
Znak: 8R.0022.2 .63.2020

Pľotokól Nr ó312020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 lutego 2020 roku

W posiedz eniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Jakub Kosiń - Komendant Poryiatowy Policji w Busku - Zdroju
Aľtuľ Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej StraŻy Pożaľnej w Busku 'Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdtoju
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Henľyk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Ręferatu IP

Pľoponowany porządek posĺedzenĺa:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stąnie

bezpieczeństwa i porzqdku publicznego ną terenie Powiatu Buskiego za 20]9 rok (KPP
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).
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6. Pľzyjęcie Infoľmacji Komendanta Povliaĺowego P,SP w Busku _ Zdro'ju O stanie
bezpieczeńsĺwa na terenie powiatu buskiego v, zakresie ochrony pľzeciwpożarowej zą 20l9
roł (KPPSP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Pľzyjęcie infoľmacji Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Z&oju dotyczącej
zimowego utrzymania dróg na dľogach powiatowych w sezonie zimowym 20|912020 Stan
na dzien 14.02.2020 ľ' (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

8. Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdroju na temat projektów zgłoszonych do pľogľamu Państwowego Funduszu

Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych pod nazwą ,, Pľogram wyrównywania różnic między
ľegionami III'' na2020 rok (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się z wnioskiem o dofinansowanie pľojektu pn. ,,Umowa odpowiedzialności
rodzicielskiej jako eĺement wsparcia na rzecz osób funkcjonujqcych w rąmach pieczy
zastępczej " (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju w spľawie wyľaŻeniazgody na likwidację śľodka tľwałego (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

ll,Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony
Środowiska tut' Staľostwa Powiatowego na temat opinii dotyczącej możliwości usunięcia
drzew na działce stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego, będącej w tľwałym zatządzie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. RLO, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju)'

12. Rozpattzenie wniosku Naczelnika Wydziału Spľaw obywatelskich, Zdrowia i obrony
Cywilnej tut. Staľostwa Powiatowego w spľawie dotyczącej podjęcia działafizmierzających
do wydzierżawienia oľazrozbudowy budynku zprzeznaczeniem na pľowadzenie Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej (Nacz. Wydz. SoZ).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w spľawie bezteľminowego przekazania samochodu osobowego maľki Volkswagen
Tľanspoľteľ (Nacz. Wydz. oR).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wytaŻeniazgody nauŻyczenie powierzchni
uzýkowej znajdującej się w budynku oddziału Choľób Zakażnych Zakładu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. GKN).

15. Zapoznanie się z infoľmacją Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodaľki Nieruchomościami
tut. Starostwa Powiatowego w zakresie nieuregulowanych stanów pľawnych przekazanych
odcinków dróg na terenie miasta Busko _ Zdľőj (Nacz. Wydz. GKN).

1ó. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej
Woj ewó d ztwu Ś wi ętokľzy sk i emu na r e a|izacj ę zadan z zakr esu ku ltury (N a cz. Wy dz. EK).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie
Nowy Korczyn narealizację zadan z zakľesu kultuľy (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Solec _ Zdrőj na rea|izację zadan z zakresu kultuľy (Nacz. Wydz. EK)'

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko _ Zdrőj na ľealizacj ę zadan z zakľesu kultuľy i kultury Í\zycznej (Nacz. Wydz. EK)'

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie utwoľzenia Branżowej Szkoły II Stopnia
Nr 1 w Busku Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. EK)'

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XIX/I77lŻ01Ż Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
przyznawania nagľód dla nauczycie|i za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej' wychowawczej
i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).
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22,Rozpatľzenie wniosków Dyľektorów jednostek oświatowych (SOSW Busko, ZSTio, ILo,
ZSP, Z}T-I, ZSS) w spľawie zabezpieczenia środków finansowych Z przeznaczeniem na

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
dokonania zmiany w planie wydatków budzetowych na rok2020 (Skaľbnik Powiatu).

24.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _

Zdroju w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy paragľafami
klasyfrkacj i budżetowej (Skaľbnik Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie dokonania przesunięcia środków dla pľojektu pn.: ,,Wymiar
międzynarodowy w kszĺałceniu zawodowym" w planie finansowym na rok 2020 (Skaľbnik
Powiatu).

26.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na rachunku

dochodów i wydatków nimi Ílnansowanych w 2020 r. (Skarbnik Powiatu).
Ż7.Rozpattzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia do planu finansowego na2020 rok do projektu

pn.: ,, ĺľymiar międzynarodowy w ĺ<ształceniu zawodowylz" niewykorzystanych śľodków
w 2019 r. (Skaľbnik Powiatu)'

28. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Poľadni Psychologi czno _ Pedagogicznej w Busku _

Zdroju w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków w związku
z r ea|izacj ą pľo gľamu,,Za Ży ciem'' (S ka ľb n i k Pow i atu)'

29. Podj ęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku _ Zdľojuw spľawie zmianw budżecie Powiatu

Buskiego na rok 2020 (Skaľbnik Powiatu).
30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojv w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).
32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzętowych (Skarbnik Powiatu).
33. Sprawy tőŻne.
3 4. Zamknięcie posied zenia'

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał

zebranych i o godzinie 900 otworzył 63 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Członków Zarzqclu oľaz

zaproszonych osób stanowiq załqczníki nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany pÍZez Pľzewodni czącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Ad.4
Pľotokół Nr 62120Ż0 z dnia 13 lutego 2020 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju Jakub Kosiń zapoznał Zarząd Powiatu
z Informacjq o stanie bezpieczeństwa i porzqdku publicznego na terenie Powiatu Buskiego
zą 20]9 rok_w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po ana|izie, powyŻsza infoľmacja została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,povłyŻszą informację na|eŻy ptzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.6
Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdroju Aľtur Bľachowicz
zapoznał Zarząd Powiatu z Informacjq o stanie bezpieczeńStyva na terenie Powiatu Buskiego
w zakresie ochrony pľzeciwpożarowei zą 20]9 rok_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniej szego protokołu.

Po analizie, povłyŻsza infoľmacja została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infoľmację naIeŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski zapoznaŁ
Zarząd Powiatu z Informacjq doýczqcq zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych
w sezonie zimowym 20]9/2020' Stan na dzień 14.02.2020 r' _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, powyŻsza infoľmacja została przyjęta ptzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą informację na|eŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najb|iższej Sesji Rady Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

W związku z wnioskiem Członka Zarządu Tomasza Mierzwy dotyczącym ograniczenia
odbywającego się po drodze powiatowej Zwierzyniec - Galów ruchu pojazdów ciężaľowych
oľaz utworzenia w m. Galów bazy transportowej, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zobowiązał Dyľektora PZD w Busku - Zdroju do przeanalizowania możliwości zmiany
oznakowania na w/w dľodze, celem wyeliminowania z ľuchu pojazdów ciężaľowych oraz
złoŻenia wniosku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdroju
o spľawdzenie czy właściciel posesji posiada wymagane zgody na funkcjonowanie wlw bazy.

Naczelnik Wydziału RLo został zobowiązany do spľawdzeniaczy w/w gľunt został wyłączony
z pľodukcji ľolniczej i leśnej.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zgłosił ďw wnioski
w sprawie:

wykonania remontu mostkďzjazdu na dľodze powiatowej Janina - Poddębina w obrębie
cmentarza,
ustawienia lustra dľogowego na dľodze powiatowej Janina - Chmielnik - Stopnica
w obľębie świetlicy.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z infoľmacją na temat projektów zgłoszonych do progľamu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych pod nazwą ,,Program
wyrównywania rĺjżnic między regionami III" na2020 ľok- w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 6 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedłoŻył Członkom Zaľządu wniosek o dofinansowanię projektu pn. ,,fJmowa
odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wspaľcia na ľzęaz osób funkcjonujących
w ľamach pieczy zastępczej'' współfinansowanego w ramach pľojektu ,,ScieŻki współpľacy -

wspaľcie dla podmiotów wdľaŻających współpracę międzynarodową'' skieľowanego
do podmiotów ľealizujących pľojekty standaľdowe w ramach EFS - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu. Celem konkuľsu w ľamach projektu ,,Scieżki
współpracy - wspaľcie dla podmiotów wdraŻających współpracę międzynaľodową'' jest

wdrożenie pÍzez gľantobioľców pľojektów (w okresie rea|izacji projektów standaľdowych),
któľe przy wspaľciu grantowym i we współpracy ponadnaľodowej będą pľowadziły
do udoskonalenia istniejących mechanizmów lub stworzenia nowych rczwiązań pľoblemów
z obszarów szczegółowo ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS' tj' m.in. pľomowanie
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskľyminacją' Celem pľojektu będzie
implementacja umowy odpowiedzialności ľodzicielskiej jako elementu wsparcia na ľzecz osób

f'unkcjonujących w ramach pieczy zastępczej. okres ľealizacji pľojektu gľantowego:

O|.04.2O2O - 30.l l.Ż02O ľ. Budżet pľojektu wynosi: 99 396,28 zł (l00% doťtnansowaniabez
konieczności wnoszenia wkładu własnego). Termin składania wniosków o dofinansowanie
ubiega 21.02.2020 r.
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Infoľmacja w powyższym Zakľesie została przyjęta pľZęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. l0
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zwrócíł się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na likwidację środka tľwałego
- Notebook nľ inwentarzory - I/PCPR/IV lslsTlls EFS - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 8 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 11

Na posiedzeniu Nľ 59l2O20 w dniu 23 stycznia2O2O roku Zarząd Powiatu analizował wniosek
Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia
zgody na wycięcie drzew owocowych znajdujących się na nieľuchomości oddanej w tľwały
zarząd pľzy ul. Bohateľów Waľszawy l20 w Busku - Zdroju' Zarząd Powiatu zobowiązał
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Śľodowiska do dokonania pľzeglądu w/w dľzew
i pľzygotowania stosownej opinii.

Na dzisiejszym posiedzeniuCzłonkowie Zarząduzapozna|i się z pľotokołemz oględzin dľzew
rosnących na działce nr 73133 obľęb l l połoŻonej w Busku - Zdľoju gm. Busko - Zdrőj,
stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego, będącej w tľwałym zaruądzie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu. Zgodnie
z przedmiotowym pľotokołem dľzewa wnioskowane do usunięcia to dziewięć dľzew gatunku

oľzech włoski ľosnące na działce nr 73133 obľęb 1 1 położon ej pľzy ul. Boh. Warszawy w Busku
- Zdroju dla których uzyskanie zęzwo|enía na ich usunięcie nie jest wymagane.

Decyzję w spľawie usunięcia przedmiotolvych drzew Zarząd Powiatu pozostawił w gestii

Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Ad. 12
W związku z llowe|izacją ustawy z dnia 9 czeľwca 20|l r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej dotyczącej standaryzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz
ľozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie stosownych działafi zmierzających
do wydzierżawienia oraz rozbudour,y budynku, w którym znajdowała się Szkoła Podstawowa
w Kostkach Dużych ZpÍZęZnaczeniem na prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu'

Naczelnik Wydziału SoZ poinťormował o możliwości pľzeniesienia Placówki do budynku po

byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Duzych oľaz podjętych działaniach w tym zakresie.

Decyzją Zarządu Powiatu Naczelnik Wydziału SoZ został zobowiązany do pľzygotowania
wniosku do Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w pľzedmiocie uzyskania zgody na

wydzíerŻawienie na okľes 15 lat w/w budynku oraz dokonanie pľzebudowy, modeľnizacji
i ľozbudowy pľzedmiotowego obiektu na koszt Powiatu.
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Wstępne koszty dostosowania pľzedmiotowego budynku do obowiązujących wymogów
opiewają na kwotę ok. 250 tys. zł. Po zakonczeniu okľesu dzíerŻawy poniesione przez Powiat
n akłady będą stano wiły własno ś ć,'V/ y dzier Żawi aj ące go.

W związku z planowaną ľozbudową wlw budynku Naczelnik Wydziału SoZ oraz Kieľownik
Refeľatu IP zostali zobowiązani do pľzygotowania wniosku o wydanie decyzji o waľunkach
zabudowy.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach z dnia 13.02.Ż020 ľoku w spľawie
bezteľminowego przekazania samochodu osobowego maľki Volkswagen Transpoľteľ
o nľ ľejestľacyjnym TBU 29FY - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 11do niniejszego
pľotokołu.

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojuo wyľażeni e zgody nauŻyczenie przez
ZoZ w Busku - Zdroju na okľes od 20.04'2020 ľ. do 3l .lŻ'20Ż0 ľ' powierzchni użytkowej
565,00 m2 z pľzeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakĺesie hospicjum stacjonamego
i domowego oraz Zakładu opiekuńczo - Leczniczego, znajdującej się na I piętľze w budynku
oddziału Choľób Zakażnych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, zlokalizowanego
na działce o numerze 26122, położonej w Busku - Zdroju, obľęb 12, stanowiącej własność
Powiatu Buskiego w użytkowaniu ZoZ w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski zapoznałZarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie wyľaŻenia zgody na uŻyczenie powieľzchni uzytkowej
znajdującej się w budynku oddziału Chorób ZakażnychZakładu opieki Zdľowotnej w Busku

- Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały zostaŁ przyjęty pÍZez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
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Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski przedłożył zestawienie w zakresie
nieuregulowanych stanów prawnych przekazanych odcinków dróg na teľenie miasta Busko -

Zdrőj - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że stan prawny w/w nieruchomości będzie
ľegulowany na podstawie pľzepisu art. 73 ustawy z dnia |3 pażdzíernika 1998 ľ. Przepisy
wpľowaclzaj ące ustawy ľefoľmuj ące adm i ni stľacj ę publ iczną.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do podjęcia stosownych czynności mających na celu
uľegulowanie stanów pľawnych odcinków dľóg wyszczególnionych w w/w zestawieniu'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Swiętokľzyskiemu
na realizację zadan z zakresu kultuľy - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]5 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zarządtl Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazania do zaopiniowania przez 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,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Koľczyn naĺealizację
zadan z zakresu kultury _ w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I 6 do niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został przyjęty pľzez Członków Zaĺządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec _ Zdrőj na ľealizację
zadan z zakľesu kultuľy _ w brzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdľój na realizację
zadanzzakresu kultuľy i kultuľy ťtzycznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do
niniej szego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK poinformowała o wprowadzonych na wniosek Gminy Busko - Zdrőj
zmianach dotyczących rezygnacji z doťrnansowania zadania pn. Pľzegląd Poezji i Pieśni
Legionowej, Żołnieľskiej i Niepodległościowej oraz zwiększeniaz 5000 zł do 6000 zł kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. XXVI Międzynaľodowy Festiwal Muzyczny
im' Kľystyny Jamroz.

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

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegó|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZatząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie utwoľzenia Bľanżowej Szkoły II Stopnia Nľ l w Busku _ Zdľoju
w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -
Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącyrn załqcuik nr 19 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

JednocześnieZarząd Powiatu zdecydował,Żewlw pľojekt inicjatywy uchwałodawczej zostanie
przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe. Po zasięgnięciu wiw opinii povĺyższy
pľojekt uchwały wróci ponownie pod obrady Zarządu Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIX/I77l20l2 Rady Powiatu w Busku -Zdroju
zdnia 30 maja Ż0l2r. w sprawie uchwalenia RegulaminupÍZyznawania nagľód dla nauczycieli
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za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wyclrowawczej i opiekuńczej - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował , Że wlw pľojekt inicjatywy uchwałodawczej zostanie
przekazany do zaopiniowania przezzwiązki zawodowę. Po zasięgnięciu Ww opinii powyŻszy
projekt uchwały wróci ponownie pod obľady Zaruądu Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZaĺząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju z dnia |7.02.2020 roku w spľawie zabezpieczenia Środków finansowych
z pÍZeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie od 01.0l.2020
do 30.06.2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, 

'0 
głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 14.02.2020 roku
w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie I kwartału 2020 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosęk
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznalaZarząđ Powiatu z wnioskiem Dyrektora
I Liceunr ogólriokształcącego w Busku - Zdroju z dnia 12.02.2020 ľoku w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansowych z przęznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie I kwaľtału 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do
niniej szego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała o wpľowadzonej zmianie do pľzedmiotowego wniosku
dotyczącej zmniejszenia kosztu szkolenia pn. ,,Aľkusz organizacyjny 20Ż0 - 2021, nadzóľ nad
pľocesami decydującymi o dobľej placówce oświatowej'', który aktualnie wynosi 1 l90 zł.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju z dnia 13.02.2020 roku w spľawie
zabezpieczenia śľodków fllnansowych z ptzęZnaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie od 0l '0l .2020 do 3 1 .03.2020 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 24 do niniejszego protokołu'
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 13.02.20Ż0 roku
w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie I kwartału 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do
niniej szego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała o wprowadzonej zmianie do przedmiotowego wniosku
dotyczącej zmniejszenia kosztu szkolenia pn' ,,Aľkusz organizacyjny 2020 - 20Żl. Nadzóľ nad
pľocesami decydującymi o dobrej placówce oświatowej'', któľy aktualnie wynosi I l90 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia 12.02.2020 ľoku w spľawie zabezpieczenia
śľodków finansowych z ptzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku
budzetowym2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeana\izowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dnia 07.02.2020 r. Znak: DPS-3ll0l14lŻ020 w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

A.d.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 13.02.2020 ľ. Znak
ZsT-Í 075.20.103.2020 w spľawie wyraŻenía zgody na dokonanie przeniesień śľodków
finansowych pomiędzy paľagrafámi klasyťrkacji budzetowej - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

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

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 03.02.2020 r. Znak:
ZSTio.032.I25.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć środków dla
pľojektu pn.: ,,Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym'', ľealizowanego pÍZez
szkołę w ramach Pľogramu opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ż0l4 - 2020 w planie
finansowym na ľok Ż020 - w bľzmięniu stanowiącym zołqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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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.26
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 05.02.2020 r.

Znak: ZSTio.032 .|31.2020 o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych w 2020 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.27
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 03.02.2020 r'
Znak: ZSTio.032.124.2020 o zwiększenie do planu finansowego na Ż020 ľok do pľojektu
pn.: ',Wymiaľ międzynarodowy w kształceniu zawodowym'' niewykorzystanych środków
w 20|9 r' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 31 do niniejszego protokołu.

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

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektora Poľadni
Psychologiczno- Pedagogicznej wBusku -Zdrojuzdnia12.02.2020r.Znak: PPP.034.14.2020
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków
jednostki w związkuzrcalizacjąprogľamu ,,ZaŻyciem'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 32 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głoŚach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

^d.29Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo -

Budżetowego tut. Staľostwa Powiatowego z dnia 17.02.2020 r. Znak: FN.302l.25.Ż0Ż0
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym wydatków
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 33 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nr 27412020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załqcznik nr 34 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzętu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizię, powyŻsza uchwała zostałapozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 27512020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 lutego 2020 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.3l
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 27612020 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 lutego 2020 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 36 do niniejszego protokołu.

4d.32
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 271120Ż0 Zarządtl Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 37 do niniejszego pľotokołu.

4d.33

W sprawach różnych:

Decyzją Zarządu Powiatu Naczęlnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach został
zobowiązany do jak najszybszego ogłoszenia konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji zadaŕl
publicznych oraz naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy
zabytkach.

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania śľodków w dodatkowym naboľze
na termomodeľnizację budynków I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju oraz
biblioteki pľzy I Lo, Kieľownik Referatu IP Tadeusz Sempioł poinťoľmował, ze istnieje
potrzeba opľacowania audytu energetycznego dla tych budynków. Waľtość szacunkowa

1.

)
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audytów eneľgetyczllych to kwota ok. 6 000 zł netto. Ponadto na|eŻy rozwaŻyÓ
opľacowanie dokumentacji pľojektowo - kosztorysowej dla w/w zadan. Waľtość
szacunkowa dokumentacji pľojektowo - kosztoľysowej to kwota ok. 35 000 zł netto.

Pismo Kieľownika Ref-eľatu IP w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 38
do niniejszego protokołu.

Po ptzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpiec'zyc śľodki ĺŤnansowe

w kwocie 7 000 zł na opľacowanie dokumentacji dla zadania pn' ''Kompleksowa
ternromodernizacja buclynku uzyteczlrości publicznej pÍZy ul. Aľnlii Kľajowej l9
w Busku - Zdľoju.''

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pTZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.34
Po zrea|izowalriu porządku obľad Pľzewodniczący Zavądu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnynr
za udz.iał i o godzinie 1 1a0 zatnknął posiedze nie Zarządu Powiattt.

l'ľotokół spclľząclziła:
Baľbaľa Norvooień
-; Nic;i.u]cłŁl.''


