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Pľotokół Nr 2412015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 22 maia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KĺzysztofGajek
4. Robert Gwóźdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum'
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wniosku Województwa Świętokľzyskiego o udzielenie pomocy finansowej

z budżetu Powiatu Buskiego w wysokości 5 000 zł na organizację t 3 Międzynarodowegó
Festiwalu Kultuľy Dziecięcej Pacanów _ Czechy 2015, ktőry odbędzie się w dniaóh
5-7 czetwca bľ' (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

5. Pľzyięcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w bu,dŻecie
Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik powiatu).

6. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

7. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realízację zadan z zakľesu'kulturý
(Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).

8. Rozpatľzenie wniosków Komisji.
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Po Sesji:

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnĺk Powiatu).

10. Sprawy róŻne.
1 1. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczyŁ Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 1OjU otworzył 24 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zaľzqdu oľaz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowi e Zarząduprzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawili
wniosek Województwa Świętokĺzyskiego o udzielenie pomocý Íinansowej z budżetu Powiatu
Buskiego w wysokości 5 000 zŁ na organizację 13 Międzynaľodowego Festiwalu Kultury
Dziecięcej Pacąnów _ Czechy 2015, który odbędzie się w dniach 5-7 częrvvca br. _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd'
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Decyzj ą Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawk ę naleŻy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad.6
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta ptzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.7
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodaw czej w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Woj ewództwu Świętokľzyskiemu
na realizację zadań z zakresu kultury - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6
do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę należy przekazai Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.8
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskami
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Promocji Powiatu
oraz Komisji ds. Bezľobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, któľe odbyło się
w dniu 2l maja 20l5 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nr 7 í nr 8 do niniejszego
pľotokołu'

l. ,,Pľzewodniczqcy Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Promocji Powiatu
Stanisław Moskąl zawnioskował o zamontowanie bariery ochľonnej na długości
ok. .20 m pľzy drodze ĺľiduchowa Ruczynów przed sĺcrzyżowaniem z drogq
do Zernik. "

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił skierowaó powyższy wniosek
do Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju' celem spľawdzenia jego
zasadności.

2. ,,Przewodniczqcy Komisii ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwą i Porzqdku Publicznego Jerzy
Kordos zawnioskował o wykoszenie poboczy przy dľodze Słupia - Grabowica oľaz
w m. Zborĺjwek'"
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Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił skierować powyŻszy wniosek
do Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju, celem spľawdzenia jego
zasadności i realĺzacji zgodnie z ustalonym harmonogľamem.

o godz, ] 0a5 Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił przeľwę w obradach Zarzqdu do
czasu zakoľiczenia Sesji Rady Powiatu.

o godz. I250 obľady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione

Przystqpiono do realizac.ii punktu 9 porzqdku obrad.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nr l00i20l5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2015 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. l0
łĺ/ sprawach ľóżnych nie zgłoszono żadnych wniosków'

Ad. 11
Po zrealizowaniu poľządku obr?9 Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudziaŁ i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie ZarząduPowiatu.

PRZEWODNICZ
zARzĄDU

mgr inż. Jeruy Kolarz

ProtokÓł spoľządziła:
Barbaľa Nowocień

s. tÜq"oc^ił;


