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Protokól Nľ 178/2018

z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia ó czeľwca 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz
Doľota Sobiegľaj _ Kieľownik Zespołu Projektowego w Powiatowym Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku -Zdroju
Sylwesteľ Pałka _ Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju
Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ Z&oju
Zbigniew Pietraszewski _ Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdľoju
Jolanta Kamińska _ Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku
- Zdroju
Piotľ Zeljaś _ Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Adrian Lasak _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Henryk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Tadeusz Sempioł _ Kięľownik Ref-eľatu IP
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posĺedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia'
4, Przyjęcie protokołu z ostatniego posíedzerria.
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5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju z realizacji pľojektu ,,Nowy Stąrt _ Nowe Życie" (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ' Skarbnik Powĺatu).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie wraŻenia zgody na wykonanie pľzez Agencję Restruktuľyzacji
i Modeľnizacji Rolnictwa Świętokľzyski oddział Regionalny ľemontu części socjalnej
wynajmowanych pomieszczeń (Dyľ. ZST-I w Busku - Zdroju' Nacz. Wydz. GKN'
Skarbnik Powiatu).

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyľaŻenia zgody na dysponowanie nieruchomością -
działka nr 89/l ,8912,lŻŻll do celów budowlanych (Nacz. Wydz. GKN' Kieľ. Ref. IP).

8. Zapoznanie się z informacją Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na
temat potrzeb z zakresu ľemontu nawieľzchni dľogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa -
Ruczynów _ Skľobaczőw oruz drogi powiatowej Nr 0826T Rataje Słupskie _ Komorów _

Gace Słupieckie _ Słupiec (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie uchylenia uchwały nľ

90912018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 lutego 2018 r. dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi powiatowej dľogi nľ 0585T Wzdół Paľcele _ Siekierno na

odcinku od sktzyŻowanía z dľogą wojewódzką nľ 75| do skrzyzowania z drogą
powiatową nr 0584T położonej na terenie Gminy Bodzentyn (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany uchwały nľ
92812018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 marca 20l8 ľ. WraŻenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľóg do kategoľii dróg gminnych na teľenie Gminy Tuczępy (Dyľ.
PZDwBusku_Zdľoju).

|l.Zapoznanie się z Rapoľtem o Sýuacji Ekonomiczno _ Finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku -
Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzięlenia pomocy finansowej Gminie
Pacanów w zakresie pomocy społecznej z ptzeznaczeniem na ľealizację zadania
związanego z dostaľczaniem Żywności dla ľodzin i osób zagroŻonych wykluczęniem
społecznym (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony
i pľomocji zdľowia (Nacz. Wydz. SoZ).

l4. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpľacy Powiaĺu Buskiego
z organizacjami pozarzqdou,ymi Oľaz innymi podmiotami prowadzqcymi działalność
pożytku publicznego w 20]7 roku (Nacz. Wydz. SoZ).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na zwiększenie wymiaľu zatľudnienia dwóch
psychologów w ľoku szkolnym 2017l20l8 (Nacz. Wydz. BK).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _

Zdľoju w sprawie zwiększenia śľodków finansowych na stypendia dla uczniów (Nacz.
Wydz. EK' Skarbnik Powĺatu).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych (Skaľbnik Powĺatu)'
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18. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w spľawie dokonania zmían w planie ŕinansowym na Ż018 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie dokonania przesunięć śľodków finansowych (Skaľbnik
Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na Ż0l8 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

21. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania przeniesień środków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 2018 ľok (Skaľbnĺk Powiatu).

2Ż,Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków na2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _
Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięó śľodków tinansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l8 rok (Skaľbnĺk Powiatu).

24. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 20l8 rok (Skaľbnik Powiatu).

25. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku _ Zdroju w sprawie zwiększenia śľodków do planu finansowego na20l8 ľok
(Skarbnĺk Powĺatu).

26. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządl Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

29. Spľawy ľoŻne.
30. Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I

obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 178 posiedzeni e Zaruąd,uPowiatu.

Ad.2
Pľzewodnicząay Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnię
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Czlonków Zaľzqclu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍZez Przewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zaľządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Ad.4
Pľotokół Nr 17712018 z dnia 29 maja 2018 roku został pľzyjęty pľZęZ Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował Członków Zarządu
o otrzymanej w dniu wczorujszym pľomesie nałączną wartość Ż 474 000,00 zł'

Ze wzg|ędu na pojawiające się błędy w poprzednich promesach, Zarząd Powiatu zobowiązał
Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju do spľawdzenia czy wszystkie dľogi
zaplanowane są w odpowiednich pľzedziałkach klasyÍikacj i budżetowej.

Ad.5
Kierownik Zespołu Pľojektowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju Doľota Sobiegľaj zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem z realizac.ji pro'iektu
,,Nowy Start _ Nowe Zycie" za okľes od 0l.0l.20l8 ľ' do 3l'03'2018 ľ. _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.6
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju Sylwesteľ Pałka
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na wykonanie przez
Agencję Restrukturyzacjí i Modernizacji Rolnictwa Świętokľzyski oddział Regionalny
ľemontu części socjalnej wynajmowanych pomieszczeń w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pĺzeana|izowaniu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału GKN Flenľyk KrzyŻanski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
dotyczącym wyraŻenia zgody na dysponowanie nieľuchomością na cele budowlane oraz
wyľażenia zgody na umięszczenie sieci ciepłowniczej w działkach nľ 89/1 , 89/2, l22ll
połoŻonych w Busku _ Zdroju i stanowiących własność Powiatu Buskiego. Pľzedmiotowe
działki oddane zostały w tľwały zarząd jednostkom organizacyjnym _ działka nľ 89/1
Powiatowemu ośrodkowi Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdĺoju, działka
nr 8912I Liceum ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdľoju, działka nľ
|22ll_ Zespołowi Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdľoju _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Po ptzeana|izowaniu, Zarząd Powiatu upoważnił Pľzewodniczące1o Zarządu
i Wiceprzewodniczącego Zarządu do podpisania umowy zKZC,,Ponidzie'' w Busku _ Zdroju
w zakresie wyľażenia zgody na prawo do koľzystania z nieruchomości na cele budowlane.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.8
Dyľektoľ Powiatowęgo Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją na temat potľzeb z zakresu remontu nawierzchni dľogi powiatowej Nľ
0052T Widuchowa _ Ruczynów - Skrobaczów oľaz dľogi powiatowej Nr 0826T Rataje
Słupskie _ Komoľów _ Gace Słupieckie - Słupiec _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6
do niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował, Że ze względu na brak możliwości
finansowania w chwili obecnej zadania ľemont nawieľzchni dľogi powiatowej Nľ 0052T
Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczőw o dł. 70 m wniosek zostanie rczpatrzony ponownie
w terminie póŹniejszym po pełnej analizie budzetu. Natomiast odcinek drogi powiatowej Nľ
0826T Rataje Słupskie _ Komoľów _ Gace Słupieckie _ Słupiec o dł. 170 m zostanie spisany
i zgłoszony w ramach usuwania skutków powodzi.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak pľzedstawił projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zfuoju w sprawie uchylenia uchwały nr 909/2018
Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju zdnia27 lutego 2018 ľ' dotyczącej pozbawienia kategoľii
drogi powiatowej drogi nr 0585T Wzdół Paľcele-Siekieľno na odcinku od skrzyżowania
zdrogą wojewódzką nr 75l do skľzyŻowania z drogą powiatową nľ 0584T położonej na
teľenie Gminy Bodzentyn.

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

Uchwała Nr 982/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 6 czetwca 2018 ľoku
w spľawie uchylenia uchwały nr 90912018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia
27 lutego 20l8 ľ' dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej dľogi nľ 0585T Wzdół
Paľcele_Siekieľno na odcinku od skľzyżowania z drogą wojewódzkąnt 75l do skľzyżowania
z drogą powiatową nľ 0584T położonej na teľenie Gminy Bodzentyn stanowi załqcznik nľ 7
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak przedstawił projekt
uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany Uchwały nr 92812018
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia28 marca 2018 r. wyľażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dľóg do kategoľii dľóg gminnych na terenie Gminy Tuczępy.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 983/2078 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 czerwca 2018 ľoku
w spľawie zmiany Uchwały nr 92812018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 28 maľca
20l8 r. wyraŻenia opinii dotyczącej zaliczenia dľóg do kategoľii dróg gminnych na teľenie
Gminy Tuczępy stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.
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Ad. 11
Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _Zdroju Zbigniew Pietľaszewski
i Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdtoju Jolanta
Kamińska zapozna|i Zarząd Powiatu z Rapoľtem o Sytuacji Ekonomiczno _ Finansowej
Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu
stanowiącym zĺlłqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Wiceprzewodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak zwrócił uwagę na bľak w Rapoľcie
metodologii - co z czego wynika, aby Raport był bardziej czytelny'

Informacja w powyższym zakresie została przyjęÍa pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. t2
Inspektor w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wójta
Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej z budzetu Powiatu Buskiego
w2018 ľ. na ľealizację zadania zwíązanego z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób
zagroŻonych wykluczeniem społecznym _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
niniej szego pľotokołu.

Następnie, Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów
w zakľesie pomocy społecznej z ptzeznaczeniem na ľealizację zadania związanego
z dostarczaniem Żywności dla rodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym _
w bľzmieniu stanowiącYm załqczník nr 11 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu powyŻszą inicjatywę należy ptzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku 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. 13
Inspektor w Wyclziale SoZ Adľian Lasak zwrócił się do Zaľządu Powiatu o podjęcie decyzji
y spľawie zatwieľdzenia upľoszczonej oťeľty rea|ízacjí zadania publicznego
Swiętokľzyskiego oddziału okľęgowego Polskiego Czeľwonego Krzyża na realizacj ę zadania
publicznego z zakresu ochľony i pľomocji zdľowia w tľybie pozakonkuľSowym zgodnie
z ustawą o działalności poŻýku publicznego i o wolontariacie pn' ,,Pľomowanie Honorowego
Kľwiodawstwa wśľód młodzíeŻy i osób doľosłych oraz wspaľcie działalności pľoÍ-rlaktycznej
i edukacyjnej z zakľesu pľomocji i ochľony zdľowia'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I2 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|ízowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla w/w
Stowarzyszenia w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał
się.
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Ad. 14
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zapoznał Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z reaĺizacji Progľamu ĺľspółpracy Powiatu Buskiego z oľganizacjamĺ pozaľzqdowymi oraz
innymi podmiotami pľowadzqcymi dziąłalność pożytku publicznego w 20I7 roku
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 1-l do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe Sprawozdąnie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu powyższe Sprawozdanie na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dn,28.05.2018 ľ. Znak:
PPP.07I .36.Ż018 w spľawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaľu zatrudnienia dwóch
psychologów w ľoku szkolnym 2017l20l8 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju w sprawie zwiększenia środków
finansowych na stypendia socjalne tzw' ,,dojazdowe'' dla uczniów w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pozytywnie zaľekomendował powyŻszy wniosek.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak odnosząc się do powyŻszego wniosku popľosił
o pľzygotowanie w teľminie pőżniejszym ana|izy, która zobľazuje czy powyższe stypendium
rzeczywiście pľzynosi wymierne koľzyści.

Ze względu na zgłoszone uwagi Członka Zarządu Robęľta Gwożdzia odnośnie braku
możliwości dojazdu młodzieŻy do szkił ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego
z miejscowości Klępie, Sroczków' Kwasów, w kieľunku oleśnicy, 'Wőjcza, Wójeczka,
Mariampol , Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału KT do przedstawi enia analizy
w zakľesie kursów autobusów i busów łączących Busko _ Zdrőj z Gminą Pacanów, Gminą
Stopnica' Gminą oleśnica oraz Gminą Nowy Koľczyn i ewentualnych możliwości utworzenia
kuľsu Busko _ oleśnica _ Pacanów _ Busko.
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Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _Zdrojuzdn.28.05.20l8 t.Znak:ILo.321.4l.2018 w spľawie
dokonarria zmian w planie wydatków budŻetowych _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
16 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie z dn. 25.05.2018 t. Znak:
SoSw -301-312018 w spľawie dokonania zmian w planie finansowym na 20|8 ľok _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr I7 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących wBusku - Zdroju z dn.30.05.2018 ľ. Znak:
ZSTio.3Ol0.571.2018 w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dn.29.05.2018 r' Znak: ZST-I
075.4l.245,2018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 ľok
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.21
Skaľbnik Powiattt Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku Zdroju z dn. 28'05'20l8 ľ. Znak:
ZsP.07Ż2.25.2018 w sprawie dokonania pľzeniesień śľodków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2018 rok - wbrzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do
niniej szego protokołu.

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

A.d.22
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku
_ Zdroju z dn. |5.05.2018 r. Znak: SOSW.301 1.4l.2018 w sprawie dokonania zmian między



9

rozdziałami w planie wydatków na2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do
niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu' povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku Zdroju z dn. 28.05.2018 ľ. Znak:
ZsP.072Ż.24.2018 w spľawie dokonania pľzesunięć śľodków finansowych w planach
wydatków budżetowych na 2018 rok - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ponadto, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak poinfoľmował Członków Zaruądu o problemach
pojawiających się przy realizacji projektów typu Eľasmus ze względu na VAT, ponieważ
Powiat, jako jednostka samoľządu terytorialnego wysyłając młodzięŻ za granicę' będzie
zobowiązany dodatkowo do zapłacenia podatku VAT, co ľodzi dodatkowe koszty' Ze
względu na brak dopľecyzowania czy będą to koszty kwalifikowane czy niekwaliťrkowane'
a jeŻe|i byłyby to koszty niekwalifikowane to Powiat musiałby pokrywać ze swoich środków.
JeŻe|i taka sýuacja miałaby mieć miejsce to Powiat będzie zmuszony do ograniczenia ilości
wyjazdów.

^d.24Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dn. 04.06.2018 r. Znak: ZSS:312.07 '2018 w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 20l8 ľok _ w brzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dn.04.06'2018 r. Znak:
ZSTio.30l 0.670,2018 - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, wniosek w spľawie zwiększenia śľodków do planu finansowego na
20l8 ľok został odłożony do ponownego ľozpatľzenia w miesiącu wrześniu, po dokonaniu
pełnej ana|izy budżetu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie, po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w spľawie
pľzesunięcia śľodków finansowych w ramach istniejącego budżetu jednostki na 20l8 ľok
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 20l8.

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

Uchwała Nr 984/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 czerwca 2018 ľoku
wsprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowi załqcznik nr 25 do
niniej szego protokołu.

^d.27Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

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

Uchwała Nr 985/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 czerwca 2018 ľoku
wsprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
zalqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 986/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 6 czerwca 2018 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 27 do niniejszego protokołu.

4d.29

W sprawach różnych:

1. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu
Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez CzłonkÓw
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Uchwała Nr 987/20l 8 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 6 czerwca 20l8 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku
stanowi załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.
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2. Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych
iAutostrad oddział w Kielcach na inteľpelację Radnych Kanrila Kaspeľczyka
i Ludomiľa Leszczyńskiego w spľawie pľzystąpienia do wykoszenia ľowów przy
dľodze kľajowej Nľ 73 na odc' dľogi Szczeglin - Konaľy - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu'

3. Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany Regulamintr
oľganizacyjnego Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im' Marszałka Jozeťa
Piłsudskiego w Winiaľach.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków
Zatządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Uchwała Nľ 988/201 8 Zarządu Powiatu w Btlsku _ Zdľoju z dnia 6 czqwca 201 8 roktl
w spľawie zmiany Regularrrinu oľganizacyjnego Placówki opiekuńczo _

Wychowawczej im' Marszałka Jőzeťa Piłsudskiego w Winiarach stanowi załqcaúk nľ
30 do niniejszego pľotokołu.

4, W związku z powiatowymi zawodami młodzieżowych drrrzyn oSP jakie odbyły się na

terenie Gminy Nowy Koľczyn, gdzie dwię dľużyny z Nowego Koľczyna zajęły
pieľwsze miejsca, Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zgłosił wniosek w spľawie
możliwości zasponsoľowania tľansportu na zawody wojewódzkie do Sędziszowa oraz
o uhonoľowanie zwycięzców na Sesji Rady Powiatu'

Przewodniczący Zaľządu.Ierzy Kolaľz poinformował, Że ze wz'g|ędu na ogľaniczenia
prawne Powiat nie ma możliwości sfinansowania wyjazdu clla oSP. Możliwość
sfinansowania nroŻe zostać zľea|izowana zwľacając się z wnioskiem do Zarządul

oddziału Powiatowego oSP. Uhonoľowanie clľużyn nastąpi w pľzypadku, gdy zajmą
stosowne miejsca na szczeblu wojewódzkim'

Ad.30
Po zľęalizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zar-ządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnynr za udział i o godzinie 950 zamknął posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Protokół sporządzjła:
wiolL-tĺr \Ą/ilgil ,a ,1r


