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Pľotokół Nľ 183/2018
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 4 lipca 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt GwóŹdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowe go ZaľząduDľóg w Busku _ ZdľojuTomasz Galant - Dyrektor I Liceum ogřlnoksz;;i.ą_..g" w Busku - ZdrojuArtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany porząĺlek posieĺlzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.

I, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.5' Zapoznanie się z propozyó;amĺ zad,an^ inwestycyjnych na drogaclr powiatowychpľzedłożonymi przezgminy dđľealizacj i w 2Ol9 ľ. í ľamach: ,,P.og.u,iu .or*o1u gminneji powiatowej infľastľuĹtuľý dľogowei ná lata 2016 - zolq,, (oy.. PžD w B;sku _ Zdroju).6' Rozpatrzenie wniosku mieszĺańców Służowa o 
" 

prr.p.owadzenie remontu studniczeľpalnej, zna-jdującej się na działce nr 52O, obľęb:'z słuzo* (Dyľ. PZD w Busku -ZĺJroju, Nacz. Wydz. GIil).
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7, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu nięruchomości przeznaczonej do sprzedaŻy
(Nacz. Wydz. GKN).

8. Zapoznanie się z pismem p.o. Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku -
Zdtoju dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu lokali dla w/w jednostki (Dyr. I Lo
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).

9, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia zawodów
w Bľanżowej Szkole I Stopnia Nľ l w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
im' Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia zawodów,
w któľych kształcą szkoły funkcjonujące w Zespole Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

l|, Zapoznanie się Ze spÍawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdroju zrea|izacji pľojektu edukacyjnego ,'Dobry start'' (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w sprawie
zatwíerdzenia zmiany harmonogľamu pľacy Przedszkola Specjalnego (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnych do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budzecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakľęsu administľacji rządowej otaz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 roku (Skarbnik Powĺatu).

16. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

l7. Sprawy rőŻne'
l 8. Zamknięcie posiedzęnia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 730 otworzył l83 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczyŁ, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zoproszonych osób stanowÍq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany przęz PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ l8212018 z dnia Ż7 czerwca 20l8 roku został przyjęty pľzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się'
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Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu zpropozycjami zadan inwestycyjnych na drogach powiatowychpĺzedŁożonymi pÍZez
gminy do ľealizacji w Ż0l9 r. w ramach: ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej
infrastľuktury dľogowej na lata 2016 - 2019" - w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, ZarządPowiatu do realizacji w 20l9 ľoku w ľamach: ,,Progľamu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na lata 2016 - 2019'' wytypował następujące
odcinki dľóg:

odcinek dľogi Kotki (od skrzyżowania) _ Janina - Kołaczkowice - Stopnica;
przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l 0l T Podlasęk - Suchowola - Wójcza odc. Podlasek
- Suchowola od km 2+445 do km 5+473 dł. 3028 m,
odcinek dľogi Chmielnik - Zręcze Małe - Maciejowice - Ruda,
odcinek dľogi Piasek Więlki - Zagajów - Chinków - Stľażnik - Solec - Zdrőj od km
2+400 do km 6+000,
pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km
4+395 do km 6+050 odcinek długości l655 m,
odcinek drogi Pacanów do dľogi kľajowej 79 (ul. Beszowska w Pacanowie),
ľemont drogi powiatowej Nľ 0079T Biskupice - Żuľawniki - Jurków od km l+800 do
km 3+870 dł. 2070 m,
odcinek drogi Piasek Wielki - Zagajów - Solec - Zdrőj.

odnośnie odcinków dľóg, na pľzebudowę któľych nie została jeszcze wykonana dokumentacja,
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz stwieľdził, żę przed pľzystąpieniem
do jej wykonania naleŻy spľawdzić czy szerokość pasa drogowego jest wystarczająca
do realizacji w/w inwestycji. Do rea|ízacji powyższego i przedstawienia informacji
w pľzedmiotowym zakresie zobowiązany został Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Naczelnik
Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski zapoznali Zaľząd Powiatu z pismem Burmistrza Miasta
i Gminy Busko - Zdrőj w spľawie wykonania ľenrontu studni czerpalnej, znajdującej się na
działce dľogowej o nľ ewid. 520 dľogi powiatowej Nľ 0055T Służów - Kotki - Widuchowa,
w miejscowości Służów - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwľócił się do Zarządu Powiatu o zabezpíeczenie środków
finansowych na przepľowadzenie wydzielenia części w/w działki dľogowej, na któľej
zlokalizowana jest pľzedmiotowa studnia. Studrria znajduje się ok' 55 m od krawędzi jezdni'
nie jest obiektem służącym dľodze oraz wymaga gľuntownego ľemontu.

Z uwagi na to, Że przedmiotowa studnia nie jest obiektem służącym drodze oraz w związku
z tym, że kwestie związane z Zaopatzeniem w wodę na|eŻą do zadań gminy, Zarząd Powiatu
zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do zlecenia wykonania wydzielenia części działki na
któľej zlokalizowana jest studnia oraz przepľowadzenia pľoceduľy zmiany ptzeznaczenia
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gruntu. Następnie złoŻotly zostanie wniosęk do Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj
o przejęcie w/w działki.

Powyższe stanowisko zostało przyjęteprzezZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarząúl Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieľuchomości pľzeznaczonej do sprzedazy (dot. działki nr 2l4l8 o powierzchni 0,49l6 ha
położonej w Busku - Zdroju pľzy ul. Bohateľów Waľszawy, obľęb 1l, stanowiącej własność
Powiatu Buskiego, zabudowanej budynkiem oświatowym).

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 1007/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 4 lipca 2018 ľoku
w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości
przeznaczonej do sprzedaŻy stanowi załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią p.o. Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu
Budowlanego w Busku - Zdľoju na otrzymane od Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdľoju wypowiedzenie umowy najmu lokali - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego pľotokołu. W pľzedmiotowym piśmie p.o. Powiatowego Inspektora
Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdľoju informuje, że jest skłonny zgodzíć, się na
proponowany tľyb rozwiązania umowy tj. Za porozumieniem stľon, z teľminem
do 30.09.20l8 ľ. Ponadto zwraca się z wnioskięm o zwolnienie z opłat czynszowych za okľes
od01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z terminem
do 30.09'2018 ľ. oraz na obniżenie z 1 000 zł do 500 zł opłat czynszowych za okľes
od 01 .07.2018 ľ' do 30.09.2018 ľ. Dyľektoľ I Lo w Busku - Zdroju został zobowiązany
do spoľządzenia stosownego aneksu do umowy.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie ustalenia zawodów w Bľanzowej Szkole I Stopnia Nr 1

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im' Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nľ 1008/20|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 4 lipca 2018 ľoku
w spľawie ustalenia zawodów w Branżowej Szkole I Stopnia Nľ l w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju stanowi zolqcznik nr 7
do niniejszego protokołu.



Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ustalenia zawodów, w których kształcą szkoły funkcjonujące
w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1009/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 roku
w spľawie ustalenia zawodów, w któľych kształcą szkoły funkcjonujące w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Ad. n
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _Zdrojuzrea|izacji pľojektu
pn.,,Dobry starĺ" w okesie kwiecień 2018 ľ. - czeľwiec 2018 ľ' współfinansowanego Ze
śľodków Euľopejskiego Funduszu Społecznego w ľamach Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie zosÍała przyjęÍa przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju o zmianę haľmonogramu pracy Pľzedszkola
Specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Specjalnych od dnia 01'07'20l8 ľ.

do 3l.08.2018 ľ' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołtl.
Wprowadzenie pľzedmiotowych zmian na okres wakacji jest konieczne i wynika z organizacji
pracy Specjalistycznego Szpitala oľtopedyczno - Rehabilitacyjnego ,'Góľka'' w Busku - Zdroju.

Zaproponowane pľZez Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju zmiany
harmonogramu pracy Przedszkola Specjalnego zostały zatwierdzone pľZęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

o godz. 825 Członek Zarzqdu Krzysztof Gcljek optlścił posiedzenie Zaľzqdu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Rerrata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie)'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uclrwała Nľ 1010/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 11 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľZepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 101112018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Kontynuując Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej
do pľZepľowadzenia postępowania egzaminacvjnego dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot' nauczyciela kontraktowego zatrudnionego
w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju).

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 101212018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 lipca 2018 roku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego d|a nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot' nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Zespole Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju).

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l0l3l20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej
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do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot' nauczyciela kontraktowego zatľudnionego
w Zespole Szkół PonadgimnazjalnychNľ l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju).

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

Uchwała Nľ 10l4i2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatľudnionego w Zespole Szkół
PonadgimnazjalnychNľ l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 101512018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 lipca 2018 roku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

Po analizie, pov,ryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 101612018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 4 |ipca 2018 roku
w spľawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr ]7 do
niniej szego protokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian w planie finansowym zadań zzaktesu administľacji ľządowej oľaz
innych zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2018 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1017/2018 Zaruądu Powiatu w
w sprawie zmian w planie finansowym zadan
zadan zleconyclr odľębrryrni ustawalrri w 2018
pľotokołu.

Busku - Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
zzaktesu administracji ľządowej oraz innych
ľoku stalrowi załqcznik nr ]8 do niniejszego
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Aĺl. 16

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojckt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jeclnostkach budżetowych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pťZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1018/2018 Zarządu Powiattr w Busku - Zdľoju z dnia 4 lipca 2018 ľoku
w spľawie zmian plantr wyclatków wpoclległych jeclnostkach budzetowyclr stanowi załqcznik
nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17

Lľ sprawach różnych:

I. Zarząd Powiatu zapoznal się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy
w Busku _ Zdľoju na zapytanie Członka Z'arządu Krzysztofa Gajka odnośnie
niewydawania potwieľdzeń pľzyjęcia dokumentów dotyczących zatľudniania
cudzoziemców - w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoz.nał się w wynikami egzaminu maturalnego w szkołach
ogólnodostępnych i specjalnych prowadzonych pľZeZ Powiat Buski - z.ałqcznik nr 2]
do niniejszego pľotokołu oľaz infoľmacją o liczbie kandydatów do klas pieľwszych
w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnaz.ialnych dla młodzieŻy prowadzonych przęZ
Powiat Buski - ľekľutacja na ľok szkolny 201812019 (stan na dzień 20 czerwca 20l 8 ľ.)
- załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t8
Po zrea|izowaniu porządkr-l obľad Pľzewodniczący Zaľządtr.Ieľzy Kolaľz poclziękował obecnym
za udział i o godzinie 8a5 zamknął posiedzeníe Zarządu Powiatu'

I)rotokół spoľz.ąclzila:
l}irľbaľa Norł'ocicri

P' Nlou-c.0.,


