
Znakz 8R.0022.2 .17 3.2018

Pľotokól Nr 173/2018

z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu

z dnia 10 maja 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

l. Jeľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Lucyna Wojnowska _ Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
_ Zdľoju
Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowe go Zaľządu Dróg w Busku _ Zdroju
Grzegorz Lasak _ Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł _ Kierownik Referatu IP
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbara Jasonek - Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwierdzeniequorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w sprawie sfinansowania zakupu brakujących elementów sieci
teleinfoľmatycznej w nowej siedzibie szkoły (Dyľ. ZSTio w Busku _ Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Kieľ. Ref. IP, Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatľzenie uproszczonej ofeľty realizacji zadania publicznego z zakresu kultuľy
t-tzycznej i turystyki (Nacz. Wydz. EK).
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7. Rozpatľzenie wniosku BMUKS ,,Ring'' w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali
spoľtowej PMOS (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatrzenie wniosku Gminy Busko _ Zdrój w sprawie ľemontu drogi 1020T owczaÍy _
Bronina wtaz z wykonaniem chodnika oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ
l02lT owczaľy _ Radzanów,wzdłuŻ ul. Piaskowej w m. owczary (Dyľ. PZD w Busku _
Zdroju, Skarbnik Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Gminy Busko _ Zdrőj w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi
powiatowej 0082T Kostki Małe - oleszki _ Wełecz w m. oleszki (Dyľ. PZD w Busku _
Zdroj uo Skaľbnik Powiatu).

l0. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie WtaŻęnia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi powiatowej dľogi 0585T Gołębiówka _ Scignia -
Wzdół Plebański na odcinku od skľzyżowania z drogą wojewódzką nľ 75l do
skrzyżowania z dľogą powiatową nr 0584T, położonym na terenie Gminy Bodzentyn
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

11.Zapoznanie się z notatką służbową oraz podjęcie
teľenu pod chodnik w miejscowości Kików i jego
PZDwBusku-Zdroju).

12, Zapoznanie się z Rocznym Planem Rzeczowo _ Finansowym Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdľoju na ľok 20l8 (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju
wsprawie zabezpieczenia w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8 dodatkowej kwoty
celem rea|izacji niezbędnych inwestycji (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju' Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na złoŻenie wniosku
o wygaśnięcie trwałego zarządu (Nacz. Wydz. GKN)'

15. Spľawy ľőŻne.
16. Zamkni ęci e posi ed zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 1000 otworzył 173 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Wiesław Marzec dołqczył
do posieĺlzenia o godz. I0''), co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqĺlu oľaz zilproszonych
osób stanowiq załqczniki nľ 1 i 2 do ninĺejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nr l12l20l8 z dnia 2 maja 2018 ľoku został przyjęty przez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

decyzji w sprawie odstąpienia pasa
przekazania na rzecz Powiatu (Dyľ.
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Do posiedzenicl Zaľzqĺlu Pou,iaĺu ĺ1ĺlłqczyl Członek Zarzqĺĺll l,I/iesĺau, Marzec.

Ad.5
Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju Lucyna
Wojnowska zapoznała Członków Zaruądu Z wnioskiem z đn. 04'05.2018 r. Znak:
ZSTio'O710.53l'2018 w spľawie sfinansowania zakupu bľakujących elementów aktywnych
sieci tęleinÍbrmatycznych w nowej siedzibie szkoły _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek, jednocześnie podjął
decyzję o za|iczęniu powyższego wniosku do pľzetaľgu dostawa spľzętu dydaktycznego
w ľamach pľojektu ,,Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska
wielofunkcyjnego o sztucznej nawieľzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oľaz
wymiana posadzki spoľtowej, remont waľsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego'
zakup wyposażenia do celów dydaktycznych''.

Ponadto' Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
Lucyna Wojnowska zapoznała Członków Zarządu z wnioskięm z dn. 08.05.20l8 ľ. Znak:
ZSTio.O71 .546.2018 w spľawie sfinansowania dodatkowych ľobót elektľycznych w nowej
siedzibie szkoły, doÍyczących okablowania na potrzeby monitoľingu wizyjnego
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.6
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia ofeľty z zakręsu kultuľy ťĺzycznej i tuľystyki na realizację
zadania publicznego w ľamach Ízw. ,,małych grantów''.

Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Spoľtowy ',Ring" złoŻył ofertę zzakresu kultury
ťĺzycznej i turystyki narealizację zadania publicznego pn. ,, I Memĺlriał Bokserski im. ,]ózefą
Grudnia - Busko _ Zdrĺij 20]8" _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik łlľ 5 clo niniejszego
pľotokołu' Klub wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 3 300, 00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla w/w Klubu śľodki finansowe w kwocie 3 300,00 zł z przeznaczeniem na
rea|izację pľzeclmiotowego zadania'

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

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Bokseľskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Spoftowego ,,Ring'' w spľawie
nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej PMOS w Busku - Zdroju na oľganizację
zawodów bokserskich pn. ,, I Memorial Bokser'ski im' Jĺize./a Grudnicl - Busko - Zdľói 20]8"
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, że ze względu na tľwające prace
w obiekcie oraz wokół obiektu, jak ľównieŻ brak odbioru technicznego powyższy wniosek
został negatywnie zaopiniowany w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _ Zdrőj w spľawie ľemontu dľogi l020T owczary -
Bronina wtaz Z wykonaniem chodnika oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ
l02lT owczaľy - Radzanów, wzdłuŻ ul. Piaskowej w m. owczaľy _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu wniosku w spľawie ľemontu dľogi 1020T owczaĺy _ Bronina wraz
z wykonaniem chodnika, Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku _ Zdroju do sprawdzenia własnoŚci pasa dľogowego' dokonania wyceny wykonania
chodnika lub pasa wolnego ruchu i uzgodnienia obu wariantów, a następnie wystąpienia do
Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdroj o zabezpieczenie środków na realizację zadania
w wysokości 50 oÁ ustalonych kosztów.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw
i 0 głosach _wstľzymał się.

Po pľzeanalizowaniu, wniosek w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr
1021T owczary - Radzanów, wzdłuż ul. Piaskowej w m. owczaľy został negatywnie
zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządv Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Busko _ Z&őj w spľawie budowy chodnika wzdłuż dľogi
powiatowej 0082T Kostki Małe - oleszki _ Wełecz w m. oleszki w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 8 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku _ Zdroju do udzielenia w powyższej spľawie odpowiedzi zaintercSowanym stronom,
uzasadniając, Że w bieżącym ľoku powyższa inwestycja nie może zostać zrealizowana Zę
względu na zamknięty budżet, być może, jezeli będą ku temu okoliczności omawiana
inwestycja zostanie zręalizowana w kolejnej kadencji.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak pľzedstawił pľojekt
uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenía pRinii dotyczącej
pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej dľogi 0585T Gołębiówka - Scignia _ Wzdół
Plebański na odcinku od skľzyżowania z drogą wojewódzkąnr 75l do skrzyżowania z dľogą
powiatową nľ 0584T, położonym na teľenie Gminy Bodzentyn.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaĺządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 957i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 maja 2018 ľoku
w sprawie wyraŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej drogi 0585T
Gołębiówka _ Ścignia - Wzdół Plebański na odcinku od skľzyżowania z drogą wojiwódzką
nr 75l do skľzyżowania z dľogą powiatową nr 0584T, położonym na terenie Gminy
Bodzentyn stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z notatką służbową oraz zwrőcił się do Zaľządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie odstąpienia pasa terenu pod chodnik w miejscowości Kików i jego ptzekazanía na
ľzeczPowiatu - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się z notatką służbową, Zarząd Powiatu do momentu uregulowania stanu
prawnego nieľuchomości nie moŻe rozpocząć, rcďrizacji inwestycji.

Ponadto' Dyrektor Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał
Członków Zaruądu Powiatu z infbrmacją z dľugiego otwarcia ofert w celu udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetaľgu nieograniczonego na zadanie pn.: ,, Remonĺ
czqstkowy nąwieľzchni na drogach powiaĺowych PZD w Busku - Zdroju w roku 20]8" _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I l do niniejszego protokołu.
ZłoŻona ofeľta przewyŻszvła kwotę, jaką Zamawiający zamięrzał przeznaczyć, na realizację
zamówienia-

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, o zabezpieczeniu bľakującej kwoty na
ľealizację powyŻszego zadania przesuwając środki w ramach limitu ptzyznanęgo jednostce
zzadania zakup soli i wykonanie mieszanki piaskowo - solnej.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się.

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu zpozy1ywną odpowiedzią Wójta Gminy Pacanów w sprawie par'tycypacji w kosztach
pľzebudowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nľ 0l20T na drogę dojazdową do pól
w m. Zborówek _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg
w Busku _ Zdroju do opľacowania dokumentacji na powyższę zadanie. Śľodki finansowe na
dokumentację zostaną zabezpieczone w stosownej inicjatywie uchwałodawczej na kolejnej
Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw
i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 12
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zaľząd
Powiatu z Rocznym Planem Rzeczowo - Finansowym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _
Zdroju na ľok 2018 - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr /-í do niniejszego pľotokołu.



Infbľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 13
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w Sprawiezabezpíeczenia w budŻecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8
dodatkowej kwoty w wysokości 500 000,00 zł celem ľealizacji niezbędnych inwestycji -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu postanowił na Sesji w m-cu czeľwcu przedłoŻyć projekt
uchwały zabezpieczający środki ťrnansowe w kwocie 250 000,00 zł na ľealizację zadania
wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
_ Zdroju, natomiast w spľawie zabezpieczenia środków na wykonanie systemu oddymiania
klatki nr 2 Zarząd Powiatu podejmie decyzję w terminie do 30 wľześnia br.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstrzymał się,

Członek Zarządu Robert GwőżdŻw nawiązaniu do ostatniego posiedzenia Rady Społecznej
ZoZ przekazał uwagę zgłoszoną przęz pielęgniarki w zakľesie Í'unkcjonowania szatni
w Szpitalu. Członek Zarządu powołując się na wyciąg z posiedzenia Zarządu Powiatu' na
któľym wnioskował o pľzekazanie szafęk z likwidowanej szkoły w Stopnicy do Szpitala,
popľosił o sprostowanie w powyższej sprawie.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał się do wyjaśnienia powyższej kwestii na
kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej ZoZ'

Ad. 14
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia
zgody na złoŻenie wniosku o wygaśnięcie tľwałego zaľządu _ w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 15 do niniejszego protokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

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

Ponadto, Kieľownik Ref-eratu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydzialę GKN Baľbara
.Iasonek zapoznałaZarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu
Buskiego, na nieľuchomość będącą własnością spółki pod firmą ,,Uzdrowisko Busko _ Zdrőj"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku _ Zdľoju z obowiązkiem dokonarria dopłaty _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.



Członek Zarządu Robert Gwőżdż ponownie zgłosił swoje uwagi odnośnie zajmowanych
pomieszczen przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Busku _ Zdroju
w budynku przy l Liceum ogólnokształcącym. Członek Zarządu uwaŻa, ze budynek powinien
być przejmowany pusty' Ponadto, odnosząc się do planów ľozbudowy budynku przy I Lo,
Członek Zarządu Robert GwőżdŹ zwrócjł się do Pľzewodni czącęgo Zarządu z pytaníem, czy
jest w posiadaniu opinii technicznej, któľa wskazywałaby, że budynek nadaje się do
nadbudowy. Członek Zarządu Rober1 Gwőżdż zwľócił ľównież uwagę na koszty, jakie Powiat
będzie nrusiał ponieść w związku z zagospodaľowaniem obiektu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odpowiadając, poinformował, Że po pľzyjęciu
inicjatywy uchwałodawczej przez Radę Powiatu na najblizszej Sesji, popľzez ReÍ-erat IP, za
zgodą właściciela budynku, zostanie zlecone wykonanie ekspertyzy _ budynku, fundamentów
i możliwość nadbudowy z materiałów lekkich. Następnie, po uzyskaniu wszystkich
niezbędnych ekspertyz Zarząd Powiatu będzie mógł podjąć ostateczną decyzję, co do
zamiany oľaz dalszego funkcjonowania Biblioteki w budynku I Lo.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się'

Po analizię' powyzsza autopopľawka została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy pľzekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celęm przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie włączenia do porządku 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 _wstľzymał się.

Ad. 15

W sprawach różnych:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju z dn. 07 .05.2018 ľ. Znak:
ZsP.0722'16.2018 w spľawie dokonania pľzesunięć śľodków finansowych w planach
budzetowych na 20l8 ľok _ w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2, Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zaciągnięcia kľedytu długoterminowego w 20l8 roku _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pľzęZ Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.



Decyz.ją Człorrków Zaľządu, powyższą inicjatywę na|eŻy pľzekazac
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pťZęZ

poszczególne Konrisje l{ady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľze ciw i 0 głosach -wstľzymał się.

3. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV135012018 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr ]9 clo niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania clo zaopirriowania pruez

poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pĺ-ZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4. Zarząd Powiatu zapozrlał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
wBusku - Zdroju na wniclsek z posiedzeriia Konrisjí z dn. 12,04'2018 ľ. w spľawie
l'tsuwania ubytków w nawieľzchni dľóg powiatowych oraz zastoisk wodrrych
powstałych po opadach deszczu - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do

niniej szego pľotokołu'

5. Zarząd Powiattr zapoznał się z oclpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zaľządĺr Dľóg
w Busku - Zdľoju na interpelację Radnych Ludonriľa Leszczyńskiego i Kamila
Kaspeľczyka w Spľawie wykonania ľemontu cząstkowego na dľodze powiatowej Nr
0049T Stľzałków - Smogoľzów - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 2I do

niniej szego pľotokołu'

Ad. 16
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodni czący Zaľządul Jerzy Kolarz podziękował
obeonym za udział i o goclz.irrie l 2('() zamktrął posieclzenie Zaĺz'ądu Powiatu'
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