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Pľotokół Nr 81/2016
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnĺa 22 czerwca 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwőżdż
4. Wiesław Marzęc

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Mariola Kornicka - Inspektor w Wydziale EK

Proponowany poľządek posiedzenĺa:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie decyzji w spľawie uľegulowania stanu prawnego działki nĺ ewid. 600lŻ0 połoŻonej

w obľębie Jastľzębiec, Gmina Stopnica, zajętej pod drogę pbwiatową Nr 0042T Jastľzębiec
- CzyŻőw (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju w sprawie
przyznania dodatkowych środków z budżetu Powiatu na zakup samochodu ciężarowego
samowyładowczego w wysokości l10 000 zł (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).



Ż

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdro1u w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 9

do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok
szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdroiu w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l6 ľok (Dyr. ZSP Nr 1 w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik
Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum"Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 na 20l6 rok
o kwotę 686 Ż50 zł (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku -

Zdľoju w sprawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2016 rok
(Skaľbnik Powiatu).

l1. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju w sprawie zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wydzielonym
ľachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi finansowanych na 2016 r. (Skarbnĺk
Powiatu).

12. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmian w budŻęcie Powiatu
Buskiego na rok 20l6 (Skaľbnik Powiatu).

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

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).
t5. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego

w Ż0|6 roku (Skarbnĺk Powiatu).
17.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach

budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
18. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały

nľ XV/l3212016 Rady Powiatu w Busku _ Zdrojuz dnia}9 stycznia 2016 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

19. Sprawy rőŻne.
Ż0. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebranych i o godzinie ll30otwoľzył 8l posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony)'
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty
obecności Członków Zarxqdu oľaz zaproszonych osób stanowíq załqcznikí nr I i 2
do niniejszego protokołu

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodnicząoego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
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bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 80/2016 z dnia |4 czerwca 2016 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwľócił się
do Zatządu Powiatu o zajęcie stanowiska w spľawie uregulowania stanu pľawnego działki
nľ ewid. 600120 połozonej w obrębie Jastľzębiec, Gmina Stopnica, zajętej pod drogę powiatową
Nr 0042T Jastrzębiec - CzyŻőw.

Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski poinfoľmował, Że działka nr 600120 na dzień

3l grudnia l998 r. stanowiła własnośi Skaľbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu

Państwa a więc odpada w tym przypadku regulacja tej drogi w tľybie art,73 ustawy z đnia
13 paŻdziernika l998 r. - przepisy wpľowadzające ustawy ľeformujące administľację publiczną
(Dz.U. Nľ l33 poz. 872 ze zm.). obecnie cała działka nt 600120 (wraz z drogą) na podstawie

aktu notaľialnego stanowi własnośó Gospodarstwa Rybackiego ,,Wójcza'' Spółka z o.o.

z siedzibą w Biechowie. Działka ta nie powinna jednak zostaó spľzedana w całości (wtaz
z drogą) przez Skarb Państwa - Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, bowiem zawíeta
w swoim obszarze dľogę publiczną, która powinna zostai wyłączona z obrotu pľawnego.

Wobec povĺyŻszych faktów, aby uľegulować pľawnie ten stan, należy albo zrobió podział

działki - wydzielając drogę i nabyć ją narzeczPowiatu Buskiego od Gospodaľstwa Rybackiego

,,Wójcza'' albo uniewaŻnii, akt notaľialny w części dotyczącej nabycia gruntu zajętego pod

drogę publiczną'

Pismo Dyrektoľa Powiatowe go Zatządu Dľóg w Busku - Zdľoju oraz Kieľownika Refeľatu

Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik
nľ 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd, Powiatu zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -

Zdroju do zwľócenia się do Gospodaľstwa Rybackiego ,,Wójczď' Spółka Z o.o. z siedzibą
w Biechowie o nieodpłatne pľzekazanie części działki zajętej pod drogę powiatową naÍzecz
Powiatu Buskiego' Koszty podziału ýw działki oruz spoľządzenia aktu notaľialnego zostaną
poniesione pÍzez Powiat. W pľzypadku braku zgody na powyższe podjęte zostaną działanja
mające na celu unieważnienie aktu notarialnego w części dotyczącej nabycia gľuntu zajętego

pod drogę publiczną'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZaruąd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.6
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 2l.06.Ż016 r, Znak:PZD.S2.31l0.13.2016 w spľawie
przyznania dodatkowych środków z budzętu Powiatu na zakup samochodu ciężarowego

samowyładowczego w wysokości 110000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 4
do niniejszego protokołu. Dyľektor PZD w Busku - Zdroju nadmienił' Że śľodki
na w/w samochód zostały zabezpieczone w planie wydatków budzetowych w kwocie
200 000 zł, natomiast jego aktualna wartość to 3l0 000 zł.



ZarządPowiatu zapoznał się z pľzedmiotowym wnioskiem oraz wyjaśnieniami Dyrektora PZD
w Busku - Zdroju w powyższym zakresie. Zarząd Powiatu odłoŻył procedowanie

nad w/w wnioskiem do czasu otwaľcia ofeľt w postępowaniu dotyczącym zakupu

przedmiotowego samochodu.

Ad.7
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornicka przedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Ěusku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 9 do aľkusza oľganizacji Specjalnego

ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na ľok szkolny Ż01512016.

Po analizie , povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 413120|6 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdroju'z dnia Ż2 czerwca 2016 ľoku

w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 9 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno -

Wyôhowawczego w Broninie na rok szkolny 2015lŻ016 stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.8
Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju Andľzej Bilewski
zapoznał ZariądPowiatu z wnioskiem z dniaz}.06.2016 r , Znak: ZSP .072Ż.16.2016 w sprawie

dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budzetowych na 20l6 rok

- w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 20.06.Ż0|6 r. Znak: PCPR.ZAF.3OI l.5.2016

w sprawie zwiększenia limitu wydatków w dziale 853 rozdział 85395 na Ż0|6 ľok o kwotę

686 25O zł w związku ze zb|izającym się terminem podpisania umowy na ľealizację
partnerskiego projektu pn' ,,Dobľy Zawőd - Lepsze Życie'\ - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał. Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta

Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdľoju z dnia 13.06.2016 r. Znak:

PF-0760.05.2016 w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 20l6 rok

- w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 1l
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju z dnia
2|.06'20|6 r' Znak: PoDiDN.3|l.6.Ż016 w spľawie zwiększenia planu dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi
finansowanych na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t2
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian w budżecię Powiatu Buskiego na ľok 2016.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 41412016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia ŻŻ czetwca 2016 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqczník nr I0 do

niniej szego protokołu.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
w 20l6 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 41512016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia2Ż czerwca 2016 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku stanowi

załqczník nľ I1 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2016 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatkgw budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 416/2016 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 czerwca 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż016 ľoku stanowi

załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.
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Po analizie , povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 41712016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 czerwca 2016 roku

w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 13 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy

uchwałodawczej w sprawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 roku _ w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został' przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady

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

a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodaw czej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu

Radý 
-Powiatu, 

celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączeniado poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy

uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XV/l 32lŻ016 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju

z dnia Ż9 stycznia 2016 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na lata 2016 - 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 16 do niniejszego

pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

D ecy zj ą Członków Zarządu, powy Ższą autopoprawkę należy przekazaé Pľzewodniczącemu
Rady 

-Powiatu, 
celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'



Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 19

W sprawach różnych:

L Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu PanaGrzegoľza Jankowskiego
zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 30'05.2016 ľ. w spľawie wykonania robót
przy dľogach powiatolvych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego
pľotokołu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku Zdľoju na interpelację Radnych Rady Powiatu Pana Ludomiľa Leszczyńskiego
oraz Pana Kamila Kaspeľczyka zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu
30.05.20l6 r. w sprawie utrzymania poboczy dľogi powiatowej nr 0l03T Solec - Stopnica
w zakľesie koszenia tľaw na odcinku Stopnica - Magierów - w brzmieniu stanowiącym

zalqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

3, Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Geneľalnej Dyrekcji Dľóg
Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach na interpelację Radnych Rady Powiatu Pana
Ludomira Leszczyńskiego i Pana Kamila Kasperczyka zgłoszoną podczas Sesji Rady
Powiatu w dniu 30.05.2016 r. w sprawie utľzymania poboczy dľogi kĺajowej nr 73

w zakľesie wykoszenia traw na odcinku Szczeglin - Konary - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu'

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu
Melioľacji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na interpelację Radnego Rady Powiatu
Pana Jarosława Jawoľskiego zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.20l6 ľ.

w sprawie konseľwacji Cieku od Skoľocic w m. Kobylniki, Gmina Wiślica - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie lŻ35 zamknął posiedzenieZarząduPowiątu.

ProtokÓl sporządzila:
Baľbaľa Nowocień
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