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Protokól Nr 170/2018
z posiedze nia Zarząĺlu Powiatu
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

W posicdzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. KrzysztofGajek
3. Robeľt GwőżdŹ
4. Wiesław Marzec

oYaz

Artuľ Polrriak - Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządck posiedzenia :

l. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Wdľożenię uchwał Rady Powiatu z XXXVI Sesji Rady Powiatu z dnia l3 kwietnia 20l8

ľoku.
5. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodÓw

i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
7. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie ogłoszenia dľugiego'

otwartego konkursu ofen na wspaľcie ľealizacji zadan publicznych w 2018 r. (Nacz. Wydz.
soz).

8. Spľawy rőżne.
9. Zarnknięcie posiedzerria.



Ad. I

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie 72Ż0 otworzył |70 posiedzeni e Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członków Zarzqdu oľűz zaproszołtyclt osób stanowiq zalqczniki nr I i 2 ĺlo nĺniejszego
protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Wdľożęnie uchwał Rady Powiatu z XXXVI Sesji Rady Powiatu z dnia l3 kwietnia 20l8 ľoku
- załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu'

Uchwała Nr XXXVI l 370 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 kwietnia 2018
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
_ za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zaruądu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

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

Dzienni
Swiętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľry 4 głosach
_za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľrymal sĺę.

Uchwała Nr XXXV| l 37l l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 kwietnia 20l8
roku w spľawie przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
_ zawdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdĺaŻania

w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
_ Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Dzienniku

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte pÍzezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 głosach

-zar 0 glosach _pľzeciw ĺ 0 glosach -wstľrymał się.

Uchwała Nr XXXVI l 372 l Ż018 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 kwietnia 2018
ľoku w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV l350l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 20l8 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata2018 - 2030.

Swiętokrzyskiego.



J

ZawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak'
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w foľmie elektronicznej w pľogľamie BESTIA do:

- Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľry 4 glosach
_zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XXXV| l 373 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 kwietnia 20l 8

roku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację
zadań z zakresu kultury.
_ zawdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarząđu Powiatu o postępach wdraŻania

w Życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień oľaz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

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

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powĺatu w glosowaniu przy 4 głosach
_za,0 glosach *pľzeciw i 0 glosach _wstrrymał się.

Uchwała Nr XXXVI ĺ 374 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia l3 kwietnia 20l8
ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj na rea|izację zadan
z zakľesu kultury'
_ ZawdľoŻenie powyzszej uchwały i informowaníeZarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Aľtur Polniak.
Kięľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

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

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXVI l 375 l 20t8 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia l3 kwietnia 20l8
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizacj ę zadan
z zakręsu kultuľy.
_ zawdľoŻęnie powyŻszej uchwały i inťoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

_ Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 4 glosach
_za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.
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Uchwała Nľ XXXVI l 376 l 2018 Rady I'owiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 kwietnia 20l 8
ľoku w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej Gminie Pacanów naľealizację zadania z zakľesu
kultuľy.

zawdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak.

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

- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej W Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powĺatu w glosowaniu prry 4 glosach
_za,0 głosach -przecĺw i 0 głosach -wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ XXXVI l 377 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 kwietni a 2018
roku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadan
z zakresu kultuľy.
_ zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowiedzialni są Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.

_ Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 4 glosach
_za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXV| t378 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia ]3 kwietnia 20l8
roku w spľawie udzielenia dotacji celowej PaľaÍii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Bľata Albeľta
Chmielowskiego w Busku -Zdroju.

zawdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień oraz Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.

* Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 4 głosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXV| l 379 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnta 13 kwietnia 2018
roku w spľawie udzielenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela
w Tuczępach.
_ zawdrozenie powyższej uchwały i informowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oľaz Skarbnik
Powiatu Aľtur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
_ Pľezęsa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespól Zamiejscowy

w Sandomierzu.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy 4 glosach
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-z\ 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XXXVI / 380 l20l.8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l3 kwietnia 20l8
ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Szańcu.

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik
Powiatu Aľtur Polniak'

- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach ' Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu,

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu prry 4 głosach
_za,0 glosach -pľzeciw ĺ 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXVI / 381 ĺ2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l3 kwietnia 2018

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tľójcy Świętej

w Nowym Koľczynie.
- Zawclľożenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w Życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemięń oraz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowíązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach ' Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pnzezZarząđ Powiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ XXXVI l 382 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 kwietnia 20l 8

roku w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafli Rzymskokatolickiej pw. Ś*. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.
_ zawdrozenie powyŻszej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

_ Pręzesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowĺsko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 glosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XXXVI / 383 t2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia 20l8
ľoku w sprawie udzielenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maľii Panny w Strożyskach.

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowíązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:
_ Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomieľzu.



Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZaľząd Powiatu w glosowaniu pľry 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal sĺę.

Uchwała Nľ XXXV| l 384 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia 20l8
ľoku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw' Św. Stanisława
Biskupa Męczennika w Świniaľach.
_ Zawdľożenie powyzszej uchwały i infoľmowanieZaľządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowĺązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy

w Sandomieľzu.

Powiatu w glosowaniu przy 4 glosachPowyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd
-zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
w 2018 ľoku.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 948/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqczník nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budżetowych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 94912018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia2018 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi
załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia dľugiego, otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie
realizacji zadan publicznych w 20l8 ľ'

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uclrwała Nľ 950/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 kwiętlria2018 ľoku
w spľawie ogłoszenia dľugiego, otwartego konkuľsu of'ert na wsparcie rea|izacji zadan
publicznych w 201 8 ľ' stanowi załqcznik nľ 6 do niniej szego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił
propozycję zaproszenia przedstawicieli organízacji pozaľządowych oľaz podmiotów o któľych
mowa w aft. 3 ust,3 ustawy zdnia 24 kwietnia2003 ľ. o działalności pożytku publicznego
io wolontaľiacie - clo udziału w pľacach komisji konkuľsowej, opiniującej ofer1y na wspaľcie
realizacji zadan publicznych z zakresu ochľony i pľomocji zclrowia, w tym działalności
leczriczej w ľozumieniu ustawy z dnia l 5 kwietnia 20l l ľ. o działalności leczniczej '

Powyższe zapľoszenie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8

W sprawach różnyclt:

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskiem
Ze wspólnego posiedzenia Komisji, któľe odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Komisji zwtacają się z wnioskiem do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju, aby podczas bieżących objazdów dróg sukcesywnie były likwidowane
znaczne ubytki w nawieľzchni oraz aby po opadach deszczu likwidować zastoiska wody na
drogach.

Zarząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się, postanowił skieľowaó powyŻszy wniosek do Dyľektoľa Powiatowego Zarząd Dtőg
w Busku - Zdro.iu.

Ad.9
Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu.Teľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie 12a5 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu.

l)rotokÓl spoľządzila:
Btlľbaľa Nolvocicń
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