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Pľotokól Nľ l33/2017
z posicĺlzcnia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 30 czerwca 2017 roku

W posicdzeniu Zarządu udział wzięli:

l. .Ieľz'y Kolzrľz
Ż. Stanisław Klinlczak
3. KľzysztofGajek
4. Wiesław Maľzcc

oraz

Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławonriľ l)alach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posicdzcnia:

l. otwaľcie posiedzcnia.
Ż. Stwieľdzenie quclľunr.

3. Pľzy.ięcie poľządku posicclzcnia'
4. Pod.ięcie uclrwały 7,ar'z.ądu l)clwiatu w Btlsku - Zdľo.iu w sprawie zlnian w budzecie Powiatu

I}uskiego lra ľok 20l 7 (Skaľbnik l'owiatu).
5. Pocl.|ęcie uchwały 7,arz'ądu Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie zmian w planie

ĺinansowyln zadań z zakrcsu adnrinistracji ľządowej oraz innyclr zadan zleconych
odľębrrymi ustawami w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzętowych (Skarbnik Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w sprawie zmiany uchwały
nľ XXV/23 5lŻ017 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia27 stycznia 20l7 roku w sprawie
Wieloletnic'j Prognozy lrinansowe.j dla Powiatu Buskiego na lata Ż017 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).

8. Pľzy.ięcie skorlsoliclowallcgo bilansr-l 'iednostki samoľządu teľytoľizrlnego spĺlľządzonego
lla clzicti 31 .lŻ.20l(l ľ. (Skarbnik Powiatu).
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9. Pod.jęcie uchwały Z,arządu Powiatu w Busku - Zdľoju
dľugiego otwaftego konkuľsu of-eń na wspaľcie ľealizacji
(Nacz. Wydz. SOZ).

10. Sprawy różne.
l 1. Zarnknięcie posiedzęnia.

Ad. I

obradom 7,arz'ądu przewodniczył
zebľanyclr i o godzinie l2a0 otwoľzył

w sprawie ogłoszenia wyników
zadan publiczllych w 20l7 ľoku

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, który powitał
l33 posiedzenie Zarządu Powiatu.

oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności
osĺíb stanowÍq załqczniki nr I i 2 do niníejszego

Ad.2
Przewodniczący Zarządu .Terzy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quoľulll pozwalające na podejmowanie
Cz.łonków Zarzqdu ora?, zaproslonyclt
protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodnici-ącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zaľządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Aľtuľ 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 przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

I;chwała Nľ 74 |lŻO17 7.al'ządu Powiatu w Busku _ Zdrolu z dnia 30 czerwca 2017 ľoku
w sprawie znrian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 3 do

ni niej szego protokołu.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zclľo.ju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz

innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaĺządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nr 742lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku * Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017 roku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oraz innyclr

zadan zleconyclr odrębnymi ustawami w 2017 roku stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aftur Polrriak pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _

Zĺlľo.iu w sprawie zlrrian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.
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Po analizie. powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zal'ządu
w głosowanitl pľzy 4 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ljc|iwała Nľ 74312017 Z,arządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnla 30 czeľwca 20l7 ľoku
w sprawic znrian planu wydatków w podległych iednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoiu w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23 5lŻO17 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia

Ż7 s|ycmia 20l7ľoku wspľawie Wieloletniej Prognozy Finansowei dla Powiatu Buskiego
na lata Ż017 - Ż030.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 74412017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 czeľwca Ż0|7 roku

w spľawie zmlany uchwały nr XXV/235lŻOl7 Rady Powiatu wBusku _ Zdroju zdnia
Ż7 stycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata 20l7 - Ż03O stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu'

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedłoŻył Członkom Zarządu Powiatu do zaopiniowania

skonsolidowany bilans iednostki samorządu teľytorialnego spoľządzony na dzień

31.1z.ŻOl6 ľ. - w bľzmieniu stanowiącyn:- załqcznik nr 7 do ninieiszego pľotokołu.

Po ana|izie. skonsolidowany bilans jednostki samoľządu terytoľialnego spoľządzony

na clzieri 31.|Ż.Ż016 ľ' został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Naczclrrik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników dľugiego otwartego konkursu ofert

na wspaľcie ľealizacji zada'h publicznych w 20l7 ľoku.

Po analizie, poĺvyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

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

I..]cliwała Nľ 74512017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 30 czeľwca 2017 ľoku

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwaľtego konkuľsu of'eľt na wspaľcie ľealizacji zadan

publicznych w 20l7 roku stanowi zĺlłqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu'

Ad. l0

W sprawach różrylclt:

Zarząd Powiatu zapoznaŁ się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdroiu infoľnrującym o przesłaniu do Uľzędu Gminy w Pacanowie wniosku

pełnomocľlika Eriľopejskiegcl Centrum Baiki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w sprawie

uzgodnieniu p.opo'y.1i pľzebudowy dľogi powiatowej Nľ 0120T Pacanów - Gace Słupieckie
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w miejscowości Pacanów' na odcinku od ul. Kornela Makuszyńskiego d: yl. Kaľskiej oraz

przekizania ďw odcinka drogi z ogľaniczeniem ruchu z wyjątkiem pojazdów

upľzywilejowanych - załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. lt
Po zĺealizowaniu poľządku obrad Przewodni cący Z,arząluJeľzy Kolaľz podziękował obecnym

zaudział i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie7arząduPowiatu.

Pľotokół spoľądziła:
BaľbaľaNowocień

B. t to.,oqlrrĹ

WODNI


