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Protokół Nľ 12 lŻ0|5

z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27 lutego 2015 roku

W posiedzenĺu Zaľządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
z. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt Gwożdż
5. Wiesław Marzec

oÍaz

Sławomir Dalach -Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Ireneusz Augustowski - Główny Księgowy

Poľządek nosiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenta.

2. Stwierdzenie quoľum.

3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skarbnik Powiatu).

5. Przyjęcie autopopľawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień

w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skarbnik Powĺatu).

6. Podjęcie inicjatywy uchwałodaw czej w sprawie zmiany uchwały nĺ |Y l27l20l5 Rady Powiatu w

Busku _ Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla

Powiatu Buskiego na lata 2015 _ 2030 (Skaľbnik Powĺatu).

7.Rozpatrzenie wniosku ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu (Nacz. Wydz. SoZ).

8. Pľzyjęcie autopoprawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie powołania Rady

Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju oraz ustalenia terminu jej

pieľwszego posiedzenia (Nacz. Wydz. soz).



Po Sesji:

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

10. Spľawy roŻne.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przevłodniczący Zatządu Jeruy Ko|arz, który powitď zebľanych

i o godzinie 9 30 otwoľzył 12 posiedzenie Zaĺządu Powiatu.

Ld.2

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświađczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestni-czy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie

prá*o-o"nych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członkó,w Zaľzqdu oraz zaproszonych osób

stanowĘ załqczníki nr 1 Í nr 2 do nin. protokołu.

Ad.3

Pľoponowany porządek posiedzenia został przyjęty pľzez Zarząd. Powiatu bez uwag w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z promesą na usuwanie skutków klęsk

żywiołowych _ p brzmieníu stanowĘcym załqcznik nľ 3 do niníejszego protokołu, zgodnie z|<tőrą

pľzewiduje się dofinansowanie w 20l5 roku zadań pn.:

i. przeuuaowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko _ Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+965

do km 2+765, długości 800 mb;
2. Pľzebudowa diogi powiatowej Nľ 0073T Mozgawa _ Koniecmosty - Stary Korczyn od km

l2+7I3 do km 14+068, dfugości 1355 mb;

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś- Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km

l+63l, długości 1631 mb;
4. Przebudówa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec _ Kotki _ Janina od km 0+020 do km

l+l70,dł. 1l50mb.

Zgodnie z przedmiotowym pismem wysokośó dotacji wynosió będzie 850 000 zŁ, nie więcej jednak

niŻ 80oÁ waľto ści zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawił autópoprawkę do pľojektu inicjatywy

uchwałođawczej w sprawie zmian w budżecie Powiafu Buskiego w 2015 roku - w bľanieniu
stanowíqcym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu



Po ana|izie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zarządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Przewodniczącemu

Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

PovĺyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił autopopľawkę do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej

|w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku _ w brzmieniu

stanowiqcym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po anaIizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zatządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę nalezy przekazać' Przewodniczącemu

Radý ŕowiatu, celem włączeniado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Ad.6
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie zmiany uchwały nr ĺyizllzol5 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 stycznia

201i roku w spľawie Wieloietniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 _2030 _

w bľzmieniu stanowíqcym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu

Rady Powiatu, celem włączeníado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Ad.7
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem ze wspólnego posiedzenia w dnlu 25 lutego 2015 roku

Komisji Edukacji, Kultury kultury Fizyczĺej i Pľomocji Powiatu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa

i ochiony Śrođowiska oľaz Komisji ds. Bezrobocia, Bezpíeczeństwa i Poľządku Publicznego,

w sprawiô powołania na Członka Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdr oju Radne go Grzegorza Jankowski e go.

Po analizie, powyższy wniosek _ w brzmienÍu stanowiqcym załqcznÍk nr 7 do niniejszego



pľotokolu został pozytywnie zaopiniowany przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do projektu

inicjatywy uchwďodawczej w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia _ w bľzmienůu stanowĘcym

załqcaúk nľ 8 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w skład Rady Społecznej przy Zespole opieki
Záľowotnej wchođzą przedstawiciele wybrani przez Radę Poiviatu w liczbie okĺeślonej pÍzez

podmiot tworzący, w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

Zatem, Zarząd Powiatu zaproponował, aby Członkami Rady Społecznej przy ZoZ w Busku _

Zdrojubyli pizedstawiciele Rady Powiatu w Busku _Zdrojuw liczbie 9, w składzie:

a) radny Roman Duda,
b) radny Krzysztof Gajek,
c) radny Robeľt GwőżdĄ
d) radna Bogusława Majcherczak,
e) ľadny Jaľosław Jaworski,
f; ľadny Kamil Kasperczyk,
g) ľadny Zbigniew Zioło,
h) radny GrzegorzJankowski,
ĺ) ľadny Jerzy Kordos.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszaautopoprawka została przyjętaptzezZarząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zarządu Powiafu powyŻsząautopoprawkę należy przekazaé Przewodniczącemu

Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

o godzinie 9,45 ogłoszono przerwę w obradach Zarzqdu Powiatu.

o godzinie 12.20 obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione'

Ad.9
Główny Księgowy Iľeneusz Augustowski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľojtľw 
'p**i.-".ian 

planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu

w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 4912015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż7 |utego 2015 roku w sprawie

zmianplanu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcuik nr 9



do n i n iej s ze go p roto kołu.

Ad. t0
W sprawach ľóżnych:

l. Zaruąd Powiatu zapoznał się z odpowiedziąDyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku

- Zdľoju na inteipelację radnego Krzysztofa Gajka z IV Sesji Rady Powiatu w dniu

30 stycźnia 20l5 róku w sprawie wykonania ľobót utľzymaniowych przy dľodze powiatowej

Nr 0080T Sielec przez wieś, w miejscowości Sielec Szpitalny - w brzmieníu stanowiqcym

załqcznÍk nr I0 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Po zrea|izowaniu porządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz podziękował obecnym za

udział i o godzinie 12:40 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół spoľządziła:
Martvna Lis
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