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Pľotokól Nr 15/2019
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 28 lutego 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz.
2, Stanisław Klimczak
3. .Ieľzy Kordos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

or:az

Aľtttľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

l)roponou'any poľządek posieclzenia:

1. otwaľcie posiec1zenia.
2. Stwieľclzcnie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posieclzcnia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatlr: Nľ ĺ31201 9 z dl'ia 20 lutego 2019 ľoku

oraz 7412019 z dnia 25 lutego 201 9 ľokrr.
5. Pľzyjęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w spľawic pľzcniesień w wydatkaclr budżetu

Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
6. Przy.jęcie autopopľawki do pľojektu uchwały w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019

Rady Powiatu w Btrsktl - Zdľoiu z dnia 25 styczllia 2019 roktr w spľawie Wieloletniej
Pľognozy Finansowej clla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).
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Po Sesji:

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o zmianę w planie
wydatków budżetowych na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku (Skarbnik Powiatu).

10. WdľoŻenie uchwał Rady Powi atu zY Sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 ľoku'
l1. Sprawy ľóŻne.
12. Zamknięcie posied zenia.

Ad. r
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktoľy powitał

zebľanych i o godzinie 900 otwoľzył I5 posiedzenie Zaĺządu Powiatu'

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lkty obecności Członków Zarzqdu oraz

z,aproszonych osób stanowíq załqcznikí nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się'

Ad.4
Pľotokoły z posiedzefi Zarządu Powiatu: Nľ 13/2019 z dnia 20 lutego 2019 ľoku oraz
Nľ 1412019 zdnia25 lutego 20l9 ľoku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkaclr budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

D ecyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazai Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

w planie

w planie
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Ad.6
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmíany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

o godz. 9l5 Pľzewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarzqdu
do czasu zakonczenia Sesji Rady Powiatu.

o godz. 1215 obrady Zarzqdu Powiaĺu zostały wznowione.

Pľzystąpiono do realizacji punktu 7 poľządku obľad.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dnia 13.02.2019 r. Znak: DPS-3l10l16/Ż019 w spľawie
wytaŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na ľok 2019 -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 55/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż0|9 roku.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi

załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z V Sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ V l39 /2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

zawdľoŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal sĺę.

Uchwała Nľ V t 40 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaZĺ stycznia
20l9 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|9 -
2030.
_ zawdľoŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanieZaruądu Powiatu o postępach wdraŻanía

w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

- Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały
w foľmie elektľonicznej w pľogramie BESTIA do:

- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 głosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ V l 4l t 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 lutego 2019 roku
w spľawie zamiaru pľzekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
p opr zez zmianę siedziby.
_ zawdľożenie powyższej uchwały i infbľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień
w tym do zawiadomienia podmiotów i organów, o któľych mowa w ustawie - Prawo
oświatou,e, Dyľektor P P-P w Busku - Zdroju Jolanta Czyrny oraz Naczelnik Wydziałrr
OR Krzysztof Welenc.

_ Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuľatora oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowĺsko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

w Sandomierzu.
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Uchwała Nľ V l 42 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wyľaŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,'Blizej
Europy, blizej sukcesu'' w ľamach pľogľamu Eľasmus*.
_ Zawdľożenie powyższej uchwały i infbrmowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialny jest Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku
_ Zdľoju Andľzej Bilewski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień'

- Uchwałę pľzekazuje się do:
_ Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowanĺu
przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ V l 43 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn' ,,Wymiaľ
międzynaľodowy w kształceniu zawodowym'' w ľamach programu Eľasmus*.

zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania
w życie odpowiedzialna jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdtoju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień'
Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach -zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr V l 44 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nr VII/44I201 1 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l marca
20l l ľoku w spľawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół pľowadzonych
przez Powiat Buski.

zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień - w tym do
ptzekazania uchwał y zai ntere s owan ym pod m i oto m.

Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľtt na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o satnoľządzie powiatowym'

m Woie

Powyższc stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Czlonków Zaľządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ V / 45 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w sprawie ustalenia ľozkładu godzin pľacy aptek ogÓlnodostępnyclr na teľenie Powiatu
Buskiego.
_ Zawdľożenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.
_ Uchwałę przekazuje się do:
_ Woiewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.
_ Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Swiętokľzyskiego.
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- Uchwałę w postaci elektľonicznej pľzekazuje się rninistľowi właśoiwet-tru clo spľaw
zdrowia w teľminie 2 dni roboczych od clnia jej podjęcia.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przecilv i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ V ĺ 46 l2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowcj jeclnostki oľganiz'acyjnej na oddanie części
nieľuclrot-trości w rra.i em.
_ 'Lawdľozenie powyzszej ucliwały i ilrfbľnrowanieZarządu Powiatu o postępaclr wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański, Dyľektoľ
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdro.iuTolrrasz Galant oľaz Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemieli.

- Uchwałę pľzekazuje się do:
_ Wojewody Swiętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na poclstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o sanloľząclzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ V l 47 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnja 28 lutego 2019 ľoku
w spľawie określerria zadan oraz podziału śľodków z Państwowego Fundusztl Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych,pľzypadających według algoľytmu w 20l9 ľoku narcaIizację zadan
z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełrrospľawnych w Powiecie Buskim'

zawdroŻenie powyższej uclrwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wclľaż.ania

w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdroju Andľzej Smtllczyński, l)yľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Maľian Szostak, Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach.
Uclrwałę pľzekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľanraclr naclzoľtl na poclstawic aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľząc1zie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostało pľzy.jętc przez Czlonlĺów ZarząĺJu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Ad. 11

|ĺ/ ,sprav,ach rĺiżnych nie zgloszono zclĺlnych v'nioskĺjyĺ'.

Ad.12
Po zrealizowaniu poľząclklr obľad Pľzewodni czący Zaľządu Jcľzy Kolaľz poclziękował obecnynr

zaudział i o godzinie 7230 zamknął posieclzenie Z'aĺz'ądu Powiattr'

l)ľolokól spoľządziła:
I]aľbaľa Nclrvocicli

ts. t\bdrur,^.
\


