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Protokół Nľ 130/2017

z posicdzenia Zarządu Powiatu

z dnia l4 czcrwca 20l7 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. Jerzy Kolaľz
Ż. Stanisław Klinrczak
3. Kľzysztoĺ'Gaiek
4. Robeľt GwőŻdż'
5. Wiesław Marzec

oraT

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
.Iustyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Tadetlsz Senrpioł - Kierownik Refeľatu IP
Adľian l,asak - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

l. otwzrľcie posicclzcnia'
Ż, Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z kosztolysem inwestorskim na remont nawieľzchni na odcinku o długości

40 m drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa Koniecmosty Stary Korczyn
w nlie.jscowości Czarkowy (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

6. Rozpatľzelrie wniosku Europejskiego Centľum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
w spľawie uzgodnienia propozycji pľzebudowy dľogi powiatowej Nr 0l20T w m.

Pacanów, na odcinku od ul. Koľnela Makuszyńskiego do ul. Karskiej oraz przekazania
w/w oclcinka clľogi (Dyľ. PZD w Busku _ Zclľoju).
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7. Zapoznanie się z informacją cenową podmiotów, które mogłyby wykonai dokumentację
techniczną na zadania pľzewidziane do rea|izacji w 2018 ľoku w ľamach ,,Programu
rozwąiu gminnQ i powiatovle.l infra,struktury drogowe'i na lątą 2016-2019" (Dyr. PZI)
w Busku -Zdroju, Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Wó.ita Gminy Solec _ Zdroj w sprawie przyjęcia do realizacji
w 20l 8 roku w ľamach ,, Programu roałoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019'' zadania doĹyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr
0094T Piasek Mały _ Zborőw _ Piestrzec _ Zołcza - Ugory o dł. 2Ż0 mb (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w sprawie
wyrazenia zgody na utworzenie dwóch gľup specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć
wychowawczych (Dyľ. ZSS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnĺk Powĺatu).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatvłierdzenia aneksu nľ
4 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju na rok szkolny
Ż01612017 (Nacz. Wydz. EK).

ll,Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku _ Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego pn' ,,Educaĺion And Sustąinabiliĺy
.for the Young'' w ramach Pľogramu Erasmusł (Nacz. Wydz. EK)'

12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
w Busku _ Zdroju z realizacjl pľojektu edukacyjnego pn. ,,EUR)FUTURE Changing
Places '' w ramach Progľamu Erasmus* (Nacz. Wydz. EK)'

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku _
Zdľo.iu w sprawie wytaŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

l4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
(Nacz. Wydz. GKN).

l5.Rozpatrzenie wniosku Refeľatu Inwestycji i Pľomocji w spľawie wyraŻenia zgody na
dokonanie pľzeniesień zabezpieczonych środków pomiędzy kategoľiami klasyfikacji
inwestycji wieloletniej pn. 

', 
In.stalacja systemów eneľgii odnawialnej na budynkach

użyteczności publicznej oľaz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego
i pińczowskiego" (Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania i zasad

działania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych ofert w drugim otwartym
konkuľsie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. (Nacz. Wydz. soz).

17. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budzecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l7 (Skarbnik Powiatu).

l8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).

l9.Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatkćlw budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skarbnik Powĺatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budŻetowych (Skaľbnik Powiatu).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwięrdzenia spľawozdania finansowego
wrazZe sprawozdaniem z wykonania budżetu zaŻ016 ľok (Skaľbnik Powiatu).

22, Zapoznanie się z pľojektem uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie
absolutoľium z tytułu wykonania budżetu za2016 rok (Skaľbnik Powiatu).
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23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXY/235/2017 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia27 stycznia 20l7 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowei dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za2016
rok oraz pokľycia ujemnego wyniku finansowego zaten okres (Skaľbnik Powiatu).

26. Rozwazenie spľawy dotyczącej wynajmu powieľzchni uzytkowej Agencji
Ubezpieczeni owej (Pľzewo d n iczący Zarządu\,

27. Sprawy ľóżne.
28. Zamkni ęci e posi ed zenia'

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktory powitał
zebľanyclr io godzinie 800 otwoľzył l30 posiedzenie ZarząduPowiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zatządu .Terzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lisĘ obecnoścí Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 129/2017
Powiatu bez uwag w
wstľzymał się'

z dnia 7 czetwca 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
głosowaniu pĺzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zgłosił wniosek o sprostowanie do pľotokołu
nr 127 zdniaŻ3 maja 20l7 roku w puncie 17 dotyczącym wniosku Dyrektora Specjalnego
ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
oľaz wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie
w spľawie pľzystąpienia do rządowego pľogramu Bezpieczna+ sugerując uszczegőłowienie
zapisu o słowa ,,(.'.) pod warunkiem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego
v, budżecie u,/w ośrodków".

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaĺząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku Zdroju Kľzysztof Tułak zgodnie
zzobowiązaniem z poprzedniego posiedzenia Zarządu, zapoznał Członków Zarządu
zkosztoľysem inwestorskim opiewającym na kwotę l0 737,90 zł (brutto) na remont
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nawieľZchni na odcinku o długości 40 m drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa -
Koniecmosty _ Stary Korczyn, w miejscowości Czaľkowy - w brzmieniu stanowiącym
z.ałĺpcznik nr 3 do ninie.iszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił przełoŻyć,
pod.ięcie ostatecznei decyzji w w/w sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu, kiedy to zostanie
pľzedstawiona pľZez Dyľektora PZD w Busku - Zdľoju, infoľmacja w zakresie dotychczas
poniesionych wydatków na bieżące utľzymanie dľóg powiatowych.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Euľopejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
w spľawie uzgodnienia pľopozycji przebudowy drogi powiatowej Nľ 0l20T w m. Pacanów,
na odcinku od ul' Koľnela Makuszyńskiego do ul. Karskiej oraz ptzekazania w/w odcinka
drogi z ograniczeniem ľuchu z wyjątkiem pojazdów upľZywilejowanych _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz Zapľoponował, aby przekazać wniosek Dyľektora ECB
w Pacanowie w w/w sprawie do Wójta gm. Pacanów oľaz do Pľzewodniczącego Rady Gminy
Pacanów celem przedłoŻenia na Sesji Rady Gminy i wydania w foľmie uchwały opinii Rady.
Następnie po wyľazeniu opinii ptzęZ Radę Gminy Pacanów Zaruąd Powiatu, na jej podstawie,
podej mie ostateczną decyzję.

Powyższa pľopozycja Pľzewodniczącego Zarządu została przyjęta przez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju Kĺzysztof Tułak zgodnie
zzobowiązaniem z poprzedniego posiedzenia Zaruądu, zapoznał Członków Zarządu
z infoľmacją cenową podmiotów, które mogłyby wykonać dokumentację techniczną na

zadania przewidziane do rea|izacji w 2018 ľoku w ľamach ,,Programu rozwoju gminnej
i1lowiaĺoule.i infrastrukĺuľy drogowej na lata 20]6-2019'' _ w bľzmieniu stanowiącym
załĺpcznÍk nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Pľzewodniczący Zatządu Jeľzy Kolarz Zapľoponował, aby Skaľbnik Powiatu przygotowując
inicjatywę uchwałodawczą zabezpieczył środki finansowe w budżecie na opľacowanie
dokumentacji technicznej, następnie aby Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdľoju po rozmowach ze
swoimi pľacownikami pľzedstawił ich ofertę cenową, by na posiedzeniu wspólnym Komisji
Rada Powiatu mogła podjąó decyzję kto, za ile i na jakich waľunkach będzie wykonywał
dokumentację'

Po przeanalizowaniu, powyŻsza pľopozycja Pľzewodni czącęgo Zarządu została przyjęta przez
Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.8
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Wó.ita Gminy Solec -Zdrőj w spľawie przyjęcia do realizacji w20l8
ľoku w ľamacłr ,, Pľogramu rozwqĺu gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na lata
201 6-20I 9 " zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej Nľ 0094T Piasek
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Mały _ Zboľów _ Piestrzec _ Zołcza _ Ugoľy o dł.220 mb - w brzmięniu stanowiącym

załĺpcznik nr ő do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto' Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdľoju zasygnalizował sprawę remontu mostów na teľenie

Powiatu Buskiego wskazując na dwa szczególnie wymagające napÍawy w miejscowości
CzyŻőw i w mieiscowości Skoľocice. Zadanie zostałoby wykonane z udziałem środków
Z rezerry Ministeľstwa Infrastľuktury.

Zarząd Powiatu powľóci do w/w spľawy po wystąpieniu przez Dyrektora PZD ze stosownym
wnioskiem.

Ad.9
Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Justyna Kwiatkowska zapoznała
Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na utworzenie w okresie od

19'06.Ż0|7r. do lO.O7.Ż017ľ. dodatkowych dwóch grup specjalnego zespołu pozalekcyjnego

zajęi wychowawczych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach _ wstrzymał się wyraził zgodę na utworzenie dodatkowych dwóch grup

specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych, gdzie koszty ich organizacji
będą pokľyte z budzetu ZSS w Busku - Zdľoju.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przestawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny Ż0|6lŻ017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 72612017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 74 czerwca 2017 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 20162017 stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. lt
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdanięm

Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdľoju z rea|izacji projektu

edukacyjnego pn. ,,Education And Sustainability .for the Young'' w ľamach Pľogramu
Eľasmus* za okľes od 01 .03.201 7r. do 3l .05,20I7r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
9 do niniejszego pľotokołu.

Informacia w powyższym zabesie została przyjęta przez Członków Zarząđu Powiatu do

wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem

Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdľoju z realizacji pľojektu
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edukacyinego pn. ,,EUROFUTURE Changing Places'' w ramach Progľamu Eľasmusł za
okľes od 0l.03.2017ľ. do 31.05.2017r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do
ni niej szego pľotokołu.

Inĺtlľmac.ia w powyższym zakresie została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na

nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr lI do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. l4
Pľzewodniczący Zaľządu .Ieľzy Ko|arz przestawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdroju w spľawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali
nlieszkalny ch pľzeznaczonych do spľzedaży.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 7Ż7lŻOI7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 czerwca 2017 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych
przeznaczonych do spľzedaŻy stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu.

Ad. r5
Kierownik Refeľatu Inwestycji i Promocji Tadeusz Sempioł zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesienzabezpieczonych środków
pomiędzy kategoriami klasyfikacji inwestycji wieloletniej pn. ,,Instalacja systemów energii
odnau,ialne.j na budynkach użyteczności pubĺiczne.i oraz domach prywatnych w gminach
poulialtl buskiego i pińczov,skiego'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1-l do

niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Pľzed pľzejściem do omawiania kolejnego punktu posiedzenia Pľzewodníczący Zarządu lerzy
Kolaľz poinfoľmował Członków Zarządu o umoľZeniu postępowania prowadzonęgo pÍZeZ

Pľokuratuľę w spľawie nieprawidłowości w Placówce opiekuńczo Wychowawczej
w Winiaľach.

Ad. 16
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdrojtr w spľawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej w celu
opiniowarria złoŻonych ofert w drugim otwaľtym konkuľsie na wspaľcie ľealizacji zadan
publicznych w 2017 ľoku'



Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 728lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 czetwca 2017 roku
w spľawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złoŻonych
ofert w dľugim otwaftym konkursie na wspaľcie ľealizacji zadan publicznych w 2017 roku
stanowi załĺpcznik nľ ]4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l7
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 729lŻO|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2017 ľoku
wspľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr /5 do

ni niej szego pľotokołu.

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _ Zdroju z dnia |2.06.2017r. Znak:
PF.0760.4.ŻO17 w sprawie pľzekwaliťrkowania wydatków w planie budżetu na Ż017 ľok -
w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 16 do niniejszego pľotokołu.

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

Następnie Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego
w 2017 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 730/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 74 czerwca 2017 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż017 roku stanowi

załqcznik nľ ] 7 do ninieiszego pľotokołu.

Ad. l9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroiu w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku'

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 731lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 częrwca 2017 ľoku

wsprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku stanowi

załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.
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Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 73Ż12017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia |4 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ I9 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwięrdzenia spľawozdania finansowego wraz Ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za20|6 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

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

f)ecyz1ą Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne 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.

4d.22
Mając na uwadze wniosek Komisji Rewizyjnej potwieľdzony pozytywną opinią Regionalnej
Izby obľaclrunkowej Zaľząd Powiatu zapoznał się z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie absolutoľium z tytułu wykonania budżetu za2016 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcz.nik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Zaruąd Powiatu nie wniósł zastrzeŻen do ilw projektu uchwały.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszy pľojekt uchwały naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uclrwałodawczej w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym zalqczník nľ 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty pľZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Pov'lyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczelw sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku

- w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie ' powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXYl235lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku _
Zdľoju z dnia 27 stycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata Ż017 - Ż030 _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 24 do
nirliej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍZeZ Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenía do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyięte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu At1uľ Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z pľojektem inicjatywy
uclrwałodawcze.j W sprawie zatwieĺdzenia sprawozdania ťtnansowego Zespołu opieki
Zdľowotnei w Busku - Zdroju przy ul. Bohateľów Warszawy 67 za 20l6 ľok oraz pokrycia
ujemnego wyniku finansowego za ten okres _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 25 do

niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyrją Członków Zarządu,powyŻsząinicjatywę na\eŻy przekazaĆ, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻszc stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.26
W związku z licznyntl skargami wnoszonymi do ľóżnych instytucji, które nie stwierdziły
zadnych uchybień we wszelkich pľoceduľach wynikających z przepisów prawa'
Przewodniczący Zaľządu Ierzy Kolarz po wewnętľznych ľozmowach poinformował
Członków Zaruądu, Że z koncem miesiąca czeľwca bądż lipca zostanie wypowiedziana
umowa z trzymiesięcznym okľesem wypowiedzenia dotychczasowemu Najemcy Agencji
Ubezpieczeniowej, a po tym okľesie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

^d.27
łI/ sprawach różnych:

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Gtzegoľza Jankowskiego
w spľawie pľzedstawienia umowy na ,,zaciqgnięĺy ĺĺredyt dla Szpiĺala w Busku _
Zdro'iu '' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ż. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku _ Zdroju na interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka
w spľawie zmlany lokalizacji słupów telekomunikacyjnych przy drodze powiatowej
Nr 0l03T w m. Zielonki' Ludwinów _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do
niniej szego protokołtr.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Grzegorua.Iankowskiego
w spľawie remontu dľogi powiatowej Nľ 0072T Gacki - Gorysławice w miejscowości
Skotniki Góľne _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľćlg
w Busku Zdľoju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu KrzysztoÍá Eliasza
wspľawie montazu barieľ drogowych przy dľodze Nľ 0ll5T w m. Słupia -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

W nawiązaniu do informacji pľzekazanej pÍzez Przewodniczącęgo Zarządu Jeľzego
Kolaľza o umoľZeniu postępowania pľowadzonego przez Pľokuraturę w sprawie
nieprawidłowości w Placówce opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Członek
Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek o wystąpienie do mediów o przepľosiny
i zadośćuczynienie finansowe w wysokości 20 000 zł naľzęcz Placówki opiekuńczo _

Wychowawczej w Winiarach za podawanie infoľmacji w spľawie Dyrektoľa
iPlacówki.

Przewodniazący Zarządu poddał povĺyŻszy wniosek pod głosowanie' Wniosek został
odľzucony w głosowaniu przy 1 głosach _za, 3 głosach -przeciw i l głosach _
wstrzymał się.

6. Członek Zarządu Robert GwóŹdż zwľócił uwagę' Żepo zamknięciu przez Prokuratuľę
sprawy dotyczącej Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach powinien
być bezwzg|ędnie, przez pewien okres czasu' zwiększony nadzőt Zaľządu nad
działalnością Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busku _ Zdroju, jak równiez
nad Placówką * Winiarach. Członek Zarządu zawnioskował, aby Pľzewodniczący

4.

5.
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Zaľządu ľozważył moŻliwość wskazania odpowiedzialnej osoby, która będzie
w Placówce co pewien czas monitorowaó sytuację.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko\arz odnosząc się do wniosku zobowiązaŁ
Naczelnika Wydziału SoZ Sławomira Dalacha do zwiększenia nadzoru nad wyżej
wymienionymi j ednostkami.

Ad.28
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l000 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.

Pĺotokól sporządzila:
Wioleta Waga
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