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Pľotokół Nr 10/2019

z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 25 sĘcznia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jeľzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzcnia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z pisemną opinią Komisji Finansowo - Budżetowej dotyczącą projektu

uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na ľok 2019.

Po Sesji:

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przekazania podległym
jednostkom budzetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2019 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie planu finansowego

zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych odľębnynri ustawami

w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'

5.

6.
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7. Podjęcie uchwały Zarządul Powiatu w Busku Zclľoju w spľawie przekazania

kieľownikom powiatowych jednostek budzetowych upľawnieli do zaciągaliia zobowiązań

w 20l9 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w spľawie przekazania

kieľownikom jednostek budzetowych upľawnień do dokonywania przeniesień

planowanych wydatków i zaciągania zobowi ązan w 20l 9 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'
9. Spľawy rőŻne,

l 0. Zamknięcie posiecl zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewoclrliczący Zarządul Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 8a5 otwoľzył 10 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi qlloľum pozwalające na

podejrnowanie pľawonrocnych uclrwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oľaz

zaproszonych osób stanowiq załqcznikÍ nr I i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzewodnicZącego Zarządv poľządek obľad Członkowie Zarz,ądu pľzyięli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľzewodniczący Zaruądu.Ieľzy KolaľZ Zapoznał Członków Zarządu z pisenrną opinią Komisji
Finansowo - lJuclżetowej clotyczącą pľo.jektu uchwały w spľawie lrchwalenia budzętu Powiatu
Buskiego na2Olr9 ľok - w bľzmieniu stanowiącym zľłqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Infoľnracja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadolności.

o gocĺz. 855 Pľzewoclniczc1cy Zclľzc1ĺlu ,Ierzy Kolaľz oglo,sil przerwę u, obrcłcĺach Zarzqdu do

Czasu zclkończenia Ses.ji RaĺĄl pgyli61111.

() gĺlcĺz. l l30 obľacly Zarzc1du Pov,iclĺtl Z0:;ĺ(tły tt'zno\Ą'ione .

Pľzystąpiolro do ľealizacji purrktu 5 poľządku obľacl.

Ad.5
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie przekazanla podległyrn.iednostkonr buclŻetowynr inf-oľnracji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków tych .iednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do btrclżetu

w 2019 roku.
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I)o analizie , powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pr'Ĺez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 33/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ5 stycznia20|9 roku
w spľawie przekazania podległym jednostkom budżetowym infoľmacji o ostatecznych
kwotaclr dochodów i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do btrdzetu

w 2019 ľoku stanowi załqcznik nr 4 do nirriejszego pľotokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uolrwały Zarządu Powiatu w Busku
Zdľoju w spľawie planu ĺŤnansowego zadan z zakľesu administľacji ľządowe.j oľaz innych
zadan zleconyclr odľębnyrni ttstawami w 20l9. ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowanitt pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 3412019 Zarządu Powiatr.r w Busku - Zdľoju z dnĺa 25 styczrria Ż019 ľoku
w spľawie planu Íinatrsowego zadan z zakľesu administľacji ľządowej oruz innyclr zadań
zleconych odľęblrymi ustawal-lri w 20l9 ľoku stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządtl Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzekazanía kieľowl-likom powiatowych jednostek budzetowych upľawnień
do zaciągania zobowiązań w 2019 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopirriowana przez Członków Zarządĺt
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 35/2019 Zarządul Powiatu w Busku - Zdrojľl z dnia 25 styczrria 2019 ľoku
w spľawie przekazania kieľowrrikom powiatowych jednostck budżetowych upľawnień
do zaciągania zobowiązanw 2019 ľoku stanowi załqcznik nľ 6 do rrinie.jszego pľotokołu.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojckt trchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przekazania kieľownikom .jeclnostek bLrclzetowyclr upľawnieli
clo dokonywania pľzerriesień planowanych wydatków i zaciągania zobowiązan w 2019 ľoktr.

Po arralizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Człorrków Zaľządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 36/2019 Z'arządu Powiatu w Busku - Zdľojrr z, dnia 25 sIycznia 2019 ľoku
w spľawie przekazania kieľownikonl jecllrostek budżetowych lrpľawnień do dokonywania
pľzeniesieli planowanych wydatków i zaciągania zobowiązańw 2019 ľoku stanowi zľłqcznik
nr 7 do niniejszego pľotokołu'



Ad.9

W spľawach ľóżnych:

ĺ. WdľoŻenie uchwał Rady Powiatuz IV Sesji Rady PowĺaÍuz dnia 25 styczniaŻ019
ľoku - załqcaúk nľ 8 do niniejszego pľotokołu'

Uclrwała Nľ IV / 33 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaŻ5 stycz'nia 20l9 ľokrr

w spľawie uchwalelria buĺlzetu Powiatu Buskiego na ľok Ż019.

Za wdtoŻenie powyższej uchwały i inÍbrlrrowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obľaclrunkowej w Kielcach - 7'espőł Zamiejscowy
w Sanclolrrieľzu.

Uclrwała podlega ogłoszeniu w Dziennikr'r tJľzęclowylrr WojewődzÍwa Świętokľzyskiego.
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zobowiązany .jest do wywiesz.enia uchwały na

tablicy ogłoszeń Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Człorrków Zarządu Powiatu w głosowanitr pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uclrwała Nr IV l34 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju zdnia25 stycznia 2019 ľoku
w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż019 - Ż030.

Za wdroŻenie powyższej uclrwały i infbľnrowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowią:zany jest do przesłanía powyŻszej uchwały w foľnrie
elcktrolricznej w pľogľamie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandonrieľzu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte przez Członk(lw 7'aľządu Powiattr w głosowanitr pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

lJclrwała Nr IV l35 /2019 Rady Powiatu w Busku -Zdľojuzđnia25 stycznía 2019 ľoku
w spľawie zaľniaľu pľzekształcenia Zespołu Szkół 'fechnicznych i ogÓlnokształcącyclr irn.

Kazinieľza Wielkiego w Busku -Zdrojupopľzez zmianę siedziby.

Z,a wdtoŻenie powyzszei uchwały i infbľmowanie Zarządĺl Powiatu o postępaclr wdľazania
w Życie odpowieclzialna jest Naczelrrik Wydziału EK Retrata Kľzemień - w tynr do
zawiadonrienia podmiotów i oľganów, o któľyclr mowa w ustawie - Prau,o ĺlśv,iatov,e,
Dyľektoľ ZSTio w Busktl - Zclľoju Lucyna Wojlrowska oraz Nacz.elnik Wyclziału oR
Kľzysztof Welenc.
Uchwałę pľzekazulje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľanraclr nadzoľu lra podstawie ar1. 78 ust. 1 llstawy
zdnia 5 czeľwoa 1998 ľoku o sanrorządzie powiatowynl;

- Świętokľzyskiego Kuľatoľa ośrł,iaty w Kielcach.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjętc pÍzęz Członków Zaľządv Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ IV l36 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 stycznia 2019 ľokrr

w spľawie wyľażenia stanowiska w pľzedrniocie Progľamu Napľawczego Zespołu opieki
Zdľowotnei w Busku _Zdľoju.

Za wdroŻenie powyŹszej uchwały i infoľmowalrie Zaruądu Powiatu o postępaclr wdľazania

w zycie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku - Zclľo.iu

GvegorzLásak, Nacz' Wydz. SoZ Sławorriiľ Dalaclr oľaz Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak.

[Jchwałę pľzekazuje się do:

Woiewody ŚwiętoŘľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 trst. 1 r-rstawy z dnia

5 czeľwca 1998 roku o sanroľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptZęZ Członków Zaľ'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosacli -za,O głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uchwała Nr IV l37 l2019 Racly Powiatu w Busku - Zdľoju zdnĺa25 stycznía 20l9 ľoku

w spľawie zatwierdzenia planu pľacy Racly Powiatu na 2019 ľok.

Za wdroŻenie powyższei uchwały odpowiedzialny jest Pľzewodniczący Rady Powiatu oľaz

Pľzęwoclniczący Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju'
Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewocly Świętokľzyskiego w ľamach naclzoľtl na poclstawie art.

zdnia 5 czeľwca 1998 ľokrr o samoľządzie powiatowym'

PowyŻsze stalrowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Człorrków ZarząĺIu Powiatu w

5 głosach -za,O głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

l1chwała Nr IV l38 l2019 Racly Powiatu w Busku - Zclľoju zdnia25 stycznia 2019 ľoku

w spľawic zaÍwieľdz.ellia planów pľacy Komisji Racly Powiatu na 2019 ľok.

Za wc|ľoŻcnie powyższej rrchwały ocl1lowiedzialny jest Pľzewoclnicz.ący Racĺy Powiatu,

Pľzcwoclnicz'ący 7'aľządu Powiatu oľaz Pľzewoclniozący Kornisji Stałych Rady Powiatu.

Uchwałę pľzekazuje się do:

- Woiewody Świętokľzyskiego w ľamaclr nadzoľLl na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy

zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o satnoľząclzie powiatowym'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľuez Członków Zarządtl Powiatu w głosowarriu przy

5 głosaclr _za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -rvstľzynrał się'

2. Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz 'zobowlązał się do rozeznania Spľawy

podniesion ei p,rzez Członka Z'arządu Tot'nasza Mieľzwę w związku z możliwością
pozyskania śľodków z Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego 2Ol4 _ 2O2O dzíałanie 7.3 InÍi'astľr"rktuľa zdľowotna i społeczna,

gclzie riastąpi wspaľcie w zakľesie ginekologii i położlrictwa oraz rreorratologii'

78 ust. I ustawy

głosowalriu pľzy
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Ad. 10
Po zręa\izowaniu poľządku obľad Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l l5U zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.


