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Pľotokól Nr 19712018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 26 paźĺlzieľnika 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

l. Ierzy Kolarz
2. Stanisław Klinrczak
3. KľzysztoťGajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Ewelina Szyrrrczyk - Kľzenrińska_ Z-ca Dyľektoľa I Liceurrr ogólnokształcącego w Busku -
Ztuoju
WłodzimierzDryja - Kieľownik Inteľnatu I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju
Andrzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Piotľ Sokołowski _ ZasÍępca Dyľektora Powiatowe go Z'arządu Dľóg w Busktr _ Zdľoju
cruegoru Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku * Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy w Zespole opieki Zclľowotnej w Busku -
Zdroju
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzysztoĺ'Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządck posieclzcnia :

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 195/2018 z dn. 12 paŹdziernĺka

20l 8 ľ. oľaz Nľ 19612018 z dn. 15 pażdziernika 201 8 ľ.

5. WdľoŻenię uclrwał Racly Powiatu zXL| Sesji I{aciy Powiatu z clllia 15 pażdziernika 2018
ľoku.

6. Rozpatľzenie wniosku f)yrektoľa I l'icerrm ogólnokształcącego w Busku - Zclľoju
w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie pomocy kuchenlrej w inteľnacie (Dyr. I Lo
w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. trK).
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7. Rozpiitľzclrie wniosku Dyľcktoľa Zespołr-r Szkół Specjaln1,ch w Busku Zclľoju w sprawie
wyľażenia zgody na likwiclację nlajątku ľuchonrego (Nacz. Wyĺlz. EK).

8. Rozpatľzeliie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -
Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowyclr z ptzeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie X-XII 20l 8 ľ. (Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zcspołu Szkół Teclrnicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľo.iu z realizacji pľojektu edukacyjnego ,,Natlczclnie
bez gľcłnic '' (Nacz. Wydz. EK).

l0. Zapozllalrie się Ze Spľawozdalrietlr Dyľektoľa Zespołu Szkół Polladginrrrazjalrrych Nľ 1
w Busku _Zdrojuzrea|izacji pľoiektu ,,Dobry slctĺ'l" (Nacz. Wyĺlz. EK).

l7. Zapoz,nanie się 7.e spľawozdaniem Dyľcktoľa Spec.ialnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego d|a Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju z realrizacji
pľojektu ,,Inłvesĺycj61y, pľzyszlo.íć " (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľoju w spľawie upowaznienia dyľektora
jednostki oŚwiatowej pľowadzonej pľZęZ Powiat Buski do poclejmowania czynnoŚci
w zakľesic ľealizacji pľojektu pn. ,, Hoĺeląrze pľZyszlo,ści'' (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľazenia woli pľzystąpienia Powiatu
Buskiego do ľealizacji pľojektu pn' ,,I-Iolelűľze przyszĺości" (Nacz. Wydz. EK)'

|4,7-.apozl'lanie się z inĺbľnlacją Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku

- Zdro1u w spľawie wyników kwaliÍjkacji wniosków dotyczących likwidacji baľieľ
aľchitektonicznych, teclrnicznyclr i w komunikowaniu się złoŻonych ocl 0l .04.2018 r. do
17 ,10,2018 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu
Ponrocy Społecznej w Gno.jnie z wykoľzystarria śľodków finansowych za III kwaľtał 20l8
ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Zaopilliowanie spľawozdaľlia kwaľtalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowe.j przy
'I'owaľzystwie Pľzy.jaciół Dzieci w Busku - Zdľoju z wykoľzystania śľodków finansowych
za III kwartał 2018 ľoku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

17.Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalncgo Waľsztatów Teľapii Zajęciowej W Piasktl
Wielkirn przy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków ĺinansowych
za IlI kwaľtał 20l8 ľoku (Dyľ. PCPR rv Busku - ZĺJroju,, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

18.7'apoz.nanie się z infbľniacją l)yľektoľa Powiatowego Zaľządrr Dľĺlg w Busku - Zclľoju na

temat poniesionych wydatków w okľesie od 01.0l.2018 do 30.09.2018 r. (Dyr. PZD
w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

19.Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarz.ądul Dľóg w Busku Zdľoju
w spľawic clokonalria pľzesunięć śľoclków ťtnalisowych (Dyľ. PZD łv Busku _ Zdroju,
Skarbnik Powiatu).

20. Rozpatľzelrie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ZarząĺIu Dľóg w Busku Zdľo.itt
w spľawie ľealizacji zadanla pl1.: ,, Śu,iclcĺczenie tlslĺlg 'ýpt'zęĺo|Ą)() - ĺrűnsporĺowych przy
zinlowym uĺľzymaniu dróg poll,icĺ1gy,ych ncl teľenie powiclĺtl buskie go u, 'sezonie zimowym
2018/20l 9 " (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

2l.Zapoznanie się Ze spľawozdaniami zaĺzeci kwaľtał Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
Zdľoiu: Rb_N kwaľtalrrym spľawozclanieľtr o stanie należności oÍaz wybľanyclr

aktywów finansowyclr, Rb_Z kwaľtalnynr spľawozclaniem o stanie zobowiązali wg
tytułów clłużnych oľaz poľęczeń i gwaľancji (Dyľ. ZOZ w Busku - Zclroju, Skaľbnik
Porviatu, Nacz. Wydz. SOZ).
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22. Zay:ozllallic się z ilrÍbľIlrac.ią Dyľektclľa Zespołu opieki Zclľclwotnej w Bttsku _ Zclľojtl na
toIrrat znriall W ľocznynl planie rzeczowo - finansowym na ľok 2018 (Dyľ. ZoZ w Busku
_ Zdľoju, Skarbnik l)owiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

23. Podjęcie ucliwały Zarz.ądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu oÍ-eľt na powieľzenie realizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktĺiw
nieoclpłatnej poľľlocy pľawnej oľaz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2019
ľoku pľzez oľganizacje pozaL-Ządowe (Nacz. Wyĺlz. soz, Nacz. Wydz. oR).

24.RozpaÍľzenie wniosktt Dyľektoľa ZespołLr Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Zdľoju w spľawie clokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w plarrach wyclatkór.v
buclzetowych na 20l 8 ľok (Skarbnik Powiatu).

25. Rozpatrzęnie wniosktt Wydziału Finansowo Br-rdżetowego w spľawie clokonania
pľzeniesieli w planie finansowynl wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľo.iu
(Skaľbnik Powiatu).

26. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznyclr i ogólnokształcących
w Busku - Zdľo.iu w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków do planu Íinansowego na
20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu).

27.I\ozpatrzetrie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Bttsku -
Zdľo.ju w spľawie dokonania pľzesunięoia śľodków 1Ťnansowych w planaclr wydatkow
budżetowych na 2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l 8 (Skarbnik Powiatu).

29. Pocl.ięcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie pľzelliesień w planie
wydatków budżettl Powiatu Buskiego w 201 8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatr"r w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w plariie
wydatków buclżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

31. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
f'inansowy'n zadan z zakľesu adrninistľacji ľządowej oraz innyclr zadan zleconycll
odľębnymi ustawami w Ż018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie ilclrwały Z.arządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowyc|r (Skaľbnik Powiatu).

33. Spľawy roŻne.
3 4. Zanknięci e posi ed zenia.

Ad. I

obľadom Zaľządu pľzewoclniczył Przewodniczący Zaľządu .Ieľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanyclr i o goclzinie 800 otwoľzył 197 posieclzenie Zarządu Powiatu.

Acl. Ż
Pľzewodniczący Zal"z'ądu Jcľzy Kolaľz oŚwiadczył, i'Ż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestl'liczy 4 Członków Zaľz'ądu (Czlonek Zurzqcĺtl Robeľĺ Gv,ĺiźĺ]ź clolc1czyĺ
do po'łieclzenia Zcĺľzt1dĺl o gocĺz 8'"),, co Stanowi quoľum pozwalające na poc1e.jmowanie
pľawomocnych uclrwał i ctecyzji - listy obecności Czlonków Zarzqdu oroz zoproszonych
osób stĺlltowiq załqcz.ltiki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
PľopoIrowĺllly prze1' I)ľzewodlricZącego Zarządul poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzy.|ęli
bez uwag r.r,g}osowarliu pľzy 4 głosach -za,O głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzyllrał się.
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Ad.4
Pľotokoły z posiedzeńZarządu Powiatul: Nľ l95120l8 z ĺln. 12paŻdziernika 20l8 ľoku oľaz
Nľ 196/2018 z dn. |5 paŻdzieľnika 2018 ľoku zostały przyjęte pľZeZ Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowarriu pľzy 4 głosaclr -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się.

Ad.5
WclľoŻenie tlchwał Rady Powiatu z XLI Sesj i Rady Powiattr z dria 15 pażdziel'llika 20l 8 ľoku
- zołqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołr-r'

Uchwała Nľ XLI l 4l9 / 2018 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z' dnia 15 paŹdzieľnika 2018
ľoku w spľawie zľlrian rł, btrdżecie Powiatu Brrskiego w 2018 ľoku.

Za wdroŻenie powyższej uclrwały i inĺbľmowanie Zaruądtl Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uclrwałę pľzekaztlje się do:
- Pľezesa Regionalne.i lzby obľaclrunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandolrricľztl.
tJchwała podlega ogłoszcniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjętc przez Zarzt1d Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ XLI l 420 ĺ 2018 l{ady Powiatu w Busku _ Zdľo.iu z dnia 15 paź.dzieľllika 20l 8
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowalrie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w zycie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuie się do:
- I)ľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach Zespół Zamicjscowy
w Sandornieľzu.
Ucliwała podIega ogłoszenitl w Dzienniku Uľzędowynl Wojewóclztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząĺl Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uclrwała Nr XLI l 42l l 2018 Racly Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |5 paż'd'z'icľnika 20l8
ľoku w spľawie zmiany trchwały nľ XXXIV l350l20l8 Racly l)owiattt w Bltsktt * Zclľoju z dnia
Ż6 styczrńa 2018 ľoku rv spľawie Wieloletnie.i Pľognozy F-irransowej clla Powiatu Buskiego rra
lata20l8-2030.

Za wdrożcriie powyŻszej uchwały i inĺbľmowanie Zaľządu Powiatu o postępaclr wdľażania
w Życie odpowiedzialny iest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polriiak.
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłaníapovĺyŻszej uchwały w foľmie
elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalne.j lzby obľachurikowej w Kielcach Zespoł Zamiejscowy
w Sandonrieľzu'

Porvyższc stanowisko zostĺrlo pľzyjęte przcz Zarzącl Powiatu w glĺlsowaniu przy
4 glosach _za,,0 glosach -przcciw i 0 glosach -wstľzymal się.



Ucliwała Nr XLI l 422 / 2018 Rady Powiatu w Btlsku - Zclroju z dnia 15 paŹdzie,-nika 20l8
ľoku w spľawie zmiany uchwały Nľ XXXV/359l20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
2 lnarca 2018 roku w spľawie okľeślenia zadan oľaz podziału śľodków z Państwowego
Funduszl'l Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, pľzypadających wedłirg algoľytmu w 20l8
ľoku na ľealizację zadan z zakľesu rehabilitac.ii zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.

Za wdroŻenie porvyższej r"rchwały i irrťoľnrowaľlie Zaľządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialny .iest Dyľektoľ Powiatowego Celrtľulrr PoInocy Rodzinie w Busku -
Zdroju Andľzej Smtrlczyński, Dyľektoľ Powiatowego Uľzęclu Pľacy w Busku - Zdroju Marian
Szostak, Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczclnik Wydz. SoZ Sławomiľ Dalach.

Uchwałę pľzekazuje się clo:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 trst' 1 ustawy z drlia
5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatovvyln.

Powyższe stanowisko zostalĺl pľzyjęte przez Zarząĺl Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,,0 głosach _pľzccirv i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XLI l 423 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 15 paŹdzietnika 2018
ľoku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej .jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najenr'

Za wdroŻenie powyższej ucliwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN I_Ienľyk KrzyŻanski, Dyľektoľ
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju Tonrasz Galant oraz Naczelnik Wydziału EK
Renata Kľzemień.

tJclrwałę pľzekazuje się do:
- Wo.iewody Świętokľzyskiego w ľaľnach nadzoľu na podstawie aľt' 78 tlst. l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowyll'l.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjętc pľZez Zarzą<l Polviatu w głosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach _przcciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ XLI l 424 l20l8 Rady Powiatu w Btlsku - Zdroju z dnia 15 pażdzieľriika 20l8
roktt w spľawie wyľażenia zgocly clla powiato\Ą,ej jednostki oľganizac1,jnej na oddanie części
nieľuchomości w najem.

Za wdroŻcnie powyższej uchwały i inĺbľrnowanie Zarządu Powiatu o postępach wclľażania
w życie oclpowiedzialny jest Naczelrrik Wyclziału GKN Henľyk KrzyŻanski. Dyľektoľ ZST-I
w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka oľaz Naczelnik Wydziału EK Reľlata Kľzemień.

Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewocly Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy
z dria 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostało pľzyjętc przez Zarząd Powiatu w glosowanĺu przy
4 glosach -za, (l glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymał się.
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LJchwałaNľXLI l425 l2018 l{adyPowiatilwBusku-Zclľo.iuzclnia 15pażdziel'nika20l8
ľoku w spľawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.

Za wdľoŻerrie powyzszej uchwały i infoľnrowanie Zarządu Powiatlr o postępach wdľażania
w zycie oclpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc, w tym do
pľzekaz'ania trc h wały N acze l n i ko nl Wydzi ałó w S taľo stwa.

Uchwałę przekaztlje się do:
- Wo.iewody Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľząclzic powiatowynl.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Świętokľzyskicgo.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu \ť glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Ad.6
Z'ca Dytektoľa I Liceuln ogólllokształcącego w Busku _ Zdroju Ewelina Szymczyk -
Kľzemińska otaz Kieľownik Inteľnatu I Liceunr ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Włodzimicrz Dľyja zapozna|i Zarząd Powiatu z wrlioskienl w Spľawie wyľaŹenia zgody na
dodatkowe zatľudnienie pomocy kucherrnej w wymiaľze |ń eÍatu w Inteľnacie I Lo -
w bľzmieniu stanowiącym załĺ1cznik nr 4 do rriniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowanitt, Zaľząd Powiatu wyľazíł zgodę tra zatľudnienie ponrocy kuchenrre.i
w wymiaľze |/z etatu w Inteľnacie I Lo na cZaS okľeślony w ľanrach własnego budżetu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _wstrzymał się.

Ponaclto. Pľzewodnic zący 7'aľządu .Ieľzy Kolaľz zwľócił uwagę na Iliepľopoľcjorralny wzľost
wydatków w I Liceum ogólnokształcącym i zobowiązał Dyľektoľa, aby wraz z główną
księgową pľzenalizowali wydatki w szkole.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju Znak: ZSS:351'1.20l8 z dn' l0.l0.20l8 ľ'
w spľawie wyľażenia zgody na likwidację majątku ľuchonrego - w bľzlnieniu stanowiącym
załqcznik nľ 5 do ninie.iszego pľotokołu.

Podczas analizy powyzszego wniosku, Zaruąd Powiatu polecił, aby InÍoľnratyk Staľostwa
Powiatowego spľawdził, czy laptopy pľZeznaczolre do likwictacji są w stanie salnoclzielnie
firnkcjonować, tak aby mogły byi pľzekazane osobonr potľzebującym czy jednostkorn
oľganizacy.inylrr. .Ieżeli okaze się, Że spľzęt nie będzie naclawał się do użytktr zostanie
zlikwidowany.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Zaľząd Powiatu w głosowanitl przy 4 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'
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Ad.8
Naczelnik Wydziałrr EK Renata Kľzemień z.apoznałaZarząd Powiatu z wllioskiem Dyľektoľa
Zespołtl Szkół Ponadginrnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju Znak: ZsP1.O710.92.2018 z dn.
17 'l0'20l8 ľ. w spľawie zabezpieczeria śľodków ĺinansowych Z ptzeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie X-XII 20l8 r' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 6 do niniejszcgo pľotokołu.

Po pľzeanalizowalriu' powyŻszy wtriosek zostztł pozytywnic zaopilriowal1y przez Członkow
Zarządtl Powiatu w głosowarliu pľzy 4 głosach _ru', O głosađl -pr'..i* i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaľząd Powiatu Ze spľawozdanienl
kwar1alnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju
zľealizac.ii pľo.iektu edukacyjnego ,,Ncllłczanie bez grr,rĺr" za okľes iĺpi." 20l8 ľ. - wľzesień
20l8 ľ. - w bľzlnieniu stanowiącyln załqcznĺk nr 7 do nirrie.jszego pľotôkołu.

Inloľrnacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków ZaľząĺJtl Powiatu
do wiadoniości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziałrr EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu Ze spľawozdaniem
l)yľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zd,roju z realizacji pľojektu
,,Dobľy .yĺarl" za okľes od 0l .O7.2Ol8 ľ. clo 30.09.2018 ľ. - w btzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacia w powyższym zakľesie została ptzy.ięta pťzez Członków Zaľząc1u Powiatu
do wiadonrości.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniem
kwar1alnym Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowaw czego dla
Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku Zdroju z realiz'acj, piojektu ,' Inluesĺyc.ja
l'v przy.szłość'' za okľes od l lipca 2018 ľ' do 30 wľześnia 2018 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym zołĺlcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Inĺbľmac.ja w powyższynr zakresie została pľzyjęta pL-zęľ Członków Zarządul Powiatu
clo wiadomości.

Ad. t2
Naczelrrik Wydziałtl EK Renata Kľzenrień pľzedstawiła pľojekt rrchwały Zaľządu Powiatu
w Busktl - Zdľojtr w spľawie upowaznienia clyľektoľa jeclnostki oświaiowej pľowaclzonej
przeL Powiat Buski do pocĺejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľo.jcktu pl-l' ,,Hoĺelclľzl
przyszĺości'' .

Po analizie, powyższa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 107212018 Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia Ż(l pażdzieľnika 20l 8 ľoku
w spľawie upoważnienia c1yľektoľa jednostki oświatowej pľowaclz onej pl.z.ez Powiat Buski clo
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poclejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľojektu pn. ,,Ilotelűľze przyszło.ści" stanowi
załqcuik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK I{enata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uclrwałoclawczej w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji
pľojektu pn, ,, Hoĺelarze przyszlości " - w bľznrieniu stanowiącyl^n załqcznik nľ // do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻs'zy pľojekt uclrwały został pľzyjęty pr7'ez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazarńa do zaopiniowania pruęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.ięte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14

Dyľektoľ Powiatowego Centľum Polnocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Slnlrlczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z inĺbrmacją w spľawie wyników kwalifikacji wniosków
dotyczących likwidacji baľieľ aľclritektonicznyclr, techrricznych i w kotnunikowaniu się
złozonyclr od 01.04.2018 r. do |7.|0'2018 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym z,ołqcznik nr I2 dt..

ni niej szego pľotokołu.

Infbľmacja w powyższynr zakľesie zoslała pľzyjęta pľZeZ Członków Zaľządu Powiattr
do wiadonrości.

Do posiedzenicĺ Zclrzqdu dolqczył Czlonek Zclrzc1dll Robert Gv,óźdź.

Ad. 15
|)yľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
1lľzedstawił spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domtl Potnocy
Społecznej w Gno.inie z wykoľzystania Śľodków finansowych za I|I kwaľtał 20l8 ľoku -
w bľznrienitl stanowiącyn'l zołqcznik nľ 1J do rrilriejszego pľotokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľulrr Polnocy Rodzinie w Busku Zdľoju do
spľawozdarria ĺlnansowego Z działalności Waľsztatów'ferapii Zajęciowej pľzy f)otnu Ponrocy
Społecznej w Gnojnie za |II kwartał 2018 ľoku stanowi zĺlłqcznik nr 14 do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻ,sz'e spľawozclanie zostało pľzyjęte pľz.ez. Człorlkćlw Z'aľządtl
Powiatu w głosowanir"r pľzy 5 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t6
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów l'eľapii Za.ięciowej pľzy 'I-owaľzystwie

Pľzyjaoiół Dzieci w Busku - Zclľoju z wykoľzystania śľodków ĺinatrsowycl'l za III kwaľtał
20l 8 ľoku w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr /5 do ninie.iszego pľotokclłu.



opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdĺ"oju do
sprawozdania Íjnansowego Z działalrrości Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju zaIII kwaľtał 2018 roku stanowi załqcznik nr 16 do
nirriej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powy'Ższe spľawozdanie zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządĺl
Powiattr w głosowaIriu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylĺlał się.

Ad. 17
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľo1ul Andľzej SmulczyIiski
pľzedstawił spľawozdalrie kwat1alne Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkinr pľzy
Caľitas Diecezji Kieleckiej zwykorzystania śľodków finansowychzaIII kwaľtał 2018 ľoku
w brzmieniu stanowiącyn załqczník nr ]7 do niniejszego pľotokołu'

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju do
spľawozdania finansowego Z clziałalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykovystania śľoclków ĺinansowych za |II kwaľtał 2018
ľoku stanowi załqcznik nr I8 do nirriejszegĺl pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaľządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrĺał się'

Ad. t8
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiattl z in1brmacją na teľnat poniesionych wyclatków w okľesie od
01.0l.20l8 clo 30'09'20l8 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 19 clo niniejszego
pľotokołr"r.

In1bľnracja w powyższynr zakľesie została pľzyjęta ptzez' Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 19
Zastępca Dyľektora Powiatowego Z.arządul, Dľóg w l]usku - Zdľo.iu Piotľ Sokołowski
zapozna| Zaľząd Powiatu z wl'tioskien Znak: PZD-sz.3l10.30.2018 z cln. l7.10'2018 ľ.
w spľawie clclkonania pľzesrrnięć śľoclk(lw ĺinansowyclr - w bľznrieniu stanowiący:m załqcznik
nľ 20 do niniejszego pľĺltclkołu.

Po pľzeanalizowaniu, povuryŻszy wniosek został pozytywnie zaopilriowany pÍZeZ Członków
Zaľządv Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się'

4d.20
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Bttsku - Zdľoju Piotľ Sokołowski
zaponlał 7'aľ'ząd Powiatu z wnioskiem 7'nak PZD-13 '261 '29'PN. 1 .201 8 z' dn. ŻŻ,1 0.201 8 ľ'
w spľawie ľealizacji zadania pn': ,, Śu,iacĺczenie tl'słtlg 'rprzęlou)o _' ĺľün'ýporĺoulych pr4;
ziłllĺllą},nl ĺlĺrzynlanitl ĺlľĺig pĺ;vliclĺoulych na ĺeľenie povłicĺĺtl bu,łkiegĺl yv sezonie zimĺlv,)lĺll
2018/2019 '' - w bľznrieniu stanowiącyrrr załqcznik nľ 2] do niriiejszego pľotokołu.
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Po pľzealializowatliu, Z'aľząd Powiatu w głosowitniu pľzy 5 głosach -z,a, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, podj ął decyzję o ponownyln pľZepľowadzeniu pľzetaľgu na
,, Svliadczenie usług SpľZęlowl ĺľansporĺowych pľzy zimowlm tlĺrzynlclnitł dróg
1lĺlvliclĺĺlul1,ch na teľenie poulitlĺtl buskiego w.\'ezlnie rir111yl)lln 2018/20I9 obv,ócl Drogov,y
v, Sĺopnicy"'

Członek Zal'ządu Kľzysztof Ga.iek zwľócił się z pytaniem do Zaslępcy Dyľektoľa
Powiatowego Zaľządu Dľclg w Busku _ Zdroju w jakim teľminie zostaną ułożone ażuľy od
stľony wschodniej na odcinku dľogi powiatowej Zielonki - Błotnowola'

Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busktl - Zdroju Piotľ Sokołowski
poinfbľmował, Że jeŻeli waľunki atnrosĺtľyczne na to pozwolą, to ażuľy zostaną połozone do
końca miesiąca listopada.

Ad.21
Dyrektoľ Zespołtl opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegoľz Lasak oľaz Główny
Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju 7'bigniew Pietľaszewski zapoznali
Członków Zarządu Powiatu Ze Spľawozdaniarni ZoZ w Busku - Zdľoju: Rb-N _ kwaľtalnylrr
spľawozdaniem o stanie nalezności oľaz wybľanych aktywów finalrsowych, Rb-Z
kwaľtalnynr sprawozdanienr o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poľęczeń
igwarancji według stanu na koniec III kwaľtału 2018 ľoku - w bľzmieniu stanowiącynr
załqczník nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmac.ia w powyzszylll zakľesie została pľzyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.22
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busktl - Zdľoju crzegorz Lasak oraz Główny
Księgowy w Zespolc opicki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali
Cz.łonków Zarządu Powiatu z,e zlnialla'trri w ľocznym planie ÍZęcłowo _ f-lnansowynr tra ľok
20l8 - w bľzľrrieniu stanowiącym załqcznÍk nr 23 do niniejszego pľotokołu.

InfbľInacja w powyższyl-n zakľesie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządĺl Powiatu
do wiadomoŚci'

Pĺlnadto, Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił sytuac.ję w związkr-l 'l. ĺ-lll''zylĺallynr od
Wojewody Świętokrzyskiego pľZeZ Zespoł' opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju czekicm
o waľtości l 445 000,00 zł na zakup tomogľafb. Skaľbnik Powiatu podkľeślił, Że

wykoľzystallie powyższe.| dotac.ii wiążc się z dotľzynranieln Szeregu wyrrrogów wynika.iącyclr
z pľzepisów m.in' ustawy o zanrówieniaclr ptrbliczliych.

Po dyskrrsjl. Zaľząd Powiatu pod.iął decyzję o wykoľzystaniu przekazane'i przez Wojewodę
ľządowej dotac.ii. jednocześrrie zobowiązując Dyľektoľa 7'o7, do podjęcia działan
w powyższym zakresle z zachowaniem wszelkich terminów i obowiązujących pľoceduľ'
Ponadto, Dyľektoľ winien rozwaŻyć możliwośó wystąpienia do Wojewody Swiętokľzyskiego
z pismenr o rrięcie wyŻej wymienionej clotacji w wydatkach niewygasających oľaz do Pľezesa
Uľzęclu Zamówień Publiczllyclr o ewentualne zwolnienie z części procedtlľ'

PowyŻsze staIltlwisko zostało pľzyjęte przez Z'aľzącl Powiatu w głosowttniu pľzy 5 głosaoh -
za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.
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4d.23
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Naczelnik Wydziału oI{ Kľzysztof We lenc
pľzedstawili pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia
otwaftego konkursu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktÓw
nieodpłatnej pomocy pľawnej oraz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2019 ľoku
pľz.ez organizacj e pozaľządowe.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Człorrków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzcciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1073/2018 7'arządtl Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 pażdzieľnika 201 8 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakľesu
pľowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy pľawnej oraz nieodpłatnego poľadnictwa
obywatelskiego w 2019 ľoku pruez organizacje pozarządowe stanowi załqcznÍk nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr przedstawił
pľopozycję zapľoszenia pľzeclstawicieli oľganizacji pozaľząclowych pľowadzących clziałalność
pożytku publicznego do udziału w kornisji konkuľsowe.j, opiniującej oťeńy na powieľzenie
ľealizac.ii zleconego zadania adnrinistľacji ľządowej z zakľesu pľowadzenia pulnktu
nieoclpłatnej pomocy prawnej i pulrktu nieodpłatrrego poľadnictwa obywatelskiego w 20l9 r.

Powyższe zapľoszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr *za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponaclginrnazjalnych Nľ l w Busku Zdľoju Znak: ZsP.0722.49.20l8 z dn.
16.l0'20l8 ľ. w spľawie dokonania pľzesr"lnięcia śľodków linansowych w planach wyclatków
budzetowych na 2018 ľok - w bľzĺnieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsz.y wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍ7.ez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzyrnał się'

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zal'ząd Powiatu z wnioskienl Wydziału Finansowo

Budżetowego Znak: l'-N.302l.l75.2017 z clll. 19.l0'20l8 r. w spľawie clokonania
pľzeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku - Zclľo.iu -
w bľznrieniu stanowiącyn załqcznik nr 27 do nilriejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowarriu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się'

Aĺl.26
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozntll Zarz'ąd Powiatu z wlrioskiern Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Brrsku _ Zclro.itl Znak: ZSTio.3010'1304.20l8
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z.ĺJn. l7.l0.2018 ľ. w s1lľawie clokclllalria pľzesunięć śľoclków dcl 1llanu linansowcgo na 20l8
ľok - w bľznrierriu stanowiącyn zalĺ1cznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiattr w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _pľZeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się.

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskicm Dyľcktoľa Zespolu
Szkół Ponadgin-rnaz.ialrrych Nľ 1 w Busku Zdľoju Znak: ZsP.07Ż2.50.2018 z dĺl'
23'l0.2018 ľ. w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków Ílnansowych w planach wydatków
budzetowyclr na 2018 ľok - w bľznrieniu stanowiącym zalqcuik ltľ 29 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Członków
Zaľządtl Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynlał się'

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządtl Powiatu w Busku -
7'droju w spľawie znrian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zal'ządv
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się'

Uchwała Nr 1074/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia26 pażdzieľnika 20l 8 ľoku
w sprawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowl załqcznik nr 30
do niniejszego pľotokołu.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uclrwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnic zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uclrwała Nľ l07512018 Zarządv Powiatu w Busku - Zdľoju z driia Ż6 paŻdzicrnika 201 8 ľoku
w spľawie pľzerriesień q, planie ,'a'ydatków budzetu Powiatu Buskiego rł, 20l 8 ľoku stanorł,i
zołqcznik nľ 3l c1o ninie.jszego pľotokołlr'

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt ulchwały Zarządu l)owiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzcniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku'

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

Uchwała Nľ 1 07ó120 18 Z'aľządv Powiatu w Busku - Zdľoj rr z dnia 26 pażdzleľnika 20 l 8 ľoku
w spľawie pľzeniesieli w planie wyĺJatkciw buclŻetu Powiatr"r Buskiego w 20l8 ľoku stiillĺlwi
załqcznik nr 32 do ninie.jszego pľotokołtr.



4d.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian w planie Íinansowym zadań zzakľesu administľacji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l 8 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

[-]clrwała Nľ 1 077120 18 Zarządul Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 pażdzleľnika 20l 8 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2018 ľoku staľlowi załqcznik nľ 33 do niniejszego
pľotokołtr.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

Po analizie! powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ l078/20 |8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 pażdziernika 201 8 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowyclr stanowi zołĺpcznik
nr 34 do niniejszego protokołu.

4d.33

lľ sprawach różnyclt:

l. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na inteľpelację z XL Sesii Rady Powiattl
w Busku _ Zdľoju w spľawie wniosków odnośnie zmtany organizacji ľuchu w ciągtl
dľogi kľajowej nľ 73 w m. Snrogoľzów i Stopnica - w bľzmieniu stanowiącyrn
załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.

2. Członek Zaľządu Kľzysztof Gajek zgłosił wniosek o wystąpienie clo Geneľalrlei
Dyľekcji Dľóg Kra.iowych i Atltostľad w spľawie zakończenia pľac pľzy lewoskľęcie
w Nowym Koľczynie na Grotniki Małe.

Pľzewodniczący Zalz4du Jeľzy Kolaľz poir'rÍbľmował, Że po zakoŕlczenitl posiedzenia
Zaľządu pľzepľowadzi ľozmowę teleĺbniczną z oddziałem GDDKiA w Busku -
Zdľoju w powyzszej spľawie.

4d.34
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 9a5 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.
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