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Pľotokół Nľ l88/20l8

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 sieľpnia 20l8 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Ierzy Ko|aľz
2. Stanisław Klimozak
3. KľzysztoťGajek
4. Robeľt GwőżdŻ
5. Wiesław Maľzea

oraz

Beata Pabis _ Koło Gospodyń Wiejskich z m' Zwierzyniec
Małgorz,ata Czeľwińska _ Koło Gospodyli Wiejskich z m. Zwierzyniec
Angelika Bilewska _ nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnaz1alnych Nr l w Busku _
Zdľoju
Izabe\a Kaspeľek - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju
Ks. Daľiusz'VÝęgľzyn _ nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno _ Inťoľmatycznych w Busku
- Zdľoju
Maľzena WoŹniak - nalczyciel w Specjalnyrn ośľodku Szkolno _ Wychowawczym clla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľojur
Baľbaľa Wójcik - nauczyciel w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym clla
Niepełnospľawnyclr Ruclrowo w Busku _ Zdrojul
Magdalena Kumóľ _ nauczyciel w Specjalnynr oŚľodku Szkolno Wychowawczylrr
w Bľoninie
Sylwesteľ Pałka _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Intbľmatycznych w Busku _ Zdroju
Waldelrraľ Wójcik Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczęgo dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
.Iolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdt'oju
Grzegorz Wojciechowski _ Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku _ Zdľoju
Andľze.| Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego (]entľtlm Pomocy Rodz,inie w Btlsku - Zclľo.ju
Piotľ Zeljaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Kľzysztoĺ'Tułak - Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK



Ż

Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Barbaľa Jasonek - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľtrchomościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wľęczenie nagľody za zajęcie I miejsca w konkuľsie powiatowym na ,,Najpiękniejszy

Wieniec Dożynkowy''.
6. Wľęczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oľaz ślubowanie nauczycieli

(Pani A. Bĺlewska, Pani I. Kaspeľek, Pan D. Węgrzyn, Pani M. Woźniak,
Pani B. Wójcik, Pani M. Kumóľ, Dyľ. ZSP Nľ l w Busku - Zdľoju' Dyr. ZST-I
w Busku - Zdroju, Dyr. SoS-W dla Nĺepelnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
Dyľ. SOS-W w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK).

7, Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdtoju w sprawie WraŻęnia zgody na
utwoľzenie I klasy Liceum ogólnokształcącego w struktuľze organizacyjnej ośrodka
(Dyr.SOS-W dla Niepelnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie zatwieľdzenia planu pracy ośľodka na ľok
szkolny 201812019 (Dyr. PODiDN w Busku - Zdroju,, Nacz. Wydz. BK).

9. Ponowne rczpatľzenie wniosku Klubu Spoľtowego Handbalove Busko w spľawie
nieodpłatnego udostępnięnia hali spor1owej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego w Busku - Zdroju (Dyľ. PMOS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpattzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Z&oju w spľawie wyľażenia zgody na utwoľZenie sekcji piłki siatkowej
dziewcząt (Dyľ.PMOS w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

l1. Rozpatrzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w spawie odstąpienia od
naliczania opłat za udostępnienie pomieszczę,Íl w PMOS w Busku - Zdroju na oľganizację
dożynek gminnych (Dyr.PMOS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatrzenie wniosktl Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻaľnei w Busku -

Züoju w spľawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej
Powiatowego Międzyszkolnego oŚrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju (Dyr. PMOS
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Züoju w spľawie pľzedłużenia powierzenia
zadan doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w sprawie
zatwieľdzęnia zmian w harmonogľamie pracy Przedszkola Specjalnego (Nacz. Wydz.
EK).

15, Zapoztlanie się ze Spľawozdaniem Dyľektoľa Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z ĺea|izacji pľojektu ,,Nowy Start - Nowe Życie" za okres ocl

0l.04.20l8 ľ' clo 30.06.20l8 ľ' (Dyr. PCPR rv Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
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16. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie pracownika na stanowisku psycholog
(Dyr.Po-w w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie wyraŻenia zgody na zdjęcie z ewidencji i przekazanie do utylizacji
kseľokopiaľki marki Canon (Dyr. Po_w w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

18. Rozpatrzenie wniosku SKANSKA S'A. w spľawie zezwolenia na przejazd pojazdów
ciężarowych o masie ľzeczywistej pow. l0t drogą powiatową Nr 0089T Radzanów -

Kawczyce - Hołudza - Chotęl Czeľwony (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).
19. Rozpatľzęnie wniosku Wójta Gnriny Pacanów w spľawie zwiększenia kwoty

zabezpieczonej przez Powiat Buski na współfinansowanie zadania pn.: o'Pľzebudowa
ľowu pľZy dľodze powiatowej Nľ 0l20T w m. Zboľówek, o dł. 940 mb'' (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju
w sprawie pľzesunięcia środków finansowych z zadania ,,Pľzebudowa drogi powiatowej
Nľ 0023T Chmielnik _ Zteczę _ Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990
dł. 980 m na dľogę powiatową Nľ 0032T .Iaľząbki _ Solec Staľy o dł. 900 m (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju' Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku Zdroju
w spľawie zabezpieczenia dodatkowych śľodków na zadanie pn.: ,,Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nr 0096T Stopnica- Goľysławice od km 6+514 do km7+574 dł. 1060 m''
(Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

Ż2, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Z&oju
wsprawie zabezpieczenia śľodków finansowych w wysokości 106 724,00 zł na ľemont
dróg powiatowych w ľamach pľomesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zprzeznaczeniem na dofinansowanie zadan: ľemont dľogi powiatowej Nľ 0127T
ostľowce - Kawęczyn _ Bľzostków od km 1+456 do km 2+639 dł' l l83 mb oraz remont
dľogi powiatowej Nr 0027T Gnojno _ Goľzakiew - Skadla od km 6+300 do km 6+825 dł'
525 mb (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu).

23. Przyjęcie infoľmacji Dyľektora Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdroju dotyczącej
planu zzakręsu modeľnizacji iľemontów dľóg powiatowych w 2018 roku (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na

WdzierŻawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľaŻenia zgody na wydzierŻawienie
powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. GKN)'

Ż6, Zapoznanie się z pismem Komunalnego Przedsiębioľstwa Ciepłowniczego ,,Ponidzie''
w spľawie aktualizacji kosztów pľzyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków:
Internatu oľaz szkoły Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju,
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju,
Inteľnatu I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik
Powiatu).

27,Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego
w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na
2018 rok (Skarbnik Powiatu).

28. Rozpatľzenie wniosku p'o. Powiatowego Inspektoľa Nadzoľl'l Budowalnego w Busku -

Zdroju w spľawie wyľażelria zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowynr
(Skaľbnik Powĺatu).
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29. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków f_rnansowych
w planach wydatków budŻetowych na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

30. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
wľaŻęnia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków
budZetowych na 2018 rok (Skarbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego na rok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

34. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmían w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oÍaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnĺk Powĺatu).

36. Pľzyjęcie inÍbľmacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I połrocze
20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

37.Przyjęcie infoľmacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie
Buskim w I półľoczu 20l8 roku (Skarbnik Powiatu).

38. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego
w 20l8 roku (Skarbnĺk Powiatu).

39. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

40. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXXIVl350l20l8
Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia26 stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

4| Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
Nľ XXXV/35912018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 lnaľca 20l8 ľoku w spľawie
określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 20l8 roku na ľealizację zadan
zzakĺesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Buskim (Skarbnik Powiatu).

42. Spľawy ľóŻne.
43. Zamkni ęcie posied zenía.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz. któľy powitał
zebľanych i o godzinie 750 otworzył l88 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Krzysztof'Ga.iek dołqczył
do posieclzenią o godz' 805,Członek Zarzqclu Roberĺ Gwĺ|źt]ź cloĺqczył do posiedzenia Zarzqdu
o goclz. 8''), co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał
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idecyzji _ lísty obecności Czlonków Zorzqdu
nr I i 2 do niniejszego pľotokolu.

orűz zaproszonyclt osób stanowiq zcłqczniki

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l8712018
Powiatu bez uwag w
wstľzymał się.

z dnia 16 sieľpnia 2018 roku został przyjęÍy pÍZeZ Członków Zaľządu
głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Zarząd Powiatu wľęczył nagľodę za zajęcie I miejsca w konkuľsie powiatowym na

,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy'' dla delegacji z miejscowości Zwieľzyniec gm' Busko
_Zdrőj.

Nasĺqpiły gľatulacje.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinÍbľmował, Żę nagrodzony wieniec będzie
ľepľezentował Powiat Buski na XVIII Świętokľzyskich Dożynkach Wojewódzkich, któľe
odbędą się 2 wľześnia}}l8 ľ' we Włoszczowie'

Pľotokół z sesji wyjazdowei zoľganizowane.j w celu ľozstľzygnięcia konkuľsu pod nazwą
,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy'' eliminacje powiatowe stanowi załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu'

Do posiedzenia Zarzqdll dołqczył Członek Zaľzqdu Krzysztof Gajek.

Ad.6
Nauczyciele kontraktowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju Pani
Angelika Bilewska i Pani lzabęla Kaspeľek' natrczyciel Ks. Dariusz'YłęgrzynzZespołu Szkół
Techniczno _ InÍbrmatycznych w Busku _ Zdroju, nauczyciele ze Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju Pani
Maruena WoŹniak oľaz Pani Baľbara Wójcik, nauczyciel ze Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego w Bľoninie Pani Magdalena Kumóľ zdali egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego pľzed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku -
Zdľoju.

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyľektoľów
placówek oświatowych, w któľych są zatľudnieni oraz Naczelnika Wydziału EK, złoŻyły
uľoczyste ślubowanie.

Następnie, Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielom Akĺy nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycielą mianov)anego _ zołqczniki nľ 4 - 9 do niniejszego pľotokołu.

Nastqpiły gratulacje.

Do posiedzenia Zarzqdll dolqczyl Członek Zarzqdu Robeľĺ Gwóźdź.



6

Ad.7
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju Waldemaľ Wójcik zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem
w spľawie wyľażenia zgody na utwoľzenie I klasy Liceum ogólnokształcącego w struktuľze
organizacyjnej ośľodka _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju
Jolanta Maślicha pľzedstawiła plan pľacy ośľodka na ľok szkolny 201812019 - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego protokołu'

Po analizie, Zarząd Powiatu zatwięľdził powyŻszy plan pľacy w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdľoju Grzegorz
Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Klubu Spoľtowego Handbalove Busko
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się, pozostawiając w dyspozycji ustalenie haľmonogľamu spotkań Dyrektorowi
PMOS.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju Grzegorz
Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm w sprawie wyľażenia zgody na
utwoľzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 13 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie sekcji piłki siatkowej
dziewcząt pod warunkiem finansowania z własnego budzetu jednostki, nawet w przypadku
mniejszej subwencji w ľoku następnym.

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

Ad. 11
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju Grzegorz
Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _
Zdroj w spľawie odstąpienia od naliczania opłat za udostępnienie pomieszczeń w PMOS
w Busku _ Zdľoju na oľganizację dożyrrek gllriruryclr - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik
nr I4 do niniejszego pľotokołu'
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach *
wstrzymał się.

Ad. 12

Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju Grzegorz
Wojciechowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdľojtr w spľawie wyľazenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie hali sportowej PMOS - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ]5 do
niniej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie pľzedłużenia powierzenia zadan doľadcy metodycznego.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zatządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ l039/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 sieľpnia 2018 roku
w spľawie przedłużenia powieľzęnia zadan doľadcy metodycznego stanowi załqcznik nr 16
do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku Zdroju w spľawie zatwieľdzenia zmían
w haľmonogramie pľacy Pľzedszkola Specjalnego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ
]7 do niniejszego pľotokołu,

Po ana|izie, Zarząd Powiatu zaÍwierdził powyŻsze zmiany w haľmonogľamie pľacy
Pľzedszkola Specjalnego w głosowaniu przy 5 głosaclr _Za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *
wstrzymał się.

Ad. 15
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznałZarząd Powiatu Ze spľawozdaniem zrealizacji pľojektu ,,Nowy Sĺąrt - Nowe Życie"
za okres od 01 .04,2018 ľ. do 30.06.2018 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr /8 do
niniej szego pľotokołu.

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

Ad. 1ó
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zapoznał Zarząd
Powiatu z wrrioskien w spľawie wyľażelria zgody na zatľudnienie pľacownika na stanowisku
psycholog - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.



8

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się'

Ad. 17
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach Piotr Ze|jaś zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem z dn' 16.08'2018 ľ. Znak: PoW.812O.17O.ŻO18 wspľawie wyrażenia
zgody na zdjęcie z ewidencji i przekazanie do utylizacji kserokopiaľki marki Canon -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povlyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ponadto, Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Zeljaś
poinfoľmował Zarząd Powiatu o potrzebie zatrudnienia na czas zastępstwa pracownika na
stanowisku konseľwatoľ.

Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał
Si9, wyraził zgodę na dokonanie przez Dyľektoľa Placówki wewnętľznych pľzesunięć
kadľowych na czas nieobecności pracownika.

Ad. 18
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem fiľmy SKANSKA S.A. w spľawie zezwolenia na pľzejazd pojazdów
ciężaľowych o masie rzeczywistej pow. lOt dľogą powiatową Nr 0089T Radzanów -
Kawczyce - Hołudza - Chotel Czerwony _ w bľzmięniu stanowiącym załqczník nľ 2I do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się, pod ľygoľem dotľzymania przez firmę SKANSKA S'A. warunków umowy
m.in., naprawy' łącznie z odbudową nawieľzchni i utwaľdzeniem poboczy oľazutrzymaniem
drogi w okľesie zimowym jak i letnim.

Ponadto, Przewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu
Dľóg w Busku _ Zdroju oraz Skaľbnika Powiatu do pľzygotowania zestawienia za okľes
czteľech ostatnich lat z zakresu otľzymanych środków i ilość w km dróg, jakie Powiat Buski
otrzymał od Wojewody z pľogratnu usuwania klęsk żywiołowych, jak również zestawienie
dotyczące s cheĺynĺiw e k.

Ad. 19
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Trrłak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Wójta Gminy PacanÓw w spľawie zwiększenia kwoty zabezpieczonej
przez Powiat Buski na współfinansowanie zadania pn.: .,Pľzebudowa rowu pľZy dľodze
powiatowej Nľ 0120T nľ ewid gľunt 4|112 w miejscowości Zborówek, długości 940 mb'' -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć, kwotę w wysokości
53 l47,00 zł na współfinansowanie w/w zadania.



Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w Spľawie przesunięcia środków f,lnansowych z zadania,,Pľzebudowa
drogi powiatowej Nľ 0023T Chmielnik _ Zrecze _ Maciejowice - Ruda od km 5+0l0 do km
5+990 dł' 980 m'' na zadanie ,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0032T Jarząbki - Solec
Stary od km 3+040 do km 3+990 dłtrgości 950 m'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ
23 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosaclr _
wstrzymał się.

Ad.21
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w spľawie zabezpieczenia dodatkowych śľodków na rea|izację zad,ania
pn.: ,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0096T Stopnica _ Goľysławice od km 6+514 do km
7+574 dł' l060 m'o _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw
i0 głosach -wstľzymał się' zabezpieczył na ľealizację powyższego zadania kwotę
64 000,00 zł.

^d.22Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych w wysokości
106 724,00 zł na ľemont dľóg powiatowych w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych z przęZnaczeniem na doftnansowanie zadań: ,,Remont dľogi powiatowej
Nľ 0l27T ostľowce _ Kawęczyn _ Bľzostków od km 1+456 do km 2+639 dł. l 1 83 mb'' oraz
,,Retnont dľogi powiatowej Nľ 0027T Gnojno - Goľzakiew - Skadla od km 6+300 do km
ó+825 dł. 525 mb'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się' zabezpieczył na ľealizację powyższy ch zadan kwotę 74 363,OO zł.

Ad.23
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznaŁ Zarząd
Powiatu z planem z zakľesu modeľnizacji i ľemontów dróg powiatowych w 2018 roku _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻsza infoľmacja została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą informację naleŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiattr.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto, Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z kosztami wykonania dokumentacji technicznej na zadaniaprzewidziane do
ľea|izacji w 2019 ľ. w ľamach ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowéj infľastľuktuľy
dľogowej na lata 2016-2019'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszegô
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do pľzygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej na kolejną sesję Rady Powiatu.

Następnie' Dyľektoľ Powiatowego Zatządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z pismem z dn' 28'08.2018 ľ. Znak: PZD.S3.08|4.20.2O18 w sprawie
wartości kosztorysowych zawnioskowanych do realizacji odcinków dróg - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdľoju
KrzyszÍof Tułak zapoznał Zaľząd Powiatu z pismem z dn. 28.08.2018 ľ' znik:
PZD.S3.420.9.20|8 w spľawie pľopozycji inwestycji i ľemontów dróg powiatowych do
wykonania w ľoku bieŻącym _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

Infbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

A.d.24
Kieľownik ReÍ'eľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - 7,droju w spľawie wyľażenia zgody
na wydzierżawienie powieľzchni uŻytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1040/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 sieľpnia 2018 roku
w spľawie WraŻenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju stanowi załĘczńi* ńr so
do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia
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Zgody na wydzierżawienie powieľzchlri użytkowej znajdującej się w budynku głównynr
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3l
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

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

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

4d.26
Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Komunalnego
Przedsiębioľstwa Ciepłowniczego ,,Ponidzie'' w sprawie aktualizacji kosztów przyłączenia do
miejskie.j sieci ciepłowniczej budynków: Internatu oraz szkoły Zespołu Szkół Techniczlro -
Infbrmatycznych w Busku _ Zdroju, Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju, Inteľnatu I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Infbľmacja w powyższym zakresie została pľzyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.27
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie z dn' 07.08.2018 r. Znak:
SOSW -301-5/20l8 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie Íinansowym na
2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

4d.28
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Powiatowego
Inspektoľa Nadzoľtt Budowalnego w Busku Z&oju z dn. 01.08'2018 ľ. Znak:
PINB.3124'6.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowym _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy
Zaľządu Powiatu w głosowaniu
wstrzymał się.

A.d.29
Skaľbnik Powiatu At"tuľ Polniak
Szkół Ponadgimnazjalnyclr Nľ
ZsP.0722.32.Ż018 w spľawie

wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
ptzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _

zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
I w Busku Zdroju z dn. 01.08.2018 r. Znak:

wyľażenia zgody na dokonanie przesunięć środków
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ĺinansowyclr w planach wydatków budŻetowyclr lra 2018 rok - w bľznrieniu stanowiąĺ;yrn
załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dn. 21.08.2018 r. Znak: FN-3ll0l45l20l8 w sprawie
wyľaŻenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków budzetowych
na2018 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 36 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

4d.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

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

Uchwała Nr 104l/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 sieľpnia 20l8 ľoku
wspľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 37 do
niniej szego pľotokołu.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uclrwała Nľ l04212018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 sieľpnia 20l8 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcuÍk nr 38 do niniejszego pľotokołu.

4d.33
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały 7.arządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l 8 ľoku.

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

Uchwała Nr l04312018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 sieľpnia 20l8 ľoku
wspľawic pľzcltiesieli w planic wydatkĺiw buĺlzcttt Powiatul Buskiego w 2018 ľoku stanowi
zołqczłtÍk nr 39 do niniejszego protokołu.
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4d.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiattl w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawanri w 20l8 ľoku.

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

Uchwała Nr 1044/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 sierpnia 20l8 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakľęsu adnrinistľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku stanowi załqcznik nľ 40 do niniejszego
pľotokołu.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 1045/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 sieľpnia 20l8 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ 4I do niniejszego pľotokołu.

Pľzed przystqpieniem do omau,iąnia punklu 36 poľzqdku posiedzenia Przewodniczqcy
Zarzqdu Jerzy Kolarz z(Iproponował rozpatrzenie v,nioskĺjv, Referatu IP oraz Dyľekĺora
Zespolu Opieki Zdrowotnei w Busku - Zdroiu,

Pov')lż,sza pľopozyc.la zo'ylcila pozyĺyu,nie zaopiniowana przez Członkólv Zarzqĺlĺt
y' g|osoll,clniu pľzy 5 gło,sach _zą, 0 głosach 1lľzeciw i 0 głosach _v,stľzymal się.

Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie
zabezpieczenia środków na ľealizację ľobót budowlanych' któľych wykonanie było konieczne
do ukończenia inwestycji pn' ,,Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, btldowa
boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawieľzchni. dobudowa do hali sportowej siłowni oľaz
wymiana posadzki sportowej, ľemont waľsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego,
zakup wyposazenia do celów dydaktycznych'' - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 42 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdľoju z dn. 24.O8.ŻO18 r. Znak:
ZoZ/DoloMl63/2018 w sprawie doÍ-rnansowania wykonania klimatyzacji i wentylacji
w pomieszczeniach Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju w brzmieniu
stalrowiącylll zĺúqczllik llľ 43 do nirriejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywlrie zaopirriowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

4d.36
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak omówił infoľmację o pľzebiegu wykonania budżetu Powiatu
Buskiego za I półľocze 2018 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 44 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza infoľnracja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inÍbrmację naleŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczegőlne 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 _wstrzyrnał się.

4d.37
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak omówił infbrmację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2018 ľoku w brznlieniu
stanowiącym załqcznik nľ 45 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻsza infoľmacja została przyjęta ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infoľmację naIeŻy przekazać, Pľzewodniczącemtr Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznal Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 46 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrtrał się.
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Pľzewodniezący Zaľządu Jerzy Kolaľz zobowiązał wszystkich Dyrektoľów podległych
jednostek organizacyjnych oÍaz Naczelników wydziałów Staľostwa Powiatowego
do teľminowego pľzekazywania wniosków do wydziału Finansowego tut. Staľostwa będących
następnie pľzedmiotem obľad posiedzeń Zarządu i Rady Powiatu.

Ad.39
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l 8 ľoku
- w brzmienitl stanowiącym załqcznik nr 47 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.40
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV 1350/2018 Rady Powiatu w Busku _
Zdľoju z dnía 26 sÍycznía 20|8 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 48 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyzszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, cęlem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższe.j Ses.ii Rady Powiatu.

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

4d.41
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ XXXV 135912018 Rady Powiatu w Busku -Zúoju z dnía 2 maľca 2018 ľoku w spľawie określęnia zadan oľaz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algoľytmu w 2018 roku narealizację zadan z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 49 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie' powyższa autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się'
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Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.42
W sprawach różnyclt:

1. Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na
pľzebudowę ľowu przy dľodze powiatowej 0120T nľ ewid. gľunt 41112
w miejscowości Zborówek, długości 940 mb - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
50 do niniejszego pľotokołu.

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

Decyzją Członków Zarządĺl, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍZęZ
poszczegőlne Konrisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad
najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ż. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XXVIIIl27OlŻ017 Rady Powiatr'l
w Busku _ Zdľoju z dnia 25 maja 2017 roku w spľawie okľeślenia jednostek
budżetowych, żľodęł dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku i ich
ptzeznaczenia oraz sposobu i tľybu spoľządzania planów t'inansowych dla
wydzielonych rachunków dochodów - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5I do
niniej szego protokołu.

Po analizie, pow1,ższy pľojekt uchwały został pľzyjęty pruez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'

Decyzją Członków Zarządv, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania prZęZ
poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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3. Zarząd Powiatu zaponlał się z infoľnracją Naczelllika Wydziału KT w sprawie
zgłaszanyclr wniosków przez Członka Zarządu Robefta GwoŻdzia w spľawie dojazdu
młodzíeŻy do szkół pľowadzonych pĺ-zez Powiat Buski z kierunku gminy Pacanów,
oleśnica - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 52 clo niniejszego pľotokołu.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na wniosek Członka Zarządtl Krzysztofa
Gajka w spľawie nałożenia dodatkowych zadan z zakľesu administľacji ľządowej na
samoľząd - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 53 clo niniejszego protokołu.

Ad.43
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 10a0 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu.
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