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Znakz 8R.0022.2.195.20 I I

Pľotokól Nľ 195i2018
z posĺedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 12 paździeľnika 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jeľzy Ko|arz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztoťGajek
4. Robeľt GwóŻdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Jerzy Służalski - Sekľetaľz Powiatu
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Baľ6aľa Jasonek - Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
Adrian Lasak - Inspektoľ w Wydziale SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzenĺa:

otwaľcie posiedzenta'
Stwieľdzenie quoľum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
noźpät''.nie wniosku Dyľektóľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie

zabézpieczenia środków finansowych z przeznaezeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

1.

2.
3.
4.
5.
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6, Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół ]'echniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie zabezpĺeczenia Śľodków ťtnansowy ch z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Fundacji Perfecta Dance - oddział w Busku - Zdroju w spľawie

nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej PMoS w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
8. Zapoznanie się Zę spľawozdaniami Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych

idgólnokształcących w Busku - Zdroju zrea|izacji pľojektów edukacyjnych: ,,Myślenie
ponäd granicami'', ,,Dobľy start'' oraz ,,Świętokľzyscy hotelarze dla ľynku pľacy''

(Nacz. Wydz. EK).
g. żupornurl" się ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infbľmatycznych

w Busku - Zdroju zrea|izacji projektu edukacyjnego ,,Dobľy staľt'' (Nacz. Wydz. EK).
10. Pľzyjęc ie Informacji o realizacji zadań oświaĺowych przez jednostki oświatowe prowadzone

przez Pov,iat Buski w roku szkolnym 2017/20I I (Nacz. Wydz. EK).
11. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Statutu Powiatu

Buskiego (Nacz. Wydz. OR).
12. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zrzeczenia się w całości

odszkodow ania za nieľuchomość stanowiącą własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz.
GKN).

13. Podjęcie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół

TecĹniczny.Ĺ i ogolnókształcących w Busku - Zdľoju do zabudowanych nieruchomości,

połozonycĹ w BusĹu - Zdroju,w obľębie 7|, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
nr73llO,73l11,73123 i21418 ołącznej powieľzchni |,1436 ha (Nacz. Wydz. GKN).

14. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdrď1u w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrőj

z wnioskiem o- zmiańę miejscowego planu zagospodaľowania przestľzennego dla

nieruchomościpołożonej w Busku _ Zdľoju pľzy ul. Kusocińskiego 3 (Nacz,Wydz, GKN).
15. Pľzyjęcie sprawozdania Ízeczowo - finansowego Samorządu powiatowego o zadaniach

,r"uíiro-uńych ze środków PFRON w IIl kwartale 2018 ľoku (Skaľbnik Powĺatu,

Nacz. Wydz. SOZ).
16. Podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia konkursów na ľealizację zadań w 2019 ľoku

pn' 
- 

''Pro*ad'enię domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób

w podeszłym wieku'', ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym

ala touiei pľzewlekle psyclricznie choľych''' ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo
Wychowawczej' całodobowej, socjalizacyjnej'' (Nacz. Wydz' SoZ)'

Ű.Rőzpattzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie

wyľäzenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na 2018 ľok

(Skaľbnik Powiatu).
18. Řozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _

zdróju o dokonanie pľzesunięcia środków ťtnansowych w planach wydatków budzetowych

na2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).
19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku - Zdrojuo dokonanie zmian w budŻecie na2018 rok (Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo

w Bioninie o dokonanie zmian w planie finansowym na2018 ľok (Skarbnik Powiatu).

2l. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

w Broninie o dokonanie zmian w planie tinansowym na2078 ľok (Skaľbnik Powiatu).

22.Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży PoŻaľnej w Busku -

zdróju o pľzekwaliťrkowanie wydatków w planie budżetu na 2018 ľok (Skarbnik

Powĺatu).
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23. Rozpatľzeníe wniosku Powiatowego Inspektoľa Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju

w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przeniesień w planie wydatków (Skarbnik
Powiatu).

24.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
25.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w

budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).
wydatkach

26.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały

n. xxxlvl35)l20l8 Rady Powiatu wBusku - Zdľoju zdnia Ż6stycznia 2018 ľoku

wsprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030

(Skaľbnik Powiatu).
27. Sprawy rőŻne.
28. Zamknięcie posi ed zęnía.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Pruewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, kÍory powitał

zebľanych i o godzinie 800otworzył l95 posiedzenieZarządl Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu.^(Członek Zaruądu Kľzysztoť Gajek

uczästniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. '8l0, Członek Zarządu Robert GwőŹdż

uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 8l5), co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecnoścÍ Członków Zarzqdu oraz

zűproszonyclt osób stanowiq załqczniki nľ I i 2 do níniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany przęZ PľzewodnicZącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zaľządu przyjęli

bez uwag * głó'o*uniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 194/2018 z dnia 5 pażdziernika 20l8 roku został pľzyjęty ptzez Członków Zarządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu p''y 3 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora

Zespołu sztół Specjalnych w Busku -Zdroju z dn.05'l0.2018 r. w sprawie zabezpieczenia

śľođków finansowyđhz-pľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek

w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z infoľmacją Dyrektoľa

Zespołu Szkół Techniczno - lnfoľnratycznych w Busku - Zdľoju z dn.05.10.2018 ľ'
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Znak: ZST-I O75.65.507.2018 o wykoľzystaniu śľodków Íjnansowych z przeznaczeniem na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie od2l września do 30 wrzeŚnia

20l8 roku oraz zapotrzebowanięm na śľodki finansowe w pľzedmiotowej spľawie na okľes od

1pażdziernika do 3l grudnia 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 4 do

niniej szego pľotokołu.

Po przeana\izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek

w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem

Fundacji Periecta Dance - oddział w Busku - Zdľoju w spľawie nieodpłatnego udostępnienia

hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoju

w dniach 27-28,l0.20l8 ľ. w celu zoľganizowania tuľniejów tańca: open Polish Dance Cup

oraz Inteľnational Polish Cheeľ Cup _ w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nr 5 do niniejszego

protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek

w głósowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaľządu Ze sprawozdaniem

kwaľtalnym Ďyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju

zrealizacji p'ó;"ktu pn.,,Myśtenie ponad granicami" w okľesie czeľwiec 2018 ľ. - sieľpień

20l8 ľ. ľealizowanego Ze środków POWER w ľamach pľojektu Ponadnaľodowa mobilność

kadľy edukacji szkolnej na zasadach Programu Eľasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia

zawodowe _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

InÍbľmacia w powyższym zakresię została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze spľawozdaniem

kwartalnym Ďyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju

zrea|izaójiprojektu pn. ,,Dobry Staľt" w okľesie lipiec 2018 ľ. - wľzesień 20l8 r. - w brzmieniu

stanowiącym zűłqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została pľzyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem

kwaľtalnym Ďyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju

z rea|izaóji pľojektu pn. ,,Świętokľzyscy hotelarze dla rynku pracy" w okľesie czerwiec 201 8 r.

- sieľpień zoi8 ľ' doťtnansowanego ze środków Euľopejskiego Funduszu Społecznego

Regionalnego Progľamu opeľacyjnego w ramach Poddziałania 8.5.l w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższynr zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadonrości'



Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze Spľawozdaniem

Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Inťormatycznych w Busku _Zdrojuzrealizacji pľojektu

pn. ,,Dobry Start" w III kwaľtal,e 2O|8 ľ. współfinansowanego Ze śľodków Europejskiego

Funduszu Społecznego Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa
Świętokľzyskiąo na lata 2014 - 20ŻO _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do

niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaľząd Powiatu z Informacjq o realizacji
zadań oświatowych pľzez jednostki ośulialolĄ,e prolĄ)adzone przez Powiąt Buski u' ľoku szkolnym

2017/2018 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povłyŻsza infoľmacja została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą infoľmację na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pruęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 11

Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką

do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr I1do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniuprzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu

Radý 
-Powiatu, 

celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

3 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

O godz. 8t0 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek'

Ad.12
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek

pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ztzeczenia się

w całości odsżkodow ania za nieruchomośó stanowiącą własność Powiatu Buskiego'
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Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr l070/20 |8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 pażdziernika 20l8 ľoku
w sprawie zrzęczenia się w całości odszkodowania za nieľuchomość stanowiącą własnośó
Powiatu Buskiego stanowi załqczník nr I2 do niniejszego protokołu.

o godz. 815 do 1losiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robeľt Gwóźdź'

Ad. 13
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt decyzji o wygaśnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierua Wielkiego w Busku - Zdroju
do zabudowanych nieľuchomości, położonych w Busku - Zdľoju, w obľębie ll, oznaczonych
w ewidencji gľuntów jako działki nľ 73llO,73l1l,73123 i 2l4l8 o łącznej powierzchni
l,1436 ha _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I3 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, podjął decyzję o wygaŚnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na tzecz
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącyclr im. Kazimierza Wielkiego w Busku -

Zdroju do zabudowanych nieľuchomości, położonych w Busku - Zdtoju, w obľębie l 1,

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nľ 73ll0,73l|l,73123 i 2|418 o łącznej

powieľzchni l,l436 ha.

Ad. 14
Kieľownik Refeľatu Gospodarki NieľuchomoŚciami w Wydziale GKN Baľbaľa Jasonek

zapoznała Zaľząd Powiatu z pismem Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spor1owego w Busku - Zdrojuw spľawie wystąpienia do Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrőj
z wnioskiem o zmianę miejscowego planu Zagospodaľowania przestľzennego dla
nieľuchomości położonej w Busku - Zdroju pľzy ul. Kusociliskiego 3 oraz ustanowienie
tľwałego zarządu, na czas nieoznaczony działek o numerach: 10-57l|2, |0-57l13, 10-57l14 -

w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 14 do niniejszego protokołu.

Po ptzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Kieľownika Refeľatu Gospodarki
Nieľuchomościami w Wydziale GKN do pľzygotowania stosownego pisma w powyższym
zakľesie.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił spľawozdanie rzęczowo _ finansowe samoľządu
powiatowego o zadaniach zreaIizowanych ze śľodków PFRON w III kwaľtale Ż0l8 roku -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zwľócił
w zakľesie ogłoszenia konkuľsów na ľealizację w
pomocy społecznei o zasięgĺl ponadgminnym dla

się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
2019 ľoku zadan pn. ,,Pľov,adzenie domu
osób u, podeszłym wieku", ,,Prov,ądzenie
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ĺlomu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych"-
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie , Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie: Domu pomocy

społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku; Domu pomocy społecznej

o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Następnie Inspektor w Wydziale SoZ Adrian Lasak zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie

decyzji w zakľesie ogłoszenia konkuľsu narea|izację w 2019 roku zadania pn. ,,Prowądzenie
Ptacĺiwki opiekuńczo - Wychou,awczej, całodobowej, socjalizacyjnej" - w bľzmieniu

stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu'

Po analizie , Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach

-wstrzymał się, wyľaził zgodę na ogłoszenie konkursu na pľowadzenie Placówki opiekuńczo
- Wychowa w czej, całodobowej' socj al izacyj nej'

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 06.10.20l8 r. Znak: ZSS:3l2'l4.20l8 w spľawie

wyľazenia zgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na 2018 ľok

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdroju z dnia 04.10.2018 r. Znak:

ZsP .0722.40.201 8 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków finansowych

w planach wydatków budzetowych na 2018 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]9
do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Powiatowego Międzyszkolnego oŚrodka Spor1owego w Busku - Zdľoju z dnia 03.10.2018 ľ'

Znak: PMQS.3110'08.20l8 w sprawie wyrażenia zgody rra dokonanie zmian w budżecie na

201 8 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie zdnia07.09'Ż0|8 ľ. Znak: SOSW_30l-8/20l8
w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2018 ľok
_ w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.



Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polni ak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie zdniaO4'l0.20l8r.Znak: SOSW-30l -7l20I8
w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na 2018 ľok
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzynrał się'

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatrr z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia 04.10.2018 ľ. Zrrak:

PF '0760.Ż2.20l8 o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na20l8 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym zcłqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektoľa Nadzoľu Budowanego w Busku - Zdroju z dnia 10.10.2018 ľ. Znak:
PINB.3l24,9.Ż018 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym
- w brznrieniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 09'l0.2018 r. Znak: ZST-I
07 5.67 .5|2.2018 w spľawie wyrażeni a zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych
pomiędzy działami klasyťrkacji budżetowej - w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nr 25 do

niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaĺząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku - Z,dľoju z dnia 09.10.2018 r. Znak: ZST-I
075.66.5|3.2O|8 w sprawie wyľażeniazgody na dokonanie pľzeniesień środków finansowych
pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budzetowej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do

niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju z dnia 10.l0.2018 ľ. Znak:
PZD.sz.3ll}.27.2018 o zabezpieczenie dodatkowych śľodków w wysokości 40 000 zł na

zadanie pn' ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0032T Jaľząbki - Solec Staľy od km 3+3l0 do

km 4+210 dł. 900 m'' - w brzmieniu stanowiącym zilłqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

^d.24Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka zostala przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączeniado poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopopľawkę należy ptzekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pruęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnía26 stycznia 201 8 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na lata 2018- 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego
protokołu.

Po analizię, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍZeZ Członków Zaruądu Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



10

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻ.szą alltopopľawkę naleŻy przekazac PľzewodrriczącemLl
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Konlisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowariiu pľzy
5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.27

LI/ sprowuch różnych:

7.aľząd Powiattl zapoz'nal się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach na inteľpelację Radnego Pana Kanrila Kasperczyka dotyczącą remontu DW 756

i DW 757 - w bľzmieniu stanowiący:m załqcznik nľ 3I do niniejszego pľotokołlr'

Ad.28
Po zręalĺzowaniu poľządkrr obľacl Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym

zaudział io godzinie 850 zanrknął posiedzenieZarządu Powiatu'

l)ľotokól spoľząclzi la:

IJaľbaľa Nolvocicli

B Nou.ot^ł^.


