
Znak: BR.0022.2. ló3.2018

Protokół Nľ 163/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 2l lutego 2018 roku

W posiedz eniu Zarządu udzĺal wzĺęli:

l. Jeľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert GwőŹdż,
5. Wiesław Marzec

oraz

Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdtoju
Aľtuľ Bľachowicz _ Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Cęntľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zđroju
Gruegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Piotr Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Jolanta Mrugała _ Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie Pľzyjaciőł
DzieciwBusku-Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Barbaľa Jasonek _ Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Kamil Stępień - Inspektor w Wydziale KT



Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwierdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z Informacjq Komendantĺl Powiaĺowego Policii w Busku - Zdroju o stanie

bezpieczeńsĺwą i porzqdku publicznego nQ ĺeľenie Pov,iatu Buskiego za 20I 7 rok
(KPP w Busku _ Zdľoju' Nacz. Wydz. soz).

6. Zapoznanie się z InJbrmacjq Komendanta Powiaĺowego Pańslylowej Straży Pożarnej
w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeńSĺwa na ĺerenie Powiatu Buskiego w zalcresie ochľony
pľzeciwpożaroýýej za 20l7 rok (KP PSP w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Zapoznanie się z ląfoľmacjq Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Dróg w Busku - Zdľo.iu
dotyczqcq zimowego utrzymania dľóg na drogach powiatowych w sezonie Zimov,ym
20l7/2018, Sĺan na dzień 14.02.2018 r. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

8. Zapoznanie się z infoľmacją dotyczącą podziału śľodków PFRON dla samoľządőw
powiatowych w 20l8 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. PUP w Busku - Zdroju'
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie okľeślenia zadań oraz podzíału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algoľytmu w 2018 ľoku na ľealizacj ę zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju' Dyr. PUP
w Busku - Zdroju, Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

|0. Zapoznanie się z protokołem z kontrolipľzepľowadzonej w Waľsztatach Terapii Zajęciowej
pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju pÍZęZ pľacowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju' Prezes
Zarządu oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Kĺer. WTZ przy TPD
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

ll.Zapoznanie się z pľotokołem Z kontľoli pľZepľowadzonej w Powiecie Buskim przez
pracowników Departamentu ds. Kontľoli i Windykacji Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych w Warszawie (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju'
Nacz. Wydz. SOZ).

12, Zapoznanie się z ptzyjętym pÍZez Zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki dzialan oraz
waľunki bľzegowe obowiązujące ľealizatoľów pilotaŻowego pľogľamu ,,Aktywny
samoľząd'' w 2018 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

13.Zapoznanie się z ostateczną wersją pľojektu ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zapoznanie się Ze Spľawozdarriami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju:
Rb-N - kwartalnym spľawozdaniem o stanie należności oľaz wybranych aktywów
finansowych,
Rb-Z - kwaľtalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz
poľęczeń i gwaľancji,
Rb-UZ _ ľocznym spľawozdaniem uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych'
RB-LIN - rocznym sprawozdaniem uzupełniającym o stanie należności z tytułu
papieľów waľtościowych wg wartości księgowej (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju'
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie ogłoszenia otwartego
konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji zadan publicznych w 2018 ľ. (Nacz. Wydz. SoZ).
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16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Sĺarosty Buskiego z ĺlzialcllności Komiýi Beąlieczeńsĺv,cl
i Porzqdku v, Busku - Zdroju za 20l7 ľok (Nacz. Wydz. SoZ).

l7. Rozpatľzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdroj w spľawie udzielenia
wsparcia ťtnansowego Z przeznaczeniem na działalnośó hospicjum w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnĺk Powiatu).

18. Podjęcie decyzji w spľawie wytypowania przedstawicieli organu pľowadzącego w skład
komisji konkuľsowych mających na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska
dyľektorów jednostek oświatowych (Nacz. Wydz. EK).

|9, Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zfuoju z realizacji pľojektu ,'Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny
Region" (Nacz. Wydz. EK).

20. Ponowne rozpattzenie wniosku pełnomocnika ds' dokumentacji pľojektowej
i wykonawstwa sieci szeľokopasmowej Polski Wschodniej - woj' świętokrzyskie
o uzgodnienie lokalizacji szafy dostępowej wtaz z ttasą pľzyłącza światłowodowego
w związku z realizacją zadania: budowa sieci w ramach Pľogľamu opeľacyjnego Polska
Cyfľowa na lata 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. GKN).

2l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesięń w planie finansowym
(Skarbnik Powiatu).

22,Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków flnansowych
w planach wydatków budżetowych na 2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w sprawie wyľaŻenia zgody na przesunięcie środków finansowych
(Skaľbnik Powiatu).

24.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w spľawie wyľażenia zgody na
dokonanie pľzeniesień w planie ltnansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku -

Zdroju (Skarbnik Powiatu).
25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w budżecie na 2018 rok
(Skarbnik Powiatu).

26. Rozpatrzenie wniosku p'o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie wydatków na20|8 ľok (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatkÓw budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

30. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXXIVl350l20l8
Rady Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej
Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

3l,.Zapoznanie się z Uchwałą Nľ 35/2018 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach zdnia 9lutego 20l8 ľoku w spľawie opinii o pľawidłowości
planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego (Skaľbnĺk Powiatu).

32. Zapoznanie się z Uchwałą Nľ 3612018 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obľachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 20l 8 roku w spľawie moŻliwości sťtnansowania
deficytu budżetu planowanego w uchwale budzetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok
(Skaľbnik Powiatu).
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33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zwolnienia z opłaty za wydanie
ľejestľacyjnego ze względu na zmianę adľesu spowođowaną nadaniem nazw
w sołectwie Łagiewniki gmina Busko - Zdrőj (Nacz. Wydz. KT).

34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie
ľejestracyjnego ze względu na zmianę adľesu spowodowaną nadaniem nazw
w sołectwie Zboľów gmina Solec - Zdrőj (Nacz. Wydz. KT).

35. Spľawy rőŻne.
36. Zamkni ęcie po sied zenia.

dowodu
ulicom

dowodu
ulicom

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 163 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 825)' co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszonych osób stanowiq załqczníki nr I í 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍzez Pľzewodniczące1o Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ l62i20l8 z dnia 14 lutego 20l8 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządĺl
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju Jakub Kosiń zapoznał Zarząd Powiatu
z Informaciq o Stanie bezpieczenstu,a i poľzqdku publicznego ną terenie Powiątu Buskiego
za 20]7 rok_ w bľzmieniu stanowiącymzałqcznĺk nr J do niniejszego protokołu.

o godz. 825 do posiedzenia Zaľzqdu dołqczył Członek Zaľzqdu Robeľt Gwóźdź.

Po analizíe, powyŻsza infoľmacja została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infbrmację naleŻy pľzekazaó Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.6
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdľoju Artuľ Brachowicz
zapoznał Zarząd Powiatu z Informacjq o stanie bezpieczeńSĺwa na ĺerenie Powiątu Buskiego
v, zalĺresie ochrony pľzeciwpożarowei za 20 ]7 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 4
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, pov,ryŻsza infoľmacja została przyjęta ptzez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaľządu,powyższą infoľmację należy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z Inĺbrmacjq dotyczqcq zimou,ego utrzymania dróg na drogach powiaĺowych
w sezonie zimowym 20I7/2018. Sĺan ną dzień 14'02.2018 r, _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Po ana|izie, povĺyŻsza informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infoľmację naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polrriak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z inibrmacj ą dotyczącą
podziału śľodków PFRON dla samorządőw powiatowych w 2018 roku - w brzmieniu
stanowiącyn załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu,

Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak poinťormował, Że decyzją Zaľządu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych dla Powiatu Buskiego na realizację zadan w zakľesie
ľehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych na ľok 20l8 zostały ptzyznane
śľodki w kwocie | 979 794 zł, w tym: I 439 640 zł na dofinansowanie kosztów działania
waľsztatów terapii zajęciowej.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.9
Po zapoznaniu się z informacją Dyľektora Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Maľiana Szostaka dotyczącą wielkości środków niezbędnych na ľealizację w 2018 ľoku zadań
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w zakľesie ľelrabilitacji zawodowej, Zarząd Powiatu postanowił' Że na w/w zadania
przeznaczona zostanie kwota w wysokości 200 000 zł, tj':
l. Zwrot wydatków na instľumenty i usługi ľynku pracy narzecz osób niepełnosprawnych

poszukujących pľacy i niepozostającyclr w zatľudnieniu _ art. l1 - 60 000 zł.
2' Jednoľazowe dofrnansowanie rozpoczęcia działalności gospodaľczej, ľolniczej

lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej - art. l2a - 20 000 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pľacy osoby niepełnospľawnej - art. 26e -

l20 000 zł.

W dalszej części posiedzenia,po zapoznaniu się z pľzedstawionąptzezDyľektoľa Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego pľopozycją podziału
śľodków nazadaniaz zakľesu ľehabilitacji społecznej ,Zarząd Powiatu postanowił pľzeznaczyć
na w/w zadania śľodki w wysokoŚci l 779 794 zł, tj,:
l. DoÍinansowanie uczestnictwa osób niepełnospľawnych i ich opiekunów w tuľnusach

ľehabilitacyjnych - aľt' 35a ust' l pkt 7 |it. a - 85 000 zł.
2' Dofinansowanie zaopatľzenia w spľzęt ľehabilitacyjny, pľzedmioty oľtopedyczne

i środki pomocnicze ptzyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odľębnych
pľzepisów - art' 35a ust' l pkt 7 lit. c _ 143 1 54 zł.

3. Doťtnansowanie likwidacji barieľ aľclritektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potľzebami osób niepełnospľawnych
- art' 35a ust. l pkt 7lit. d - l05 000 zł.

4' Dofinansowanie kosztów działania waľsztatów teľapii zajęciowej - aľt. 35a ust. l pkt 8 -
1 439 640 zł.

5' Dofinansowanie spoľtu, kultuľy, ľekľeacji i tuľystyki osób niepełnospľawnych - aľt.35a,
ust. l, pkt 7' lit' b - 1 000 zł.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie okľeślenia zadan oruzpodziału śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2018 roku
na rea|izację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 10
Dyľektor Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
w obecności Kieľownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pľzyjaciół Dzieci
w Busku - Zdroju Jolanty Mrugała, zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem Z kontroli
pľZeprowadzonej w Waľsztatach Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci
w Busku - Zdroju w dniach 29.11'Ż0l7 t., 12,12.2017 ľ., 11.0l.20l8 r, przez pľacowników
PCPR w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.
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Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 1l
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľotokołem Z kontroli przepľowadzonej w Powiecie Buskim
w dniach od 05.02.20l8 ľ. do 09.02.20l8 r. przez pľacowników Departamentu ds. Kontľoli
i Windykacji Państwowego Funduszu Ręhabilitacji osób Niepełnosprawnych w Waľszawię -
w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznałZarząd Powiatu zprzyjętympľzezZarząd PFRON dokumentem pn.Kierunki dzíałan
oraz waľunki bľzegowe obowiązujące ľealizatoľów pilotaŻowego programu ,,Aktywny
samorządo'w 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęÍa przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinÍbrmował, Że w związku z pľZepľowadzonymi negocjacjami projektu ,,Rodzina Wspólna
Troska'o w dniu |9.02.2018 t. złoŻono zaktualizowany wniosek aplikacyjny zgodnie
z postanowieniami protokołu negocjacyjnego pľojektu do akceptacji IZ RPo WS na |ata2014
- 2020. Następnie Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z ostateczną
weľsją projektu,,Rodzina Wspólna Tľoska'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11 do
niniej szego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku - Zdľoju zapoznał Zarząd Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie przez
Powiat Buski do ľealizacji pľojektu paľtneľskiego ,,Rodzina Wspólna Troska'' w ľamach osi
Priorytetowej 9 _ Włączenie społeczne i walka z ubóstwem' Poddziałanie 9.2.l - Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - Ż020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do
niniej szego protokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyzszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za' O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się,
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W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju zapoznał Zaruąd Powiatu
z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Powiatowego Pľogramu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2018 - 20Ż0 _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t4
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdtoju Zbigniew Pietľaszęwski zapoznali
Członków ZarząduPowiatu Ze spľawozdaniami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju:

Rb-N - kwaľtalnym spľawozdaniem o stanie nalęŻności oľaz wybranych aktywów
ťtnansowych wg stanu na koniec IV kwartału 20l7 ľoku - załqcznik nr 14 do niniejszego
pľotokołu,
Rb-Z _ kwartalnym spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oľaz
poľęczeń i gwaľancji wg stanu na koniec IV kwaľtału 2017 roku - załqcznik nr 15 do

niniej szego protokołu,
Rb-UZ - rocznym spľawozdaniem uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych wg stanu na koniec IV kwartału 20l7 roku - załqcznik nr 16 do niniejszego
pľotokołu,
Rb-LJN - ľocznym spľawozdaniem uzupełniającym o stanie należności z tytułu papieľów
wartościowych wg waľtości księgowej wg stanu na koniec IV kwaľtału 2017 ľoku -
załqcznik nľ ]7 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdtoju poinfoľmował, Że'.

w ubiegłym tygodniu zostały podpisane z NFZ aneksy do umów za ľok 2011 . Kwota do

odzyskania z NFZ ztego tytułu wynosi 1 490 266 zŁ,

stan zobowiązan finansowych Szpitala na dzieri 31.12.20|7 ľ. z tytułu kľedytów
i poŻyczek wynosi |5 996 934,41 zł oraz z tytułu zobowiąza'ń wymagalnych
1 583 l |1,69 zł,
na dzień 3l 'l2.2ol7 ľ. stan śľodków na ľachunku wynosił 2 489 231 ,92 zł. Szpita| posiada

należności w łącznej kwocie 4918 811,67 zł z tego głównie od NFZ w kwocie
4 842 319,|0 zł,
w ľamach naboľu do RPo złoŻony został projekt obejmujący m.in. zakup cyfrowego
apaľatu RTG na potľzeby oddziału GľuŹlicy i Choľób Płuc,
w związku z ogłoszeniem naboru w ramach RPo przygotowywany jest pľojekt

obejmujący wymianę gľzejników i instalacji c.o.,
od dnia 20 lutego br. ľozpoczął ptacę w oddziale Chiľuľgicznym ogólnym |ekaru
posiadający specjalizację z chiľuľgii ogólnej i onkologicznej.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfbľmował o możliwości zŁoŻenia jednego,

wspólnego wniosku dotyczącego nrodeľnizacji systemu gľzewczego w budynkach ZoZ,
budynku Szkoły i Internatu ZST-I oraz budynku Internatu I Lo w Busku - Zdľoju'
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Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zwľócił się do Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju
aby do w/w spľawozdań dołączana była inÍbľmacja o wysokości biezących zobowiązan ZoZ
oľaz informacja o łącznej kwocie zobowiązań ZoZ (wg stanu na dzień spoľządzania
pľzedmiotolvych spľawozdań).

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdrojl w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu ofert na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 20l8 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 905/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2l lutego 2018 roku
w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie rea|izacji zadan publicznych
w 20l8 roku stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

w dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił
propozycję zapľoszenia pľzedstawicieli oľganizacji pozaľządowych pľowadzących działalność
pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej ofeľty na wspaľcie
realizacji zadań publicznych w zakľesię: kultuľy, kultuľy ťĺzycznej i tuľystyki, ochľony
i pľomocji zdľowia' edukacji ekologicznej.

Powyższe zaproszenie _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 19 do niniejszego protokołu
zostało zaakceptowane pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _

pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz zapoznał pozostałych Członkőw Zaruądu Powiatu
ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzqdku w Busku - Zdroju za 20 ] 7

rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe Spľawozdanie zostało pľzyjęte pľzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazaĆ, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie włączenĺa do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Człorrków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali
Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdľőj w spľawie:

udzielenia wspaľcia finansowego w wysokości 2 000 zł miesięcznie (24 000 zł rocznie)
Zprzeznaczeniem na działalność hospicjut1l w Busku - Zdroju,
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pľZepľowadzenia przez Powiat konkuľsu ofěľt na ľealizację zadan publicznych' w ramach
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaľiacie - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 2I do niniejszego pľotokołu.

Analizując w/w wniosek Zarząd Powiatu postanowił udzielić pomocy finansowej Gminie
Busko - Zdľőj w wysokości 2 000 zł miesięcznie (24 000 zł ľocznie) z ptzęznaczeniem
na działalność hospicjuln w Busku - Zdľoju. Jednocześnie Zarząd Powiatu negatywnie odniósł
się do pľopozycji dotyczącej ogłoszenia przęz Powiat konkuľsu ofeń na realizację zadan
publicznych, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie' Zdaniem
Zaľządu Powiatu konkuľs w powyższym zakľesie powinien zostaó ogłoszony pÍzez Miasto
i Gminę Busko - Zdrőj.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18
W związku z ogłoszeniem konkuľsów na stanowiska dyľektoľów ďw jednostek oświatowych:

1) I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju,
Ż) Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo

w Busku - Zdľoju,
3) Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdĺoju,
4) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju,

oľaz koniecznością powołania komisji konkuľsowych w celu wyłonienia kandydatów
na w/w stanowiska, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrociła się o wytypowanie:

l) 3 pľzedstawicieli oľganu Pľowadzącego do udziału w pľacach poszczególnych komisji,
2) pľzewodniczącego Komisji Konkursowej (spośľód w/w 3 pľzedstawicieli),
3) osoby zastępującej pľzewodniczące1o Komisji Konkuľsowej (spośľód

wiw 3 pľzedstawicieli),
4) dodatkowego przedstawiciela oľganu Pľowadzącego do udziału w pľacach

poszczególnych komisji, na wypadek konieczności poszerzenia składu komisji
konkuľsowych w tľybie art.63 ust' 16 ustawy z dnia 14 gľudnia 2016 r. Pľawo
oświatowe - załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Członkowie Zaľządu postanowili, Że w skład komisji konkuľsowej
zostają powołani:

Wicestaľosta Stanisław Klimczak - Pľzewodniczący'
Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż - osoba zastępująca Pľzewodniczącęgo,
Pľzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Pľomocji Powiatu
Stanisław Moskal - Członek Konrisji,
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzeľtrień - dodatkowy pľzedstawiciel oľganu
Prowadzącego.

Członkowie Zarząđu Powiatu ustalili, Że powyŻszy skład komisji będzie obowiązywał przy
kolejnych konkuľsach na stanowiska dyľektoľów oświatowych jednostek oľganizacyjnych
Powiatu Buskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z przebiegu
ľealizacjí pľzęz ZST-I przy współpľacy z Uruędem Maľszałkowskim Województwa
Świętokľzyskiego pľojektu edukacyjnego pn. ,,Nowoczesna Szkoła Zav,odowa - Nowoczesny
Region" w okresie listopad 2017 r, - styczeń 20l8 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesię została pľzyjęta prZęZ Członków Zaľządu Powiatu
do wiadonrości'

Ad.20
Kieľownik ReÍ-eľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek
poinfoľmowała, Że Zaruąd Powiatu na posiedzeniu Nr l5ll20l7 w dniu 22 listopada20l'] r.

ana|izował wniosek pełnomocnika ds. dokumentacji pľojektowej i wykonawstwa sieci
szeľokopasmowej Polski Wschodniej - woj. świętokrzyskie w spľawie uzgodnienia lokalizacji
szaÍy dostępowej wrazZtrasąprzyłącza światłowodowego sieci szeľokopasmowej na działkach
nr 89/l í 89/2, połozonych w Busku - Züoju przy ulicy Mickiewicza, stanowiących własność
Powiatu Buskiego, w tľwałym zarządzie I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
(internat - działka nr 8912) i w tľwałym zarządzie Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju (działka nľ 89/l). Kierownik Referatu
Gospodaľki Nieruchomościami pľzypomni ała, Że Zarząd Powiatu na w/w posiedzeniu wyľaził
zgodę na lokalizację szafy dostępowej wraz z inťľastľukturą towarzyszącą na w/w działkach
pod warunkiem poniesienia pľZeZ Wnioskodawcę opłaty z tytułu służębności pľzesyłu oľaz
pokrycia kosztów wykonania opeľatu szacunkowego.

Na dzisiejszynr posiedzeniu Zaľządu Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami
w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek poinťoľmowała, Że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
27 pażdzieľnika 20l7 r. o ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ,,ustanolvienie służebności
przesyłu n(] gľunĺach stanou,iqcych własność organu prov,adzqcego szkołę lub .jednostki
samoľzqdu terytorialnego, na kĺórej terenie zlokalizowana jesĺ ta szkoła, w celu doprowadzenia
przyłqcza telekomunikacyjnego do te.i szkoły .iest nieodpłąĺne u, okresie świadczenią szkole
usługi szeľokopasmowego dostępu do Interneĺĺl ".
Pismo Kieľownika Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w pľzedmiotowej spľawie stanowi
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Bioľąc pod tlwagę powyższe Zaľząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się, vĺyraził zgodę na lokalizację szaťy dostępowej
wrazZ infľastrukturą towaľzysZącąna w/w działkach,bez konieczności ponoszenia opłat.

Ad.2t
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia ll.02.Ż0l8 ľ. Znak:
PCPR.ZAF'3OIl.l.20l8 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowym bľ. - w bľzmięniu stanowiącym zołqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
SzkółPonadgimnazja|nychNľ 1wBusku -Zdľojuzdnia09.02.2018r.Znak:ZsP.0722.7.2018
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięcia środków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2018 ľok - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 26
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Z&oju z dnia 12.02.2018 ľ. Znak:
ZSTio.3010.224.2018 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków
ťtnansowych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo -

BudŻetowego z dnia 13.0Ż.2018 t' Znak: FN'302l.l3.20l8 w spľawie wyľażenia zgody
na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku -

Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _zao 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju z dnia29.0l.20l8 r.

Znak: PMOS.3200.0l'20l8 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budzecie
na20l8 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.26Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyľektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 22'0l.2018 r. Znak: SoSW'3Ol1.5.2018 w spľawie wyrażenia zgody na
dokonanie zmianmiędzy działami w planie wydatków na20l8 rok - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 906/2018 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2l lutego 2018 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi

załqcznik nľ 31 do niniejszego pľotokołu'

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pĺZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 907/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 2l lutego 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi

załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Ad.29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 33 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty prZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 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 porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/350lŻ0l8 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 26 stycznia 201 8 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - Ż030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały zosÍał przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z Uchwałą Nľ 35/201 8 VI Składu
orzekającego Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach z dnia 9lutego 2018 ľoku
w sprawie opinii o pľawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego - w bľzrnieniu
stanowiącym zalqczník nr 35 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z UchwałąNr 36/20l8 VI Składu
oľzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 ľoku
w sprawie możliwości sÍinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej
Powiatu Buskiego na 2018 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 36 do niniejszego
pľotokołu.

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

Ad.33
Inspektoľ w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zwolnienia zopłaty zawydanie dowodu rejestracyjnego ze względu
na zmianę adľesu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki gmina Busko
- Zdľőj _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania prZęZ poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.34
Inspektoľ w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Pľzewodniczącęgo Rady Powiatu w Busku - Zdľoju o zwolnienie mieszkańców sołectwa
Zboľow z opLaÍ za wydanie aktualnych praw jazdy oľaz dowodów rejestľacyjnych pojazdów
w związku z nadaniem nazw ulicom w Zborowie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 38 do niniejszego pľotokołu.

W związku z wyľokiem Tľybunału Konstytucyjnego Z dnia 14 gľudnia 2017 r., któľy orzekł,
że pobieranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu pľawa jazdy
z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikających ze zmiany stanu

faktycznego spowodowanej działaniem oľganów władzy samoľządowej, jest niezgodny z art.2
Konstytucji RP, bezdyskusyjna stała się spľawa zwolnienia z opłat za wydanie praw jazdy'

Bioľąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział KT do respektowania
i stosowania wyľoku Tľybunału Konstytucyjnego w zakľesie zwolnienia z opłat za wydanie
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pľaw jazdy. .Iednocześnie Zaľząd Powiatu postanowił wystąpić z inicjatywą trchwałoclawczą
w spľawie zwolnienia z opłat nrieszkańców sołcctwa Zboľów 7a wydanie clowodów
re.iestracyj nych,

Następnie Inspektoľ w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu re.iestľacyjrrego

ze względu na zmiatrę adľesu spowodowallą nadaniem nazw ulicom w sołectwie Zboľőw gmina
Solec - Zdroj - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Po alralizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został pľzyjęty pľZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządtl,povłyŻszą inicjatywę na\eżry pľzekazac Pľzewodniczącemu l{ady

Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľząclku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZęz Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.35

ĺľ spľowach rlíżnych:

I. Zarząd Powiatu zapoznał się z notatką słuŻbową spisaną w dniu 13 lutego 20l8 ľoku
na okoliczność spotkania w spľawie udzielenia Gminie Busko - Zdľőj pľawa

do clysponowania gľuntem na cele budowlane (dotyczy części cĺziałek nľ 20l ,20211 i 208
położonych w Busku _ Zdľoju, stanowiących własność Powiatu Buskiego w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyclr Nľ l w Busku - Zdľoju) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 40 do ninie.iszego pľotokołu.

2. Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczei w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zwľócił się
do Zavądtĺ Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zoľganizowanie staŻu

na stanowisku wychowawcy w ľamach Llmowy z Powiatowym Uľzędem Pľacy w Busku
- Zdľo.iu - w bľzmieniu stanowiącym zalĺ1cznik nľ 4I do rriniejszego pľotokołlr.

Powyższy wniosck został pozytywnie zaopiniowan! pl'-ZezZaruąd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzymał się'

3. Członek 7-,arządu Kľzysztof Gajek zwľócił się o pľzekazanie infoľrnacji jakie clziałania

zostały podjęte pruez Wyclział KT w związku z. bľakienr funkcjonowatria pľzewozu osób

na trasie ľelacji Szczucin - Busko - Zdľő'i'

ACl.3ó
Po'zľęa|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządv.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnynr

za udział i o godzinie 1 1a5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Pľotokół spoľząclzi ła:

l}aľl;aľa Nĺllvocicli
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