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Pľotokól Nr 20/2019

z posiedzenia Zarząclu Powiatu

z dnia 29 marca 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wdrozęnie uchwał Rady Powiatu z VI Sesji Rady Powiatu zdniaL9 marca 20l9 ľoku'
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku (Skarbnik Powiatu)'
6, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów

i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
7, Pľzyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzonego na dzięn

3l.lŻ.2018 r. (Skaľbnik Powiatu).
8. Sprawy roŻne.
9. Zamknięcie posiedzenia'
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Ad. t
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jeruy Ko|aru, któľy powitał
zebranych i o godzinie 12Ż0 otworzył 20 posiedzenie Zaľządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z |istą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uclrwał i decyzji listy obecnoścĺ Czlonkĺiw Zarzqĺlu orĺlz
zaproszonych ĺlsĺib stanowiĺ1 załqculiki nr I i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany prl'ez Pľzewodniczącego Zarządll poľządek obrad Człorrkowie Zarządu pľzylęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Wdľożenie rrchwał Rady Powiatu z VI Sesji Racly Powiatu z dniaŻ9 maľca 2019 ľoku -
załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ VI l 48 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnja 29 maľca 2019 ľoku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku'

Za wdtoŻenie powyższej uchwały i int'oľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

Uchwałę przekazvje się do:

- Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcaclr Zespoł Zamiejscowy

w Sandomieľzu'
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzięnniku Urzędowym Województwa Świętokľzyskiego.

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

Uchwała Nr VI l 49 l2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ9 marca 2019 ľoku

w spľawie pľzeniesień w wydatkach buclzetu Powiatu Btrskiego w 2019 ľoku.

Za wdroŻenie powyzszej uchwały i inÍ'oľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażarria

w Życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:
_ Pľezesa Regiolialnej Izby obľachunkowej w Kieloaclr Zespół Zamiejscowy

w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszenitt w l)zienniku Uľzędowym Województwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanorvisko zostalo przyjętc przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w głosowaniu

przy 5 głosach _zar0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uclrwała Nr VI l 50 ĺ20t9 Rady Powiattt w l]usku - Zdĺoju z dnia Ż9 narca 2019 ľoku
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w spľawic Znliany uchwały Nľ Iv l34l20l9 l{acly Powiatu w Busku - Zc1ľoju z dnia
25 stycznia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Irinansowej d|a l)owiatu l}urskiego na
lata20l9 - 2030.

Za wdroŻęnie powyzszej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w zycie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązalry jest do pľzesłania powyzszej uclrwały w Íbľlrrie
elektľolricznej w pľogľatnie BE'STIA do:

Pľezesa l{egionalnej |zby obrachunkowej w Kięlcach Zespół Zanriejscclwy
w Sandonrieľzu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 glosach _pľzeciw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała NľVI l5| l2019 Rady Powiatu w Busku -Zdľojuzdnia29 marca 2019 ľoku
w spľawie udzielenia pomocy finansowej Wo.jewóclztwrr Świętokľzyskiemu na ľealizację
zadan z zakľesu kultuľy.

Za wdroŻenie powyzszej ucliwały i inĺbľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach wclľażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydz. EK
Renata Kľzemień.

Uclrwałę pľzekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach Zespół Zanriejscclwy
w Sandomierzu.

Pĺlwyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowanĺu
pľzy 5 glosach _za,,0 glosach -przecirv i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ VI l 52 l2019 Rady Powiatu w Br-rsku - Z&oju z dnia 29 marca 2019 ľoku
w spľawic trdzielenia pomocy finansowej Gminie Btrsko - Zdrőj na ľealizacj ę zadaí'l z zakľestl
ktlltuľy.

Za wdľoŻętrie powyŻszej uchwały i inÍ'oľnrowanie Zaľządu Powiatu o postępaclr wdľaŻania
w ż1lgię oclpowiedzialny .jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wyctz'. EK
Renata Krzcmień.

Uchwałę pľzekazuje się do:

-Pľezesa Regionalne.i |zby obľachunkowej w Kielcacli Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członkórv Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ VI l 53 l2019 Rady Por,viatu r,v Busku Zdľoju z clllia 29 nraľcĺt 2019 ľoktr
w spľawie udzielenia polnocy ĺinansowej Grrrinie Solec - Zdrőj na ľealizację zzrdań z zakľesu
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kultuľy.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infbrmowanie Z'arządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydz. EK
Renata Krzemień.

Uchwałę przekazuje się do:

-Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kięlcach Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanĺlwisko zostalo pľzyjęte przez Członkĺĺw Zaĺząĺlu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzcciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr VI / 54 l2019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia29 marca 2019 ľoku
w sprawie trdzielenia pomocy ĺŤnansowe.i Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
'z pľzeznac,zeniem na ľealizaoj ę zadania zwtązanego z dostaľczaniem żywności dla ľodzin
i osób zagtoŻonych wykluczeniem społecznym.

Za wdľoŻenie powyŻszej uchwały i inĹoľrnowanie Zavądu Powiatu o postępaclr wdľaŻalria
wŻycie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wyclz. soz
Sławomiľ Dalach.

Uchwałę pľzekazuje się do:

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

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZ,ez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 70/2019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z' dnia 29 naľca 2019 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budżetowych.

Po analizie , powyższa uchwała została pozytywnie zaopinio wana ptzęZ Członków Zaľządu
w głosowanitl pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nr 7ll2019 Zal'ządu Powiatu w Bttsku - Zdľoju z dnia Ż9 marca 2019 ľoku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatkiw w podległych jednostkach budzetowyclr
stanowi załqcznÍk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił
spoľządzony na dzień 3l.l2.2018 ľ.

nini ej szego pľotokołu.

bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do

Po analizie' bilans z wykolrania budzctu Powiatu Buskiego spoľządzony na dzien
3l'12.2018 r. został przy.ięty pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Decyzją Członków Zaľządu Powiatu, bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego
spoľządzony na dzien 31'12.2018 ľ. należy pľzekazac Przewodniczącemu Rady Powiatu,
celeln zaopiniowania przez poszczególne Komisje l{ady Powiatu, a następnie włączenia do
poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czeľwcu bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrnał się.

Ad.8

ĺľ spľawach ľĺ5znych nie zgłoszono żadnych v,nio'skĺjw.

Ad.9
Po zľealizowaniu porządku obrad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za vdział i o godzinie 12a0 zamknął posiedze nie Zarządv Powiatu.

Protokól sporz4dz.ila:
WiolctaWaga '):,11r-.\'
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