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PľotokĺÓł Nr 106/201ó
z posĺedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 23 gľudnia 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Wiesław Marzec

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia
2. Stwieľdzenie quorutn.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w spľawie vĺyraŻeniazgody na dokonanie zmian w planie dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 t. (Skarbnik
Powiatu).

5. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu).

6. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu).

7. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XV/ l 3212016 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 29 stycznia 20 l 6 ľoku w spľawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na |ata 2016-Ż030 (Skaľbnik
Powiatu).
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Po Sesji:

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnĺk Powiatu).

9. Spľawy tóŻne.
1 0. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zuządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 730otwoľzył 106 posiedzenieZarząduPowiatu.

^d.2Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
Członków Zarzqdu oľaz zaproszonych osób stanowiq załqczníki nr 1 i 2 do niníejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju z dnia 2LI2.20l6 r. Znak:
ZST-I 075.55.437.2016 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie dochodów
gľomadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi ťtnansowanych na 2016 r. _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w buđżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za' O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

D ecy zj ą Członków Zatządu, powyŻszą autopoprawk ę na|eży przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodaułczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyz1ą Członków Zaruądu, povłyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmĺany uchwały nrXY113212016 Rady Powiatu w Busku -Zdroju
z dnia 29 stycznia 2016 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20116 - 2030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ó do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

D ecy zją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

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

o godz. 815 Pľzewodniczqcy Zaľzqdu .Ierzy Kolarz ogłosił pľZerwę w obradach Zaľzqdu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

o godz. l l15 obľady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione.

Przystąpiono do ľealizacji punktu 8 porządku obrad.

Ad.8
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach

budzetowych.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 573i20I6 Zarząúl Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 ľoku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi

załqcznÍk nr 7 do niniejszego pľotokołu.



Ad.9

W spľawach ľóż,nyclt:

1. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zasad centľalizacj i rczliczen podatku od towarów i usług
(VAT) w Powiecie Buskim ijego jednostkach oľganizacyjnych.

Po analizie,powyŻszauchwała zostałapozytywnie zaopiniowanaptzezCzłonków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 57412016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 23 gľudnia 2016 ľoku

w spľawie zasad centralizacji ľozlriczen podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie

Buskim i jego jednostkach organízacyjnych stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

2. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XXIV Sesj i Rady Powiatu z dnia 23 grudnia 20 l 6 ľoku
- załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XXIV l 226 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 grudnia 20l6
ľoku w spľawie zmiany uchwały nrXXIillŻ4|lŻ01l2 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia

6 gľudnia 2012 ľoku w spľawie emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

za wđrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrazania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

Kieľownik BR Barbara BanaŚ zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4
głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XXIV l Ż27 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 20ló
rokuwspľawie zmiany uchwałynľXX)í31112013 RadyPowiatuwBusku-Zdľoju zdnia
Ż6 wľześnia2O|3 roku w spľawie zacíągnięcia kredytu długoteľminowego w 2013 ľoku.

- Za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

_ Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4
glosach _zar0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XXIV l 228 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z
roku w sprawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku.

dnia23 grudnia 2016

- Za wdľozenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej

- Pľezesa Regiolralrrej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł
w Sandomieľzu.

o postępach

uchwały do:
Zamie.iscowy
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_ Wojewody Świętokľzyskiego, celem
Woj ewództwa Swiętokľzyskiego'

ogłoszenia W Dzienniku Uľzędowym

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy 4

głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXIV l 229 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľojl z dnia 23 gľudnia 2016

ľoku w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku.
_ za wdľożenie powyższej uchwały i infbrmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyzszej uchwały do:
_ Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomierzu.
_ Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia W Dzicnniku Urzędowyrn

Woj ewództwa Świętokľzyskie go.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľry 4
glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXIV l Ż30 ĺ2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 gľudnia 2016

roku w spľawie przeniesień w wydatkach btldżetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku'
_ za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

_ Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

- Wojewody Świętokrzyskiego' celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego

Powyższe stanowĺsko zostało prryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowanĺu pľry 4
głosach _za,,0 glosach _pľzecĺw i 0 głosach -wstrrymał się.

Uchwała Nľ XXIV t 23l l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 gľudnia 20l6
ľoku w spľawie zmiany uchwały nľ XV/l 3212016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia

29 stycznia2O16 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego

na lata 2016-2030
- Za wdľozenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłanía powyŻszej uchwały
w Íbľmię elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obraclrunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4
glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľrymał się.

Uchwała Nr XXIV t 232 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 23 gľudnia 20l6
roku w spľawie wydatków budżętu Powiatu Buskiego, któľe w 2016 ľoku nie wygasają

z upływem ľoku buclŻetowego.
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- Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomieľzu'
- Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym

Woj ewództwa Świętokľzyski ego.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Zarząd Powĺatu w głosowaniu przy 4

głosach _zar 0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XXIV l 233 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaZ3 grudnia20|6
ľoku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie
części nieruchomości w najem.

za wdroŻenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrďzania w Życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego
w Busku Zdroju Tomasz Galant, Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaŕlski oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4
glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10

Po zrea\izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arzpodziękował obecnym
zaudział i o godzinie l 130 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Pľotokół sporządzila:
Barbara Nowocień

B. t\br*dú


