
Znakz 8R.0022.2. 198.2018

Protokól Nr 198/2018
z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 8 listopada 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jeľzy Ko|arz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Lucyna Wojnowska _ Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdľoju
Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
Stanisław Kozioł - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Gruegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Henľyk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Mateusz olszewski - Informatyk w tut. Staľostwie

Proponowany poľządek posiedzenia:

1.
)
3.
4.
5.

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quoľum.
Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół
w Busku - Zdroju w spľawie przekazania majątku

Technicznych i ogólnokształcących
ruchomego zlikwidowanego internatu
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oľaz ustalenia haľmonogľamu działań związanych Z wygaszaniem trwałego zarządu
(Dyľ. ZSTio w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz.
EK).

6. Zajęcie stanowiska w spľawie wygaszania umów na media (gaz, woda i ścieki, prąd)
dla zabudowanych nieľuchomości położonych w Busku - Zdroju pľzy ul' Boh. Warszawy
120 (Dyľ. ZSTio w Busku - Zdroju,, Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz.
EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie wyrazenia zgody na częściowe wypowiedzenie umowy na dostawę paliw
gazowych (Dyľ.ZST-I w Busku - Zdrojuo Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdroju w spľawie wyraŻenía zgody na uruchomienie tuľnusu dokształcania zawoclowego
(Nacz. Wydz. BK).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdľoju w spľawie wyraŻenía zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki inteľnatu
oddziałowi Rejonowemu PCK w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie zatwierdzęnia wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowanía egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

13.Zapoznanie się z odpowiedzią Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na pismo
Zakładowej organizacji Związkőw Zawodowych NSZZ ',SOLIDARNOSC'' w spľawie
przyznania dodatków Za placę na II zmianie i pľacę w niedzie|e i święta (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zapoznanie się ze sptawozdaniem zrea|izacji projektu,,Rodzina Wspólna Tľoska'' za okľes
od 01.04.2018 r. do 30.06.20l8 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Rozpatľzenie wniosktl Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na ogłoszenie naboru na stanowisko kieľowcy
(Dyľ.PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

l6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyľazenia zgody na zakup ze śľodków inwestycyjnych - pľzesuniętych ze śľodków
własnych - elektľycznego rotoľa kończyn dolnych i góľnych (Dyľ. PCPR w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
17. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o pľzeanalizowanie dostępnych lokali będących w posiadaniu Powiatu, celem
usytuowania tam Hostelu (Dyľ. PCPR w Busku 'Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

!8, Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku finansowym ZoZ narastająco za III kwaľtał 20l8 ľ.

(Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
19. Analiza danych pľzedłożonych do pľojektu budŻetu Powiatu na 20l9 ľok (Skarbnik

Powiatu).
20. Spľawy rőŻne.
2l, Zamknięcie posie dzenia.



Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Ptzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych io godzinie 800otwoľzył l98 posiedzenie ZarząduPowiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robert Gwóżdż
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu od godz. 825), co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał í decyzji _ Iisty obecności Członków Zurzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 19712018 z dnia 26 pażdzieľnika 2018 ľoku został przyjęty pľzez Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska w nawiązaniu do ,,Haľmonogramu likwidacji z dniem 31.08.20l8 ľ. Inteľnatu
ZSTio w Busku - Zdľoju" ptzekazała wykazy składników majątku ľuchomego internatu.
Jednocześnie zwľóciła się o przedstawienie harmonogramu działań związanych z pľzejęciem
przez Powiat całości majątku zlokalizowanego pľzy ul. Boh. Warszawy lŻ0 i l06, w związku
z Wgaszeniem tľwałego zarządu zgodnie z decyzją Znak: GKN.6844 '2.2'20|8 z dnia
09.l0.20l 8 r. - załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

o godz. 825 do posiedzenia Zaľzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział oR do pľzejęcia w/w składników majątku ľuchomego na
stan Powiatu' Pľzedmiotowe składniki majątku zostaną następnie ptzekazane innym
jednostkom lub oľganizacjorn społecznynr.

'Wydział GKN został zobowiązany do pľzygotowania decyzji o ustanowieniu tľwałego zarządu
nieruchomością przy ul. Kusocińskiego w Busku - Zdľoju - w chwili obecnej na|eŻy ustanowió
współzarząd w ułamkowych, wydzielonych częściach nieľuchomości z okľeślenienr sposobu
koľzystania z tej nieruchomości przez ZSTio, PMOS oľaz Waľsztaty Szkolne, natomiast
docelowo naleŻy zlęcic wykonani e podzi ału geodezyj ne go ni eľuchomo śc i'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach

-za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.6
-\N związku z wydaną przez Zarząd Powiatu decyzją o wygaszeniu tľwałego zarządu do
zabudowanych nieľuchomości połoŻonych w Busku - Zdroju pľzy ul. Boh. Waľszavĺy |20
oznaczonych w ewidencji gľuntów jako działki o numerach 73110,73lll,73/23 i 21418
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowskazvłrőciłasię do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w kwestii wygaszania umów
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na media (gaz, woda i ścieki oraz pľąd) - załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu. Dyľektoľ
ZSTio w Busku - Zdroju zwrőciłasię z pytani em czy rozwiązać, umowy bez następcy prawnego
na skutek czego zostaną odcięte: woda, pľąd i gaz do budynków, czy teŻ wskazać następcę
pľawnego tj. organ prowadzący szkołę.

Zarząd Powiatu zdecydował, Że rozwiązując przeđmiotowe umowy jako następcę prawnego
naleŻy wskazać Powiat Buski. Do podjęcia działaí zvłiązanych z pľzedmiotową kwestią
zobowiązany został Wydział GKN.

Ad.7
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infbrmatycznych w Busku - Zdľoju Sylwester Pałka
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie wyraŻenia zgody na częściowe
wypowiedzenie umowy na dostawę paliw gazowych w związku z przyłączeniem ZST-I
w Busku - Zdroju do sieci ciepłowniczej Komunalnego Związku Ciepłowniczego ,,Ponidzie''
budynku szkolnego oľaz budynku internatu - załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu' Dyľektor
ZST-I w Busku - Zdroju wyjaŚnił, że umowa dotyczy punktu poboľu PL 003 |933727
Al' Mickiewicza 23, budynek szkoły (całość) oruz zmniejszenie dostawy paliwa gazowego do
punktu poboľu PL 0031933728 Al. Mickiewicza 27 w budynku inteľnatu. W pľzypadku
budynku internatu paliwem gazowym nadal będzie podgľzewana ciepła woda.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek oraz zobowiązał
Dyľektoľa Z}T-I w Busku - Zdtoju do zawaľcia stosownego aneksu do umowy.

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

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Powiatowego ośľodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół
Ponadgimn azjalnychNľ 1 w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na oľganizację tuľnusu

dokształcania teoľetycznęgo młodocianych pracowników dla l9 uczniów - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członkőw Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju w sprawie
wyľażenia zgody na bezpłatne udostępnienie oddziałowi Rejonowemu PCK w Busku - Zdtoju
stołówki internatu w dniu 16.11'20l8 r. w celu organizacji spotkania Honoľowych Dawców
Kľwi w tym przygotowanie posiłków - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członkow Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t0
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia
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kwoty stypendium nrotywacyj nego Za dľugie półľocze
w pieľwszym półľoczu ľoku szkolnego 20l812019 _ w
do niniejszego pľotokołu'

ľoku szkolnego 201 7 l20l8 wypłacane
brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 8

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju wynosi 240 zł dla ucznia.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyinego
w Zespole Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot' nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w SoS-W
w Bľoninie).

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

Uchwała Nr l079l20l8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqczník nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w ZST-I w Busku -

Zdľoju).

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

Uchwała Nľ 1080/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 listopada 20l8 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, Że w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdtoju zatľudnion a została osoba na stanowisku psychologa w wymiaľze 0,5 etatu.

Ad. 13
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Zaruąd Powiatu
z odpowiedzią na pismo Zakładowei organízacji Związków Zawodowych NSZZ
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,,SOLIDARNOŚĆ'' w spľawię pÍZyznaniadodatków Zapracę na II zmianie i pľacę w niedziele
i święta - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I ] do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Członkowie Zarządu pľzychylili się do stanowiska Dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie, iż obowiązujące pľzepisy i możliwości finansowe DPS
w Gnojnie uniemożliwiają spełnienie postulatów Zakładowej oľganizacji Związkow
Zawodowych NSZZ ,,SoLIDARNOŚĆ''. JednocześníeZarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika
Wydziału soz do udzielenia odpowiedzi w/w Zakładowej oľganizacji Związkow
Zawodowych.

Ad. 14
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zaľządu Ze sprawozdaniem zľea|izacji pľojektu pn. ,,Rodzina ĺľspólna
Tľoska" Za okľes od 01 .O4.2Ol8 r. do 30.06.2018 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqczník
nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Inťoľmacja w powyższyrn zakľesie została pľzyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Ad. 15
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Srnulczyński
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na ogłoszenie naboľu

na stanowisko kieľowcy - załqczník nľ /_] do niniejszego pľotokołu. Pľzewidywany teľmin

zatľudnienia od gľudnia2018 ľ. do 31.03.2020 t.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 16
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Zarząd Powiatu z wnioskiem

Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie wyľaŻenia zgody na zakup ze

śľodków inwestycyjnych _ pľzesuniętych ze środków własnych - elektrycznego ľotoľa kończyn

dolnych i górnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu. Koszt
elektrycznego ľotoľa kończyn dolnych i góľnych wynosi około 18 000 zł,

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
pľ'ypomniał, Że w ľámach realizacji pľojektu ''Nowy Staľt - Nowe Życie" prowadzony jest

ośľodek Inteľwerrcji Kľyzysowej wraz z Hostelern. Aktualnie Centľum ma zawartą umowę

z IJzdrowískiem Busko - Zdrőj S.A. na wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania
Hostęlu. Ulnowa ta kończy się wľaz z zakonczeniem pľojektu w grudniu biezącego ľoku.

W związku z powyższym Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju zwrociŁ się do Zarządu Powiatu

o pľzeanalizowanie dostępnych lokali będących w posiadaniu Powiatu, celem usytuowania tam

miejsca czasowęgo schľonienia dla osób, które znalazły się w sytiracjaclr kľyzysowych.
Pismo Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdľoju w pľzednriotowej spľawie stanowi zołqcznik nr I5
do niniejszego pľotokołu.



Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju do
aneksowania zawartej z |)zdrowiskiem Busko - Zdľój S'A. umowy w celu pľzedłużenia jej

obowiązywania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęÍeprzez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZoZ narastająco za
III kwaľtał 20l8 r' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

InÍbrmacja w powyŻszym zakresie została pĺzyjęta ptzez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak przedłożył Członkom Zarządu Powiatu, celem zapoznania się:

zaŁoŻeniado pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na20l9 ľok w ľozbiciu na poszczególne
jednostki organizacyjne - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego
pľotokołu,
informację w zakresie planowanych dochodów budżetu Powiatu Buskiego na2019 ľok -
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l8 do niniejszego pľotokołu,

informację w zakresie planowanych wydatków budżetowych w 20l9 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu,
zestawienie dotyczące pľopozycji zadan inwestycyjnych ľocznych w 2019 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu'
zęstawienie dotyczące pľopozycji zadan ľemontowych w 20l9 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym zalqczník nr 21 do niniejszego pľotokołu,
infoľmację o dochodach' wydatkach, nadwyŻceldeficycie, przychodach, ľozchodach
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu zgłaszali wnioski i pľopozycje zmian do pľzedstawionych mateľiałów.

Dalsze pľocedowanie nad pľojektem budŻetu Powiatu Buskiego na ľok 2019 nastąpi

na następnym posiedzeniuZaľządu, któľego teľmin .vqlznaczono na dzień 15 listopada br.

Ad.20
Vľ sprawach różnych:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego ZarząduDrőg
w Busku - Zdroju na wniosek Członka ZaruąduKrzyszÍofa Gajka w spľawie wycinki
dľzew ľosnących pľzy đrodze powiatowej Nľ 0l28T Piasek Więlki - Rzegocin -

Góľnowola - Pawłów - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 23 do niniejszego
pľotokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zaruądu Drog
w Busku - Zdľoju na wniosek Członka Zarządu Kľzysztofa Gajka w spľawie bľaku

ażurów od stľony wschodniej na odcinku drogi powiatowej Nľ 0l03T Stopnica - Solec
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- Zdró.j - Ziclonki - Luclwirlĺiw - l]łotrlowola - w bľzlrriclriu stalror,viącyl'll z'ulqcznik
nľ 24 clo Ilinic.jszego pľotokołur.

Ad.21
Po zľealizowaniu poľządku obľad I)ľzewoc1niczący Zarz'ądu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnynl
'z.a udział i o goclzinie 1 l 

()0 zanrkllął posi cdzc nie 7'aľządu Powi atu.

I'ľĺltokól spoľzt1clziła:
I]aľbaľir Norr'tlc i cri

B. Nrr"ourr^


