
Znakz 8R.0022.2. I 90.201 I

Pľotokól Nr l90/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 12 wrzeŚnĺa 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. KrzysztoťGajek
4. Robert GwóżdŻ
5. Wiesław Maľzęc

oraz

Lucyna Wojnowska _ Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
_ Zdľoju
Kľzysztoĺ' Tułak - Dyľektor Powiatowe go Zarządll Dľóg w Busku _ Zdľoj u
Renata Kľzernień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbaľa.Iasonek _ Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Piotr WoŹniak - Inspektor w Refeľacie IP
Aftuľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwierdzenie quoľunr'
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zaľządu Powiatu: Nľ l88/2018 oraz Nľ l89/20l8 z dn.

30 sieľpnia 2018 ľoku.
5. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych

iogólnokształcących w Busku Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na
zagospodaľowanie majątku ľuchomego zlikwidowanego inteľnatu (Dyr. ZsTio w Busku
* Zdroju, Nacz. Wydz. EK).



6.

7.

8.

9.

Rozpatľzenie wniosku lrundacji Gospodaľozej św' Bľata Albeľta Kielce w sprawie
odkupienia majątku tľwałego Fundacji _ windy osobowej, w którą został wyposażony
wydzĺerŻawiony budynek Szpitala Powiatowego (Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatľzenie wniosku w spľawie zainstalowania na teľenię Zespołu Szkół Technicznych
iogólnokształcących w Busku _ Zdroju automatów samoobsługowych z pľoduktami
śniadaniowymi (Nacz. Wydz. GKN).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania
do publicznej wiadomoŚci wykazu nieľuchomości ptzęZnaczonej do zbycia w drodze
zamiany (Nacz. Wydz. GKN).
Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz.
Wydz. GKN).

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN)'

ll.Ponowne rozpatrzenie wniosku Refeľatu IP w spľawie zabezpieczenia śľodków na
realizację ľobót budowlanych, któľych wykonanie było koniecznę do ukończenia
inwestycji pn. ,,Budowa nowego budynku kszĺałcenia zawodowego, budowa boiska
wielffinkcyjneg,o o sz|ucznej nąwierzchni' dobudowcl do hąli sporĺowej siłou,ni oľaz
wymiana posadzki sporĺowe.i, remont warszĺcłĺów ncl poĺľzeby szkolnicful,ą zav,odowego,
zakup ylyposażenia do celóu, dydąkĺycznych" (Kĺer. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno-Inťormatycznych w Busku _
Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu wydatków w planie
budżetowy m w związku z r ealizacj ą pľo gľamu Eľasmus* (S ka ľb n ik Pow iatu ).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Z&oju w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzeniesień w związku z rea|izacją
programu ,,Dobľy start'' (Skaľbnik Powiatu).

l4. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym na 2018 rok oraz
w spľawie wyrażenia zgody na zakup nowej zmywaľko wypaľzaľki do naczyń
(Skarbnik Powiatu).

15. Rozpatľzenie wniosku w sprawie wydania opinii do decyzji ZRID na podstawie
wymogów ,,Specustawy dľogowej'' dla inwestycji pn. ,,Budowa mostu na Wiśle
w m. Borusowa wľaz z dojazdalni'' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju)'

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju
w spľawie wykonania ľemontu nawieľzchni drogi powiatowej Nľ 0826T Rataje Słupskie -
Komoľów _ Gace Słupieckie - Słupiec na dł. ok. 35 m (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju,
Skarbnĺk Powiatu).

17.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody na ľealizację przez
Powiat Buski w2019ľ. pľojektu pn. ,,Pľzebudowa dľóg powiatowych odł. 11850m:
Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od km l5+830 do 20+000 i od km 2l+000 do km 25+680
dł. 8850m, Nľ 0059T Zwierzyniec-Kotki-.Ianina od km 6+835 do km 8+500 dł.
l665m' Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skľobaczów od km 7+265 do km 8+600
długości l335m " oraz upoważnienia Zarządu Powiatu wBusku - Zdroju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanię pľojektu w ramach progľamu wieloletniego pn. ,,Pľogľam
ľozwoju gminnej i powiatowej inťľastľuktuľy dľogowej na lata 2016-2019" (Dyľ. PZD
w Busku _ZĺJľoju, Skaľbnik Powĺatu)'

l8.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na ľealizację pÍZeZ
Powiat Buski w20l9ľ' pľojektu pn.,.Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ0095T'Piasek
Wielki _ Zagajőw - Clrinków _ Stľażlrik _ Solec _ Zdľój od km 0+010 do knr 7+000
długości 6 990lŤ:l" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻęnia
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wniosku o dofinansowanie projektu w ľamaclr pľogľamu wieloletniego pn' ,,Pľogram
rozwoju gnrinnej i powiatowej infi'astruktuľy drogowej na lata Ż016-2019" (Dyr. PZI>
w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wľażenia zgody na reaIizację przez
Powiat Buski w 20l 9 ľ. projektu pn. ,'Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l l9T Pacańów -
do drogi kľajowej 79od km 0+012 do km l+215 długości 12O3m'' oľaz upowaŻnienia
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie pľojektu
w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Pľogľam rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktuľy dľogowej na lata 2016-2019'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, SkaľbniŘ
Powiatu).

20,Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmjan w budzecie
Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

21,Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2Ol8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

2Ż.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XXXIV 1350/2018 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 ľoku
w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2O3O
(Skaľbnik Powiatu).

23. Sprawy rőŻne.
Ż4, Zamkni ęcie pos ied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 8uu otworzył l90 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecnoścí Członków ZarzqĺIu oľaz
zaproszonych osób stanowiq załqcuÍki nr I Í 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymai się. 

-

Ad.4
Pľotokoły z posiedzenZarządu Powiatu: Nľ l88/2018 oľaz Nľ 189/20l8 z dnia 30 sieľpnia
20l8 roku zostały pľzyjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju Lucyna
Wojnowska zapoznała Zatząd Powiatu z wnioskiem Znak: ZsTio.Ż25O.822.2O18 z dn.
29.06.20|8 r. w spľawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie majątku ľuchomego
zlikwidowanego inteľnatu - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego
protokołu'
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Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu pozytywnie rozpatrzył punkt 1.1' 1.2, l .3
przedmiotowego wniosku, natomiast do rczpatrzenia punktu 2 i 3 Zarząd powróci po
otrzymaniu odpowiedzi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej' Jednocześnie Zariąd
Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do wystąpienia z pismem do Państwowej\ł'/yŻszej Szkoły Zawodowej z zapytaniem o okľeślenie warunków utwoľzenia oddziałů
Zamiejscowego w/w Uczelni w byłym budynku ZSTio w Busku _ Zdroju.

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

Ad.6
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Fundacji
Gospodaľczej św. Bľata Albeľta Kielce w spľawie odkupienia majątku tľwałego Fundacji _
windy osobowej, w którą został wyposażony wydzierŻawiony budynek Szpitala Powiatowego
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu powľóci do pľzedmiotowego wniosku w momencie,
kiedy Fundacja będzie opuszczać budynek.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzęZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie zainstalowania na teľenie Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju automatów samoobiługowych
z pľoduktami śniadaniowymi. Infbľmacja Kieľownika Refeľatu Gospodáľki
Nieruchomościami w Wydziale GKN Znak: GKN.684.l53.20l8 z dn. 3l.08.20l8 ľ. wraz
z przedmiotowym wnioskiem stanowi załqczník nľ 5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.8
Kieľownik Refbľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie spoľządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości pľzeznaczonej do zbycia
w dľodze zamiany.

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

Uchwała Nľ l04712018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 12 września2O]t8 ľoku
w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości
pÍzeznaczonej do zbycia w drodze zamiany stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
dla powiatowe.ijednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchonrości w najem.



Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządv
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 1048/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 12 wľześnia2018 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 10
Kieľownik ReÍ'eratu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia
zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały z'ostał przyjęty pÍzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem 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 _wstľzymał się'

Ad. 1l
Inspektor w Reŕ-eľacie IP Piotľ WoŹniak ponownie zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Znak: IP.042.6.38.2018 z dn' l0.09.2018 r' w spľawie zabezpieczenia dodatkowych środków
na realizację ľobót budowlanych, któľych wykonanie było konieczne do ukończenia
inwestycji pn. ,, Budowa nowego budynku k';zĺałcenia zawodowego' budową boiska
v,ieloĺunkcyjnego o 'szĺucznej nav,ierzchni, dobudowa do hali sporĺowej siĺowni oraz wylniana
posadzki Sportou,ej, remont wąľszlat(lv, na potľzeby szkolnictlvą ząv,odov,ego, zakup
ulypo,ĺażenia do celĺjw dydakĺycznych" _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno-InÍbľmatycznych w Busku Zdľoju Znak: ZST-I 075.53.4|2.2018
zdn.05.09.20l8 r. w spľawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu wydatków w planie
budzetowym w związku z realizacją progľamu Erasmusł - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany ptzęz Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'



6

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ZdrojuZnak: PCPR.ZAF.30l1.6.20l8
zdn' 04.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w związku
zrea|izacją pľogľamu ,,Dobľy stąrt" - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr II do
niniej szego protokołu'

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

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie Znak: DPS-3110/55118 z dn. 3l.08'2018 ľ. w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie ĺŤnansowym na 2018 ľok oľaz w sprawie
wyrażenia zgody na zakup nowej zmywaľko _ Wparzaľki do naczyn - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

opinia Dyrektora Powiatowego Centrum Ponrocy Rodzinie w Busku _ Zdro1u w/w spľawie
stanowi załqcznik nr l3 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. ls
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w spľawie wydania opinii do decyzji ZRID na podstawie wymogów
,,Specustawy dľogowej'' dla inwestycji pn. ,,Btdowa mostt'l na Wiśle w m. Borusov)ą v)raz
z dojazdami " - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstrzymał się, wydał pozytywną opinię do powyzszej decyzji.

Ad. 1ó
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Znak: PZD-S4.001'11.2018 z dn. l0.09.20l8 ľ. w spľawie wykonania
ľemontll nawieľzchni clľogi powiatowej Nr 0826T Rataje Słtrpskie - Komorów - Gace
Słupieckie - Słupiec na dł' ok' 35 m - w bľzmięniu stanowiącym załqczník nr 'l5 do
ni ni ej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, postanowił, że powyŻszy ľemont zrealizowany zostanie w ľamach
limitu jaki posiada Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku _Zdroju.

W związku z realizacją powyższego zadania, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku
- Zdľoiu został zobowiązany do złoŻenia stosownego wniosku w spľawie dokonania
pľzeniesieIi w plalrie wydatków buclżetowyclr na 20l 8 ľok.
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Ad. 17
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na ľealizację
przęz Powiat Buski w 20l9 r. projektu pn.,,Pľzebudowa dróg powiatowych o dł. l1850m:
Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od km l5+830 do 20+000 i od km 21+000 do km 25+680 dł.
8850m, Nľ 0059T Zwierzyniec - Kotki _ Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m,
Nľ 0052T Widuchowa _ Ruczynów _ Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości
l 335 m'' oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie pľojektu w ramach pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogľam ľozwoju gminnej
ipowiatowej infrastľuktuľy dľogowej na lata 2016-2019'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. l8
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na ľealizację
przez Powiat Buski w 2019 ľ. projektu pn' ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek
Wielki _ Zagajow _ Chinków - Straznik - Solec _ Zdrőj od km 0+010 do km 7+000 długości
6 990 m" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku
o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Progľam rozwoju gminnej
i powiatowej infľastruktuľy drogowej na |ata 2016-2019'' _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu.

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

Decyť1ą Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaĺządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody na realizację
pruez Powiat Buski w2019ľ' pľojektu pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr01l9T
Pacanów - do dľogi kľajowej 79 od km 0+012 do km l+2|5 długości l 203 m" oľaz
upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o doÍjnansowanie
pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogram rozwoju gminnej i powiatowej
infiastruktuľy dľogowej na lata 2016-20|9'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l8 do
ni ni ej szego pľotokołu.



8

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

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

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

Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się, zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju do przygotowania
jeszcze jednego wniosku wramach pľogľamu rozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury
dľogowej na lata 2016-2019 dotyczącego drogi Nr 0023T Chmielnik _ Zteczę - Maciejowice
_ Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uclrwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej 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'

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy przekazai, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się, zobowiązał Skarbnika Powiatu do wprowadzenia zmian w powyższej autopopľawce
wynikającychzpozytywnie zaopiniowanych na dzisiejszym posiedzeniu wniosków.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV/350120|8 Rady Powiatu w Busku -
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Zdľo'ju z clrlia 26 sty'czrlia 2018 ľclku r,v spľar.vic Wiclolctnic.j I'ľogrrozy l''iľransowc.j clla
I)owiatu Buskicgo tra lata Ż018 _ 2O3O - w bľznlicniu stanowiącyl'n załqcznik nr 2I dĺ-l
niniej szego pľotokołu.

Po analizie' powyzsza autopopľawka została przy1ęÍa ptze7' Członków Z'aľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głclsach -za.0 głosach -pľzcciw i0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją C]złonkórv 7'aľządĺl, powyZSZą ttutcrpoplľawkę nalczy pl'zcktlztlc PľzewocJniczŁ'lccllltl
Ilacly Powiattl. cclenl włączenia clo poľząclktl obľacl najblizszej Sesji Racly Powiattt.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.|ęte przez C]złonkow Zarządv Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Zaľząd Powiattl w głosowaniu pľz.y 5 głosaclr -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał
się, zobowiązał Skarbnika Powiatu clo wpľowaclzenia zmian W powyzsze.i autopopľawce
wynikających z pozytywnie zaopiniowanych na clzisie.iszym posiedzeniu wnioskĺiw.

,Ą.d.23
|I/ spľowach ľĺiżnych:

l. Członek Zaĺządu Robeľt GwoŻc|Ż zgłosił LlwĹrgę' aby w montencic podejnrowania
decyz'ii w spľawie współÍŤnansowania czy pľowadzenia pľr,ez' Gmilrę inwcstycji ze
wsp<iłfinarrsowanielrr Powiatu zaŻądac ocl Grniny pľzecl ľozpoczęciem kaŻdego

.j cclne go'l.adaniajasne.i deklaľaci i o pľzygotowaniu.

2, Pľz.ewodniozący Zarzącltl .Ieľzy Kolarz poinĺbrnrował Członków Zaľządu o otľzynrane.j
honorowe.i statuetce Starostit l)wudziestolecia zeZwiqzku Powiatów Polskicli.

A'ĺl.24
Po zľealizowaniu poľząclku obľacl Pľzewodniczący Zarządv Jeľzy Kolaľz poclziękował
clbecllym za udział i o goclzi ni e 9'l0 zirmknął pĺlsi ecĺzel'ie 7'atz'ąĺ.1tL Powiatu.

' 'ł

|)ľtllLlktil sptll zl;d:1lłll
Wiolclir Waga,, t ,t


