokołu.

Informacja w powyższym 
'zakresie 

została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości'

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy

uchwałodawczej w sprawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół

i placówek oświatowy ch otaz tľybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobľania

i wykoľzystania _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyi1ą Członków Zatząďu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazaó Przewodniczącemu Rady

Powiĺu, celem ptzekazanía do zaopiniowania pÍZez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20
Ze względu na przygotowania Formacji Junioľ I i Formacj i dzieci Perfekta Busko - Zdrőj - grup

taneczńych działających w Buskim Samoľządowym Centľum Kultury do Mistrzostw Polski
2018, Ďyľektoľ Buskiego Samoľządowego Centľum Kultuľy zwľócił się z wnioskiem

o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w czasie feľii zimowych w dniach 19-23.02.20l8 r.

w godźinach 1200 - 14lo oraz w terminie 3-4.03.2018 ľ. w godzinach dopołudniovvych

nu p'r"p.owadzenie prőb przez powyższe sekcje - załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, Że zę względu na wcześniej dokonane rezerwacje'

udostępnienie hali spoľtowej w w/w terminie nie jest możliwe.

Zarząd Powiatu wskazał na mozliwość udostępnienia hali spoľtowej PMOS w innym -

uzgoánionym z Dyrektorem w/w jednostki terminie lub moŻliwość udostępnienia jednej z sal

gi nrnastycznych przy szkołach pľowadzon y ch przez Powi at'

Ad.21
W związku zotganizowaniem piątej edycji Konkursu Historycznego pn. ,,odrodzenie, Chwała

i Sukcesy -IIRzeczypospolitej'' Pľezes Ponidziańskiego Stowaľzyszenia,,Tukidydes'' zwľócił
się do ZarząduPowiatu z wnioskiem o objęcie patronatu nad w/w Konkursem, wyľażenie zgody

na wykoľzystanie herbu Powiatu Buskiego na plakatach i innych mateľiałach infoľmujących

o konkursie orazufundowani'e upominków dla laureatów i członków Komisji Konkuľsowych -

załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie patronatu nad w/w Konkursem,
wykorzystanie herbu Powiatu Buskiego na plakatach i innych materiałach infoľmujących
o konkursie oraz postanowił przekazać materiały pľomocyjne z Referatu IP'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Á.d.22
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zaopiniowania pľojektu ,,Programu ochľony Srodowiska dla
Miasta i Gminy Busko - Zdrőj na lata 2017 - 2020 z peľspektywąnalata}}ŻI - 2024".

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 878/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia ll stycznia 2018 ľoku
w sprawie zaopiniowania pľojektu,,Pľogľamu ochľony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko
- Z&őj na lata 2017 - Ż020 z perspektywą na lata 202l - 2024" stanowi załqcznik nľ 22
do niniej szego protokołu.

Ad.23
Naczęlnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiątu Buskiego za 20]7 rok - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanię zostało przyjęte przęz Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach._za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyższe sprawozdanie na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu maľcu bľ.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju z dnia 08.0l.20l8 r. Znak: ZSS:311.l.20l8 o naniesienie
autopoprawki w budzecie na rok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych. Nľ l w Busku - Zdroju z dnia 05.0l.2018 r. Znak:
ZsPl.0722'Ż.2018 o zwľot środków narea|izację projektu,,EUROFUTURE Changing Places''
w ramach pľogramu ERASMUS+ na 20l8 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do
niniej szego pľotokołu'
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Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z dnia 05.01.2018 ľ' Znak:
ZsPl.0722.3.2018 o zwľot środków narea|izację projektu,,Education And Sustainability for
the Young'' w ramach progľamu ERASMUS+ na 2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.27
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
PowiatowegoZarząduDľógwBusku-Zdľoju zdniaO3.01.20l8r.Znak:PZD.s2.3110.l.20l8
w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na $ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
w wysokości 5 l97 zł - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zatząd Powiatu postanowił, ze środki na powyzszy cel zostaną
zabezpieczone poprzez dokonanie stosownych pľzeniesień w ľamach przyznanego
w/w jednostce limitu wydatków.

Powyższe stanowisko zostało przyj ęte przez Zarząd
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia |5.l2'20l7
zmian w projekcie planu finansowego wydatków
załqcznÍk nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,

Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
r. Znak; DPS.II.3ll.l2.20l7 o dokonanie
na rok 2018 - w brzmieniu stanowiącym

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 22.|Ż.2017 r. Znak: SoSW.3Ol1.7Ż.2017 o zwiększenie limitów wydatków
budzetowych na rok 20l8 w planie finansowym ośrodka - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 29 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił, że środki na powyższy cel zostaną
zabezpíeczone poprzez dokonanie stosownych przeniesień w ramach przyznanego
w/w jednostce limitu wydatków.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju z dnia 05.0 l .20 1 8 ľ. Znak: FK-BS-O7 l -1/Ż018
o zwrot środków na rea|izację projektu ,,Trzy kľoki do pľacy'' oraz zwiększenie planu
wydatków w 20l8 roku w rozdziale 85395 o niewydatkowaną w 2017 ľ. kwotę 2Ż6 232,8Ż zł -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.3l 1

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 09.0l.2018 r. Znak:
ZSTio.3Ol0.40'2018 o przeniesienie środków do planu Íinansowego na 20l8 ľok w związku
z ľealizacją projektu ,,Myślenie ponad gľanicami'' realizowanego w ľamach pľogľamu
E'ľasmus* - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

4d.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 09.0l.20l8 r. Znak:
ZSTio.3Ol0.41.2018 o pľzeniesienie środków do planu finansowego na 2018 ľok w związku
z rea|izacją projektu ,,Nauczanie bez granic'' realizowanego w ľamach progľamu Erasmus*
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do ninieiszego pľotokołu.

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

4d.33
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
PowiatowegoZarząduDrógwBusku -Zdrojuzdnia 10.01.2018r.Znak:PZD.s2.3110.2.2018
o wycofanie w 2018 roku realizacji zadania pn. ,,Pľzebudowa mostu wraz z dojazdami
w m. Siesławice, na cieku bez nazwy w ciągu dľogi powiatowej Nr 0084T Siesławice -
Skorocice w km 1+858'' oľaz wprowadzenie zadaniadotyczącego pľzygotowania dokumentacji
technicznej na przebudowę mostu wraz z dojazdami w m. Siesławice' na cieku bez nazwy
w ciągu drogi powiatowej Nľ 0084T Siesławice - Skorocice w km l+858 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

4d.34
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z nlw uchwałami
VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach:

Nr l5|lŻ017 z dnia 15 gľudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu
Buskiego na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego
protokołu,

Zarząd
się.
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Nr l52120l7 z dnia l5 gľudnia 2017 r' w sprawie mozliwości sÍlnansowania deficytu
budzetu planowanego w pľojekcie uchwały budzetowej Powiatu Buskiego naŻ018 ľok -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr -l5 do niniejszego pľotokołu,
Nľ 153/20l7 zdnia l5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 - w brzmieniu stanowiącym
załcpcznik nr 36 do niniejszego protokołu.

InÍbrmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez. Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd
uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
stanowiącym zalqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Powiatu z projektem inicjatywy
Buskiego na ľok 20l8 - w brzmieniu

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2018 - Ż030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach._za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy ptzekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie dopuszczenia zapłaty nalezności stanowiących dochody budżetu
Powiatu Buskiego instrumentem płatniczym _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 39 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.38
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia planu pľacy Rady Powiatu na 2018 ľok
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty pľZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach._za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.39
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwięrdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na 20l8 ľok _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.40
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy KolaľzptzedsÍawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdroju w sprawie pľzyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na20l8 rok.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 879/2018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok stanowi załqcznik 42 do
niniej szego protokołu.



Ad.4l

W sp ľcl.luĺlc h różnyc lt :

I. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Członków Zarządu z interpelacją
Radnego Rady Miejskie.i w Busku - Zdroju Pana Stanisława Walaska dotyczącą
możliwości przekazania przez Powiat budynku oddziału Zakażnego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju na rzec7 Hospic.jum, celem zmniejszenia kosztów usług
i utľzymania - w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 43 do ninie.jszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Zarz'ąd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zatządu Dľóg
w Busku - Zdľoiu na inteľpelację Radnego Ludomia Lęszczyńskiego oľaz Radnego
Kanrila Kasperczyka w sprawic wykonania ľobót z zakresu bieżącego utľzylnania pľzy
dľodze powiatowej Nľ 0043T Dziesławice - Białoboľze - Stopnica na odcinku Dziesławice
- Białoboľze - w bľznrieniu stanowiącym załqcz.nik nľ 44 do niniejszego protokołu.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z oclpowicdzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju na interpelację Radncgo l-udomira I'eszcz'yńskiego oľaz Raclnego
Kamila Kaspeľczyka w spľawie wykonania ľobót przy dĺodzc powiatowcj Nľ 0037T
Szydłów - 'fuczępy - Pieczonogi w miejscowości CzyŻőw - w brzmieniu stanowiącym
z'ałqcuík nľ 45 do niniejszego pľotokołu.

Ad.42
Po zľcalizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu.Terzy Kolaľz podziękował obecnyln
zaudział io godzinie 1030 zamktlął posiedzenieZarządu Powiatu.
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