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Pľotokól Nľ 164/2018

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 27 lutego 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KtzyszÍofGajek
4, Wiesław Marzęc

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
Ar1ur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Joanna Kowalska - Inspektoľ w Wydziale oR
Aneta Chrobot - Inspektor w Wydziale OR

Proponowany porządek posicdzenia :

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwieľdzerrie quorum.
3. Pľzylęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządul Dľóg w Busku Zdroju

w spľawie zabezpieczenia dodatkowyclr Śľodków Íinansowych na ľealizację zadania pn':
Lĺ/ykonanie pro.jektu budou,lanego ną ządąnie Pk. ,,Pľzebudou,a dľogi powiaĺowej Nľ
0024T Chmielnik_ Stopnica od km 25+4l0 do km 25+ő40w m. Sĺopnica polegajqca na
budowie pasa awary.inego, rĺlzbiórce i'stnieiqcego chodnika i budov,ie nowego chodnikcl
w gľanicach pasa drogou,ego " (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatľzenie wniosku Gminy Solec - Zdrőj w sprawie pľzyjęcia zadan do ľealizacji
w 20l9 ľoku w ľamach ,,PľogramLl rozwoitl gminne'j i 1lĺlvliaĺowej infrasĺľt'łkĺtu'y dľogowe.j
ną lcltcl 20I6 - 20]9" (Dyľ.PZD w Busku _ Zdroju).
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7. Rozpatľzenie wniosku Rady Sołeckiej m. Zborówek w spľawie zabezpíeczenia śľodków
Íinansowych na przebudowę zjazdu publicznego z dľogi powiatowej Nľ 0120T na drogę
dojazdową do pól w m. Zboľówek (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

8. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
w spľawie podziału środków na bieżące utľzymanie dľóg powiatowych na 2018 ľok (Dyľ.
PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

9, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej nr 0320T Krajno Dľugie
Wymyślona _ Bęczków na terenie Gminy Góľno (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktl - Zdľoju w spľawie wyľażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej drogi nr 0585T Wzdół Paľcele _
Siekieľno na odcinku od skľzyżowania z drogą wojewódzką nt 75l do skľzyżowania
z drogą powiatową nľ 0584T położonej na terenie Gminy Bodzentyn (Dyr. PZD w Busku
- Zdľoju).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie
zapoÍrzebowania na śľodki finansowe Z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w spľawie wyraŻenia zgody
naudział w Powiatowych Taľgach Edukacyjnych (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Nonvy Koľczyn na realizację zadan z zakľęsu kultury (Nacz. Wydz. EK)'

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Solec - Zdrőj na rea|izację zadan z zakľesu kultuľy (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie
Pacanów na ľealizacj ę zađania z zakľesu kultury (Nacz. Wydz. EK).

t6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko _ Zdrőj na realizację zadan z zakresu kultuľy (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Świętokľzyskiemu na ľealizację zadan z zakresu kulttlry (Nacz. Wydz.
BK).

18. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzyjęcia ľegulaminu
Powiatowego Konkursu FABRYKA MŁ)DYCH NAUKoWCoĺt (Nacz. Wydz. EK).

19. Rozpatľzenie wniosków w sprawie pozyskania dodatkowego wyposazenia po byłym
internacie Zespołul Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busktl - Zdroju (Nacz. Wydz.
oR).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Bttsku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków
finansowych w planie wydatków (Skaľbnik Powĺatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 2018 (Skarbnik Powiatu)'

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu)'

23. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu)'

z4. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdrojv w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu admirristľacji rządowej oÍaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawanri w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

25. Podięcie uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
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26, Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ
XXXIV/350|2018 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 26 stycznia 2018 roku
wsprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 _2030
(Skaľbnik Powiatu)'

28. Spľawy ľoŻne.
29, Zamkni ęci e posi ed zenia.

Ad. I
obľadom Zaľządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie l4]0 otwoľzył 164 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzęwodni czący Zaruądu Jeľzy Kolaľz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quorum pozwalające na podejmowanie
Członków Zaľzqdu oraz zaproszonyclt
protokołu.

oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stgnowíq załqczniki nr I i 2 do niniejszego

Ad.3
Pľoponowany przęz PrzewodnicZącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.4
Protokół Nľ l63120l8
Powiatu bez uwag w
wstľzymał się.

z dnia 2l lutego 2018 ľoku został przyjęty pÍZęZ Członków Zarządu
głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztoť Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w Spľawie zabęzpieczenia dodatkowych śľodków finansowych na
ľealizację zadaniapn;'ĺľykonanie projektu budowlanego na zadanie pn' ,,Przebudou,a drogi
powiatowe.i Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 25+410 do km 25t640 w m. Stopnica
polegajqca na budowie pasa awaryjnego, rozbiórce istniejqcego chodnika i budov,ie nowego
chodnika w gľanicach pasa drogowego'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu i pozytywnej ľekomendacji Skaľbnika Powiatu, powyższy wniosek
został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 gŁosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Solec _ Zdľőj w spľawie przyjęcia zadan do ľealizacji
w 2019 roku w ľamach ,, PľogramLł rozu,oju gminnej i powiatoulej infra'sĺruktllry drogowej na
lata 20] 6 - 2019 '' _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku _ Zdľoju do skonsultowania z Radnymi z tęrenu Gminy Solec _ Zdrőj zgłoszonych
pľopozycji, aby po ľozstľzygnięciu przetaľgów w końcu maľca na początku kwiętnia moŻna
było pľzystąpić do wyboľu zadań w ľamach ,, Pľogramu rozwojtl gminnei i powiąĺowei
infľastruktury drogowej na lata 20I 6 - 20 I 9 " .

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tulak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem Rady Sołeckiej m' Zboľówek w sprawie zabezpieczenia śľodków
finansowych na pľzebudowę zjazdu publicznego z dľogi powiatowej Nľ 0l20T na dľogę
dojazdową do pól w m, Zboľówek _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołu.

Ze względu na usytuowanie zjazdu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD do
wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Pacanów o współťrnansowanie zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzęz Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z infoľmacją w spľawie podziału śľodków nabieŻące utľzymanie dľóg powiatowych
na2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego protokołu'

Inťormacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta pÍZez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości'

Ad.9
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w spľawie wyľażenia opinii w sprawie pozbawienia kategoľii drogi
powiatowej Nr 0320T Kľajno Dľugie _ Wymyślona - Bęczków na teľenie Gminy Góľno _
w bľzmieniu stanowiącym zĺłqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju pozytywnie zaľekomendował
powyższy wniosek.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się, wyľaził pozytywną opinię dotyczącą pozbawienia kategoľii dľogi
powiatowej Nľ 0320T Krajno Drugie _ Wymyślona _ Bęczków na teľenie Gminy Górno'

Następnie, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak
pľzedstawił pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi powiatowej nľ 0320T Krajno Dľugie - Wymyślona _

Bęczków na teľenie Gminy Góľno.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ucliwała Nľ 908/2018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 |utego 2018 ľoku
w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej nľ 0320T
Kľajno Drugie _ Wymyślona _ Bęczków na teľenie Gminy Górno stanowi załqcznik nr 8 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ ZdrojuKrzyszÍoť Tułak zapoznał Członków
Zarządu z wnioskiem w spľawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii dľogi
powiatowej nľ 0585T '\Mzdół Paľcele - Siekieľno na odcinku od skrzyŻowanía z drogą
wojewódzką nr 751 do skľzyżowania z drogą powiatową nr 0584T połoŻonej na terenie
Gminy Bodzentyn _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju pozytywnie zaľekomendował
powyŻszy wniosek'

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzynrał się, wyľazíł pozytywną opinię doÍyczącą pozbawienia kategoľii dľogi
powiatowej nr 0585T Wzdół Parcele - Siekieľno na odcinku od skľzyzowania z dľogą
wojewódzką nľ 751 do skľzyŻowania zdrogą powiatową nľ 0584T położonej na teľenię
Gminy Bodzentyn.

Następnie, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak
przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii drogi powiatowej dľogi nr 0585T Wzdół Parcele -
Siekierno na odcinku od skľzyżowania z &ogą wojewódzkąnr 75l do skľzyżowania z dľogą
powiatową nľ 0584T połozonej na teľenie Gminy Bodzentyn.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 909/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej dľogi nľ
0585T Wzdół Paľcele _ Siekieľno na odcinku od skľzyżowania zdrogą wojewódzkąnr 751
do skrzyzowania zdrogą powiatową nľ 0584T połozonej na teľenie Gminy Bodzentyn
stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu'

Ad. tl
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w Spľawie zapotrzebowania na środki
f'inansowe Z ptzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyľektoľ ZSS złoŻyła
uzupełnienie do wniosku podstawowego' któľy został rozszerzony o dwie dodatkowe pozycje
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu í przy pozytywnej ľekomendacji Naczelnika Wydziału EK, rozszęrzony
wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków Zaľządu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Pľzewodnicząly Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wycĺziału EK do zwľacania
uwagi, aby jak największa liczba szkoleń była ľealizowana w Powiatowyrn ośľodku
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju.
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Szkół w Busku _ Zdroju Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w sprawie
wyraŻenia zgody na udział w XIV Powiatowych Taľgach Edukacyjnych - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Ze względu na oľganizację XIV Powiatowych Taľgów Edukacyjnych w hali spoľtowej
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju, a tym Samym na ogľaniczoną ilość miejsca
na ekspozycję, Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Non'y Koľczyn na
realizację zadań z zakresu kultury _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I3 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 _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pruez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdroj na ľealizację
zadan z zakľesu kultuľy_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały zosÍał pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu' povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy ťlnansowej Gminie Pacanów na realizację
zadanía z zakresu kultuľy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę należy pľzekazac Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celenr przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Kornisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Poryższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielęnia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdroj na
rea|izację zada'h z zaktesu kultuľy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie ' powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ze wzg|ędu na jedno z obostľzeń, że kwoty dofinansowania mają zostać, przeznaczone na
nagrody dla uczęstników z Powiatu Buskiego, Naczelnik Wydziału EK zwrociła się
z pytaniem, czy jeŻeli nikt nie zgłosi się z terenu Powíatu Buskiego, to czy przyznane śľodki
mają zostać zwľócone czy mogą zostaó przeznaczone dla innego uczestnika.

Pľzewodnicząay Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował' Że w przypadku braku uczestników
z naszego teľenu, oľganizatoľ występuje z wnioskiern o możliwośc przeznaczenía nagrody dla
innego uczestnika , a Zarząd Powiatu podejmie stosowną decyzję.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu
na ręalizację zadań z zakresu kultuľy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ]7 do
niniej szego protokołu.

Po analizie' powyższy pľojekt ucliwały został pľzyjęty przęZ Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę należy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej 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.



Ad. t8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemieri pľzeclstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia ľegulaminu Powiatowego Konkurcu FABRYKA
MŁ)DYCH NAUK)WC)W'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 91012018 Zarządu Powiatu w Btlsku _ Zdroju z dnia 27 |utego 2018 roku
w sprawie , przyjęcia regulaminu Powiatowego Konkuľstt FABRYKA MŁ)DYCH
NAUKOĺ,ĺ/C)ĺľ stanowi załqcznik nľ 18 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Inspektoľ w Wydziale oR Joanna Kowalska zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Sołtys wsi Kawczyce w sprawie pozyskania dodatkowego wyposażenia po byłym inteľnacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

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

Następnie, Inspektoľ w Wydziale oR .Ioanna Kowalska zapoznała Członków Zarządu
z wnioskiem Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczęgo dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie nieodpłatnego pľzekazania
wyposażenia po byłym inteľnacie Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Busku - Zdľoju
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się' pľzek azując
8 szaĹ 3 szafki wiszące' 6 półek wiszących, 1 biuľko oraz l podstawę pod komputer.

Kolejno, Inspektor w Wydziale oR Joanna Kowalska zapoznała Członków Zarządu
z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie w
spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne pľzekazanie 16 szt. tapczanów po byłym internacie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 2] do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, polvyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pr7.ęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się'

Ponadto, Inspektoľ Wydziału oR Joanna Kowalska zapoznała Członków Zarządu z wykazem
co jeszcze pozostało na wyposażeniu po byłym inteľnacie ZSP Nľ 1.

Przewodnicząoy Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Inspektor Wydziału oR do skontaktowania
się z Dyrektoľem ZoZ w Busku _ Zdroju w spľawie możliwości pozyskania dodatkowego
wyposażenia po byłym inteľnacie ZSP Nľ l.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnia 21.02.2018 ľ. Znak:
ZsTio.3020.264'2018 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków
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Íinansowych w planie wydatków _ w bľzmieniu stanowiącym zahpznik nr 22 do niniejszego
pľotokołu.

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

Ad.2l
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Brrskiego na ľok 20l8.

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

Uchwała Nľ 9lll20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 lutego 2018 ľoku
w spľawie zmian w budŻęcie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 23 do
niniej szego pľotokołu'

^d.22Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

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 Nr 91212018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 9l3l20l8 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 |utego 2018 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi
załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

4d.24
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian w planie ťtnansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oľaz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2018 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 91412078 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 27 |uÍego 2018 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowynr zadań z zakresu adrninistracji rządowej oraz innych
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zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 91512018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 |utego 2018 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 27 do niniejszego pľotokołu.

^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego
w 201 8 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka zosÍała przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV1350lŻ018 Rady Powiatu
w Busku _ Zdľoj u z dnia 26 stycznia 20 l 8 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 _ 2030 - w bľznrieniu stanowiącym zolqcznik nr 29 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka zosÍała przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowanilr przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.28
łľ sprawaclt ľóżnyclt:

l. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował Członków o dwóch
dodatkowych inicjatywach uchwałodawczych w spľawie pozostawienia bez
ľozpoznania anonimowej skaľgi na działalność Staľosty Buskiego _ w bľzmieniu
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stanowiącyn załqczltik nr 30 clo niniejszcgtl pľtltoktlłtl oľaz w spľawie ľozpatľzcllia
skaľgi rra clziałalllość Staľosty Buskiego - w bľzmicniu stanowiącylrr zułqczłtik nr 3l
clo ninie.iszego pľotokołu, któľe Zostaną wpľowadzone pr7'ęZ Pľzewodniczącego
Konlis.ii Rewizyjne.i do poľząclku obľad najblizszej Sesji Racly Powiatu'

2. Inspektoľ w Wydzialc oR Aneta Chľobot pľzeclstawi}a pľojekt ircliwały Z'arz,ądĺl

Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic ustalenia nriesięczncgo wynagľoclzenia
Dyľektoľa Zespołu Opieki Zclľowotnej w Busku _ Zc1ľojtl'

Po pľzeanalizowalliLl, powyŻs'za uclrwała zostala pozytywrric zaopiniowana ptzez
Członków Zaľządĺl w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Uchwała Nľ 91 612018 Zarządu Powiattl w Busktr _ Zdľoju z dnia 27 hrtego 2018 roktr

w spľawie ustalenia miesięcznego wynagľoclzenia Dyľektoľa Zespołr-r opieki
Zclľowotnej w Busku - Zclľojrr stanowi załqcznik nľ 32 do niniejszego pľotokołu'

Ad.29
Po zľealizowaniu poľządktl obľacl Pľzewodrriczt1cy Zarzt1dv Jeľzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudzlał i o godziIlie l5l5 zamknął posiedzerieZarządu Powiatu.

l)ľtlttlkĺlł spoľząĺĺzilł
Wiolcta Waga
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