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Pľotokĺil Nľ 199/2018

z posiedzcnia ZarząrJu Powiatu

z ĺJnia l5 listopaĺla 20l8 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt GwőŹdŹ
5. Wiesław Marzec

oraz

Gruegoľz Wojcieclrowski- Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński- Dyľektoľ Powiatowego Ceľltľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Gľzegorz l.asak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Renata Kľzernieli - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wyclziału SoZ
I{enľyk KĺzyŻanski - Naczęlnik Wydziału GKN
Piotľ WoŹniak - Inspektoľ w Releľacie IP
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządck posicdzenia :

l. Otwarcie posiedzenia,
2. Stwieľdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posieclzerria.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Zarządu BMUKS ,'Ring'' w Busku Zdľoiu w spľawie

nieodpłatnego rrdostępnienia hali sportowei PMOS (Dyľ. PMOS w Busku _ Zdľoju,
Nacz. Wydz. tłK)'
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6. I{ozpatľzenie wrriosku Klubu Młodzieżowego ,,Wolna Stľe1ä'' w Busku Zdľoju
w spľawie udostępnienia hali spoľtowej PMOS (Dyľ. PMOS w Busku - Zĺlroju' Nacz.
Wydz. BK).

7. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu of-ert na wspaľcie realizacji ptZęZ oľganizacje pozarządowe i innę uprawnione
podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ',Pľowadzęnie 

domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminrrym clla osób w podeszłym wieku'', ,'Pľowadzenie domtt

pomocy społecznej o zasięgu ponadgrninnyrn dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych''
w 20l9 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powiatu).

8. Zapoznaníe się z pisrnem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
skieľowanym do Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻarnej w Busku -
Zdľoju w spľawie clostosowania obiektów Szpitala Powiatowego do wymogów
obowiązujących pľzepisów pľzeciwpożaľowych (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju' Nacz.
Wydz. SOZ).

9, Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu ofeľt na powieľzenie rea|izacji ptzez oľganizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty , zadania z zakľesu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawcze.i całodobowe.i,
socjalizacyjnej w 2019 ľoku (Nacz. Wyĺlz. SoZ).

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

- Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody tra montaż anteny ľadiowe.j (Kieľ. Ref. IP).
l1. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia tľwałego zarządu na rzec7 Zespołu Szkół

Teclrniczno _ InÍbľnratycznych, Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego,

Zespołu Szkół Technicznyclr i ogólnokształcących w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz.
GKN),

12. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla
powiatowej jednostki oľganizacyjnej na ocldanie części nieľuchonrości w najem (Nacz.
Wydz. GKN).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie wyľazenia zgody clla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najenr (Nacz. Wyclz. GKN).

l4. Rozpatľzenię wniosku Konrendanta Powiatowego Paristwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -
Zdľoju w spľawie przekwalilrkowania wydatków w planie budżetu lla 2018 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpatľzenie wniosku Konrendat'lta Powiatowego Państwowe.i Stľaży Pożaľnej w Bltsku -
Zdľoju w spľawie pľzekwalifikowania wyclatków w plarrie budzetu na 20l8 ľok
(Skarbnik Powiatu).

1ó. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wyclrowawczego
w Bľoninie w spľawie dokonania znrian w planie finansowym na 2018 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania pľzeniesieri w planie finansowym na Ż018 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuriczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie dokonania pľzesullięć w planie finansowyln na 20l8 ľok (Skaľbnik Powiatu)'

l9.Rozpatľzenie wniosku l)yľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnaz,jalnych Nľ 1 w Busku -
Zdroju w spľawie clokonania pľzesunięcia śľodków linansowych w planach budzetowych
na2018 ľok (Skaľbnik l'owiatu)'
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20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadginrnazjalnyoh Nr l w Busku -
Zdľoju w sprawie dokonania pľzesunięcia Śľodków finansowych w planach budzetowych
na2018 ľok (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej StraŻy Pożaľnej w Busku _

Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na zamianę celu przeznaczenia śľodkiw ĺŤnansowych
na ľealizacj ę zadanĺa inwestycyjnego (Skaľbnik Powiatu).

2Ż.RozpaÍľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesienia Śľodków
pľZęznacaonyclr na wydatki inwestycyjne (Skarbnik Powiatu).

23. Rozpatruenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planach budzetowych
na2018 rok (Skarbnik Powiatu).

24.Rozpatľzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrniczno - IrrÍbľmatycznych w Busku

- Zdroiu w spľawie dokonania pľzeniesień śľodków finansowych pomiędzy działami
klasyÍikacj i budzetowej (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie

wydatków buclzetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).
27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków buclzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie

finansowym zadaÍĺ z zakľesu aclministracji ľząclowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jeclnostkach budżetowyclr (Skaľbnik Powĺatu).

30. Podjęoie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przyjęcia projektu

uchwały budżetowej na2019 ľok (Skaľbnik Powĺatu).
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzy.ięcia pľojektu

uchwały w spľawie wieloletniej pľognozy finansowej (Skaľbnik Powiatu).
32. Spľawy ľőŻne.

33. Zanrknięcie posied z'enia.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Ko|aľz. któľy powitał
zebľanych i o godzillie 800 otwoľzył l99 posiedzenie Zal'ządv Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarzc1du Robeľĺ Gv,ĺiźdź dołqczyl
ĺlo posiedzenia Zarzqĺlu o goĺ)z' 8'n), co stanowi quorunr pozwalające na podejmowanie
pľawomocnyclr uclrwał i decyzji - listy obecności Cz.łonków Zaľzqdu orűz z&proszonyclt
osób stgnowiq załqczttiki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
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Ad.3
Proponowany przez PľzewodnicZąlego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządv pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nr l98/20l8 z dnia 8 listopada 20l8 roku Został pľzyjęty przez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -pľZeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdroju Gľzegorz
Wojciechowski zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Zarządu BMUKS ,,Ring'' w Busku -
Zdroju w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej PMoS w dnitr 18.1l.2018 ľ. na
oľganizację Mityngu Bokseľskiego z okazji l00-1ecia odzyskania Niepodległości
w bľzmieniu stanowiącym z,ałĺpcznik nr J do ninie.jszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przę7. Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaoh _'z'a, 0 głosaoh -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzynlał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju Grzegorz
Wojciechowski zapoznalZarząd Powiatu z wnioskiem Klubu Młodzieżowego,,Wolna Stľefa''
w Busku _ Zdro.iu w spľawie udostępnienia hali spoľtowej PMOS w celu pľZepľowadzenia
rozgrywek III Modułu Ligi ''Wolnych Stľeľ' 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4
do niniejszego pľotokołu.
odrrosząc się do powyższego wniosku Dyľektoľ PMOS poinformował Zarząd Powiatu, iż ze
względu na zakontľaktowane wcześniej unrowy nie ma moŻliwości ildostępnienia hali
sportowej w terminie wskazanym we wľliosku.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wtriosek został negatywriie zaopiniowany pÍzęz Człolrków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzynał się, jednocześIrie zobowiązując Naczelnika Wyclziału EK do udzielenia
odpowiedzi.

Ad.7
|)yľektoľ Powiatowego Centrunr Pomocy l{odzinie w Busku - Zclľoju Andľzej Snrulczyliski
pľzedstawił pro.iekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľojtl w spľawie ogłoszenia
otwaľtego konkuľstt oĺ'eľt na wspaľcie ľealizac.ii przez orgarrizacje pozaľządowe i inne
upľawnione podnrioty zadan z zakľesu pol1locy społecznej pod nazwą: 

',Pľowaclzenie 
domu

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnynr dla osób w podeszłyrn wieku'', ',Pľowadzenie
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgrninnym dla kobiet pľzewlekle psyclricznie
clroľych'' w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ l08l20l8 Zarządv Powiatu w Busku * 7-,dľoju z dria l5 listopada2018 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkuľstl oÍ-cľt na wspaľcie ľealizacii pľZez oľganizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty z.adań z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą:



5

,,Pľowadzenie donru polllocy społeczne.i o zasięgu ponadgmirlnyrrr dla osÓb w podeszłyni
wieku''' ,,Pľowadzenie clomu pomocy społecznej o zasięgu ponadgrrrinnyrn dla kobiet
pľzewlekle psychicznie choľyclr'' w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu'

W dalszej częŚci posiedzenia Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju Andľzei Smulczyński pľzedstawił pľopozycję zapľoszenia pľzedstawicieli oľganizacji
pozaľządowych i innych podnriotów pľowaclzących działalnośĺj pożytktr publicznego do pracy
w komisji konktlľsowej opiniującej of'eľty na ľealizację zaclań pub|icznych w zakľesie
c]ziałalności ponrocy społeczne.j w 2019 ľ.

Powyższe zapľoszenie - w brzmienitl stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu
zostało zaakceptowane pťZęz Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'

Ad.8
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľo.iu Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu z pisnreľn skieľowalrynr do Kolnendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej
w Busku - Zdľoju w spľawie dostosowania obiektów Szpitala Powiatowego clo wymogÓw
obowiązującyclr pľzepisów pľzeciwpożaľowych - w bľznrieniu stanowiącym załqcznÍk nr 7
do niniejszego pľotokołu'

Ponadto, Dyľektoľ ZoZ zapoznał Zarząd Powiatu z aktualną sytuacją Szpitala'

Infoľmacja w powyższym zakľesie została prz.yjęta przez Członków Zaruądu Powiatu do
wiadomości.

O godz. 820 c]o posiecłzenia Zĺlrzqĺlu dolqczył Członek Zaľzĺ1ĺlu Roberĺ Gultjźĺlź.

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił pľojekt trchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu oÍ-ert na powieľzenie realizacji
przez oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakľesu wspieľania
ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo -
Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnic zaopiniowana pfzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Uchwała Nľ l0821201r8 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 listopada2018 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu ofeft na powieľzenie ľealizacji przez oľganizacje
pozaruądowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania ľodziny i systenru
pieczy zasÍępczej pod nazwą'. Pľowadzenie I'}lacówki opiekuńczo - Wychowawczej
całodobowej, socjalizacyjnej w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu'

W dalszej części posieclzenia Naczelnik Wydziału soz, Sławonriľ Da|ach pľzeclstawił
pľopozycję zapľoszenia pľzedstawicieli oľganizac.ii pozaľząclowych i innyoh podmiottiw
pľowadzących działalność poŻytku publiczncgo do uclziału w pľacaclr komisji konkuľsclwej
opilliującej ofer1y na powieľzenie realizacji zadania zzaktesu działalności wspieľania ľodziny
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isystenru piec'zy zastępcze.j, polcgającego na pľowadzeliil't I'lacówki opiekuliczo _
Wyclrowawczej całoclobowej' socjalizacyjne.i w 201 9 ľoku.

Powyższe zapľoszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Inspektor w Refeľacie IP Piotľ WoŹniak zapoznał CzłonkÓw Zarządul Powiatu z wnioskietn
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbľnratycznych w Busku - Zdľoju w spľawie
wyľażenia zgody na montaż anteny ľadiowej na dachu Inteľnatu dla Agencji Restľukturyzacji
i Modeľnizacji Rolnictwa - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l0 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizię, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. tl
Naczelnik Wyclziału GKN Henľyk KrzyŻański pľzedstawił pľojekt decyzji o ustanowieniu
trwałego zaľządu na ľZecZ'. Zespołu Szkół Tcclrniczlro - Infbľmatyczrrych w Busku _ Zdľoju,
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im' Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdľoju do udziału
w części nieľuchomoŚci położonej w obľębie 10 w Busku _ Zdroju, stanowiącej własność
Powiatu Buskiego * w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstľZyn1ał się, pod.jął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz'. Zespołu Szkół
Techniczno - Inťormatycznych w Busku _ Zdroju, Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
Spoľtowego w Busku _ Zdľojtt, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazimięrza Wielkiego w Busku * Zdroju do udziału w części nieľuchomości położonej
w obľębie l0 w Busku _Zdroju, stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Ad. 12
Naczelnik Wyclziału GKN HerrľykKrzyŻanski pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Z&oju w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
oddanie części nieľuchomości w najenr.

Po analizie, powyŻs'za uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ l083/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 listopada2Ol8 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuclromości w naiem stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej rra oddanie części ľlieľuclromości w najcnr - w bľznieniu stanowiącym
zalqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powy'Ższy pľojckt uchwały został pľzyjęty przez Człotlków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zal'ządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazac Pľzewodľliczącenru Rady
Powiatu' celenr przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Człolrkĺ1w Zaľządv Powiatu w głosowanirr pľzy
5 głosach _z'a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻarnej w Busku - Zdroju z dn. 08.11.20l8 ľ. Znak:
PF.0760.28'2018 w spľawie pľzekwaliÍikowania wydatków w planie budżetu na20l8 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ l4 dĺl ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęZ Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosacli _wstľzyrrrał się'

Ad. 15
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak 'zapo'znał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej StľaŻy Pożarnej w Busku - Zdro'iu z dn. 08.ll.20l8 r' Znak:
PF.0160.29.2018 w sprawie pľzekwali1Ťkowania wydatków w p|anie budŻetu na2018 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załc1cznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľoclka Szkolno - Wycliowawczego wBľoninie z cln. 08.ll.2018 ľ. Zľrak:
Sosw-301-10l20l8 w spľawie dokonania zmian w planie 1inansowym na Ż018 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wl-liosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarz'ąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego CeIrtľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľojrr z dn.09'11.2018 ľ' Znak:
PCPR.ZAF,30l l.9.20l8 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie Íinansowynr na2018 ľok

w bľzmieniu stallowiącym zołqcznik nľ I7 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstrzymał się.

Ad. l8
Skaľbrrik Powiattr Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiattl z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wycliowawcze.i w Winiaľach z cln. 08.ll.20l8 ľ. Znak: PoW.8l20.233.2018
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w Spľawie clokonania pľzesunięć w planie ĺinansowynr na 2018 ľok w bľzmienitl
stanowiącym zołqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polrriak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponaclgimnazjalnych Nľ 1 w Busku Zdľoiu z dn. 05.l1.2018 ľ. Znak:
ZsP.0722'5Ż.2018 w spľawic dokonania pľzesunięcia Śľodków finansowych w planach
budżetowych na 2018 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr ]9 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozy.tywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, () głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu At1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z. wnioskieln l)yľektoľa Zespołu
Szkół Polladgimnaz.ialnych Nľ 1 w Busku Zdľoju z dn. 07' l l.2018 ľ. Znak:
ZsP'0722.53.2018 w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach
btrdżetowyclr na 2018 ľok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowarry przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Busku - Zdroju z dn' 30'10.2018 ľ. Znak:
PF'0760.23.2018 w spľawie wyľażenia zgody na zamianę celu przeznaczenia śľodków
Íinansowyclr na realizację zadania inwestycyjnego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
2I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.22Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał 'Z'avąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego dla Niepełl1ospľawnych Ruchowo w Bttsku

- Zdľoju z dn.04'10.20l8 ľ. Znak: SoSw.30l1'80.20l8 w sprawie pľzeniesienia śľodków
pľzeznaezonych na wydatki inwestycyjne - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 dĺ:l

rriniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek zostal pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

^d. 
Ż3

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkĺlł Polraclgimnaz'.ialnych Nľ l w Bltsku Zdroju z dl:r. 07.1 1 .20l 8 ľ' Znak:
ZSP.0722.54.Ż018 w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach
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buclzetowyclr na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozĺlał Z'al'ząd Powiatu z wnioskienl Dyľektoľa Zespołu
Szkół Teclrniczllo - Infoľnratycznych w Busku - Zdľoju z dn.09.1l.2018 ľ. Znak: ZST-I
075'75.567'2018 w spľawie dokonalria pľzetriesieli śľodków filralrsowyclr pornięclzy działarrri
klasyfikacji budzetowej - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowanitr, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządtĺ Powiattl w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ l084/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l5 listopada2018 ľoku
wsprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqczník nr 25 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetr"r Powiatu Buskiego w 2018 ľoku.

Po analizie' powyŻsza uchwała zosIała pozytywrrie zaopiniowana przez Członkćlw Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ l085/2018 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 listopacla20|8 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Br.rskiego w 2018 ľoku stanowi
załqcznĺk nr 26 do niniejszego pľotokołu.

4d.27
Skarbnik Powiattr Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoiu w spľawie pľzeniesień w planie wyclatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoktr'

Po analizie, powyższa ttchwała została pozytywnie zaopiniowana pr7.e7, Członków Zarządt'l

w głosowarriu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 1086/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l5 listopada2018 ľoku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nr 27 clo niniejszego pľotokołu.
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Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uclrwały Zaľządtl Powiatu w Busku _

Zdľojtl w spľawie zmian w planie Íinansowym zadań z zakľesu administracji ľządowej oľaz
innyoh zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2018 ľoku.

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

Uolrwała Nľ l087/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoiu 'z dnia l5 listopacla2018 ľoku
w sprawie zmian w planie Íinansowym zadafi z zakľęsu adrninistľacji ľządowej oľaz intrycli
zadan zleconycli odľębnymi ustawami w 20l8 ľoku stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.29
Skarbnik Powiatu Ar1trľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiattr w Busku *

Zdľoju w spľawie znrian planu wydatków w podległychiednostkach budżętowych'

Po analizie, powyższa uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1088/2018 Zarządtl Powiatu w Busku - Züoju z dl'ńa l5 listopada 2018 ľoku
w spľawie ztniatr planu wydatków w poc1ległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznÍk
nr 29 do niniejszego pľotokołrr'

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Afiuľ Polniak pľzeclstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Züoju w spľawie przy.ięcia projektu uchwały budzetowej na2019 rok.
Skaľblrik Powiatu omówił znliany wpľowadzone do pľojektu uchwały budzetowej od czasu
ostatniego posiedzeniaZarządu, któľe odbyło się w dniur 8 listopacla 20l8 ľ'

Po analizie. uchwała w spľawie pľzy.ięcia pľo.jektu uclrwały budżetowe.i na 20l9 ľok została
pozýywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach *za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Uchwała Nr l089/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 listopadaŻ018 ľoku
w spľawie pľzy.ięcia pľojektu uchwały btrdżetowej na 2019 ľok stanowi załqcznik nr 30 do
nirri ej szego pľotokołu.

4d.31
Skaľbnik Powiatu Artuľ Pohriak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zc1ľo.itr w spľawie przyjęcia pro.iektu uclrwały w spľawie wieloletniej pľognozy ĺinansowe.j.

Po analizie, powyzsza uchrvała została pozytywnie zaopiniowana pľZę7 Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Uchwała Nľ 1090/2018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zclľoju z. dria l5 listopada2018 ľoku
w spľawie przyjęcia pľojektu uchwały w sprawie wieloletniej pľognozy ĺirransowej stanowi
z.alqcznik nľ 3I do niniejszego pľotokołu.



Ad.32

Vľ spľawach rĺiżnyclt:

l. Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz zapoznał Członków Zaruądu z pľojektem
inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie okľeślenia wysokości diety dla radnych Rady
Powiatu w Busku _ Zclroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do

rriniej szego pľotokołu'

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęÍy pÍze'L Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Pľzewodniczący Zavądu poinÍbľmował, Że zgłosi wniosek o wpľowadzęnie
powyższe.i inicjatywy do porządktl obľad I ses.ji Rady Powiatu, któľa odbędzie się
w dniu 20' l l '2018 ľ.

Ad.33
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudzlał i o godzinie 9]0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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