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Protokól Nľ 154/20l7
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 8 grudnia 2017 roku

posiedzeni u ZarząĺIu udział wzięli :

l. Jeľzy Ko|arz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Wiesław Maľzęc

oraz

Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzcnia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia 8 gľudnia 2017 roku.

5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego

dla Ńiepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju o ptzekazanie samochodu marki

Volkswagen Transpoľter (Nacz. Wydz. SoZ).
6. Rozpatrzénie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej w Busku -

Zdróju o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budzetu na Ż017 ľok (Skarbnik
Powiatu).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdroju o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budzetowych
na2017 ľok (Skarbnik Powiatu).
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8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na rok 2017

(Skaľbnik Powiatu).
9. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budzecie Powiatu

Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).
l1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów

i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
12. Sprawy rőŻne.
13. Zamknięcie posi ed zenia.

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

zebranych i o godzinie l330 otworzył l54 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodnic zący Zarządu .Ieľzy Kolaľz oświadczył , iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu(l nieobecny), co stanowi quorum pozwalające

na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lisý obecności Członków Zarzqdu oraz

zűproszonyclt osób stanowíq załqczniki nr l i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍZeZ Pľzewodni czącego Zaľządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli

bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
WdroŻenie uchwał Rady Powiatu z XXXII Sesji Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 20l7 ľoku -

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr XXXII l 330 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 ľoku

w spľawie zmian w budzecie.Powiatu Buskiego w 2017 roku.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w glosowaniu
przy 4 glosach -za,0 glosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr XXXII t 331 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 ľoku
w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

za wdroŻenie powyższej uchwały i informow anie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
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Prezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 głosach -za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr XXXII l332 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nľ XXV/235|Ż0L] Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia

Ż7 stycznia20l7 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

|ata20l7-Ż030'
zawdroŻenie powyższej uchwały i inÍbľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyzszej uchwały

w foľmie elektronicznej w progľamie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przl 4 głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XXXII l 333 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 gľudnia 2017 ľoku

w sprawie zmiany uchwały Nľ XXVI l 246 l 2OI7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

3 maľca 2017 ľoku w spľawie okľeślenia zadan oraz pođziału środków z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorýmu w 20l7
roku na realizację zadan z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.
zawdroŻenie powyŻszej uchwały i informowaníeZaľządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Záľoju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju

Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir

Dalach.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy

zdnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Czlonków Zarządll Powiatu w głosowaniu

przy 4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

Uclrwała Nľ XXXII l 334 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 gľudnia 20l7 roku

w spľawie wyrażenia zgody na zbycie nieľtrchomości stanowiących własnośó Powiatu

Buskiego.
zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w Życie odpówiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański, Skarbnik

Powiatu Aľtuľ Polniak, Dyľektor ZSTio w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.



Powyższc stanowisko zostalo przyjętc przez Czlonków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu
prry 4 glosach _zar 0 glosach -pzeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XXXII t 335 ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku
- Zdroju.

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Uchwałę otľzymują: oraz Nacz. Wydz. oR Uľszula Kustra.

Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zdrządu Powiatu w glosowaniu
pÍTy 4 glosach _zar 0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXI t 336 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z đnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrzľżenia zgody Zespołowi opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju na

wydzierŻawienie części nieruchomości i mięnia ruchomego na okľes kolejnych trzech lat.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowarlieZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku ' Zdroju
Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach, Naczelnik Wydziału GKN
Henľyk Krzyżański.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
prTy 4 głosach ł.ar0 glosach -przeciw ĺ 0 glosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr XXXII t 337 t 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

zawdroŻenie powyzszej uchwały i informowarlieZarząđu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
Sportowego w Busku - Zdroju Grzegorz Wojciechowski, Naczelnik Wydziału GKN
Henĺyk Krzyżanski orazNaczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
prTy 4 głosach _zar 0 glosach _przecĺw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XXXII t338 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnía 8 grudnia 2017 roku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w najem.
zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o'postępach wdrazania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
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Tomasz Galant' Naczelnik Wydziału GKN HenľykKĺzyżanski oľaz Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemień.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
prTy 4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Ad.5
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ŕuchowo w Busku - Zdroju o przekazanie samochodu marki Volkswagen Transporteľ Typ T5

Kombi, nr ľejestľacyjny TBU 39FP, znajdującego się na wyposażeniu Domu Pomocy

Społecznej w Zborowie - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. ó
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia 05.n.Ż0l7 r. Znak:

PF.0760.9.żoll o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budzetu naŻ0l7 rok - w brzmieniu

stanowiącym załqcznÍk nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

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

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdľoju z dnia Ż8.l|.Ż017 r. Znak:

Z1P.O7ŻŻ.5O.Ż017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia środków

Íinansowyclr w planach wydatków budżetowych ĺa 2017 rok - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu

Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 06.IŻ.2O17 r. Znak: DPS-3110/5312017 w sprawie

wyľażenia_zgody na dokonanie zmian między paľagľafami w planie wydatków budzetowych

na ľok ŻOl7 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 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 -wstľzymał się.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

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



Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

t]chwała Nľ 854/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 ľoku

w sprawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 8

do rliniej szego protokołu.

Ad. t0
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyż.sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu

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

Uchwała Nľ 855/2017 Zarządu Powiatu w lJusku - Zdľoju z dnía 8 gľudnia 2017 roku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi

załqcz,nik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 1l
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie znrian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach btldzetowych'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywlrie zaopiniowana ptZęZ Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

L]chwała Nľ 856/20|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 grudnia 2017 roku

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

z.ałqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad.lz
W sprau,ach roznych nie zgloszono żadnych u'łliĺl,skĺ|v'.

Ad. 13
Po z,realizowaniu porządku obracl Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował obecnyln

zaudz.iał io goclzinic 1350 zarnknął posiedzenieZarządu Powiatu.
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l)ľotokół spoľząc|zila:
Barbara Norvocicń
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