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Pľotokól Nr 58 12016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 29 sĘcznia 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

1. Jerzy Ko\arz
2. Stanisław Klimczak
3. Robeľt Gwőżdź
4. Wiesław Marzec

oraz

Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Jerzy SłuŻalski _ Sekľetarz Powiatu

Poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu.
6. Przyjęcie autopopľawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu

Powiatu Buskiego na ľok 20l6 (Skaľbnik Powiatu).
7. Przyjęcie autopoprawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż016 _ 2030 (Skarbnik Powĺatu).
8. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie rozpatrzenia

skaľgi na działalnośó Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (Sekretaľz Powiatu).
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powierzenia pełnienia

obowiązków Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju.

Po Sesji:

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przekazania podległym
jednostkom budzetowym infoľmacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2016 roku (Skarbnĺk Powĺatu).

ll.Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie planu finansowego zadan
z zabesu administľacji rządowej oÍaz innych zadań zleconych odľębnymi ustawami



w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu).
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie przekazania kieľownikom

powiatowych jednostek budzetolvych upľawnień do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
(Skaľbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju w spľawie przekazania kieľownikom
jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania pľzeniesień planowanych wydatków
i zaciąganiazobowiązań w 20l6 roku (Skarbnĺk Powiatu).

l4. Spľawy ľőŻne.
l 5. Zamknięcie posied zenia'

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebľanych
i o godzinie 9 ]0 otwoľzył 58 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (| nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków
Zarzqdu oraz zflproszonych osób stanowíq załqczniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad.3
Proponowany poľządek obrad został pľzyjęty pÍZezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nr 5712016 z dnia26 stycznia 2016 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przedłoŻył pozostałym Członkom Zarządl Powiatu dwa
wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo - Budżetowej, Komisji
ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultury
Fizycznej i Promocji Powiatu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ochrony Środowiska, Komisji ds.
Bezrobocia,Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 26 stycznia2016 ľoku
_ w brzmieniu stanowiqcym odpowiednio załqczniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu

Poszczególne Komisje zaakceptowały przedstawione przęZ Zarząd Powiatu propozycje zadan
planowanych do wykonania w 2016 ľoku w ramach pľzebudowy drőg zniszczonych w wyniku
nawalnego deszczu d.:
- na teľenie Gminy Wiślica _ odcinek drogi Łatanice _ Hołudza _ olganów
- na terenie Gminy Busko _ Zdrőj _ odcinek drogi Busko _ Zdrőj _ Zbrodzice - ul. Widuchowska
- na teľenie Gminy Nonry Korczyn - odcinek dľogi Piasek Wielki _ Rzegocin - Górnowola _



Pawłów
- na teľenie Gminy Stopnica _ odcinek dľogi Dziesławice _ Białoborze _ Stopnica
- na teľenie Gminy Gnojno - odcinek drogi Falki _ Janowice
- na terenie Gminy Pacanów _ odcinek drogi Nowa Wieś _ Sroczków _ Beszowa
- na terenie Gminy Tuczępy _ odcinek drogi Szydłów _ Tuczępy - Pieczonogi
- na terenie Gminy Solec _ Zdrőj - odcinek drogi Piasek Wielki _ Zagajőw _ Solec _ Zdrőj.
Jednocześnie poszczególne Komisje zgłosiły wniosek o włączenie do ustalonej listy zadan
dodatkowego odcinka drogi Nľ 0099T Włosnowice dł. 354 mb na terenie Gminy Solec _ Zdroj.

Po analizie, Zarzqd Powiatu przyjqł powyższy wniosek.

Po analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2016
poszczególne Komisje zgłosiły wniosek o Íezygnację z rea|izacji zadania pn. ,,Zakup pługa
wimikowego do ciągnika'' dla Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju. Jednocześnie
Członkowię poszczególnych Komisji pľoponują, aby środki finansowe zabezpieczone na realizację
wlw zadania przeznaczyć, na zwiększenie ľezerwy na zadania.inwestycyjne drogowe związane
z przebudową dľóg zniszczonych w wyniku nawalnego deszczu.

Po analizie, Zarzqd Powiatu przyjqł powyższy wniosek'

Ad.6
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił autopoprawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 _ w brzmieniu stanowiqcym
załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka do pĄektu w/w uchwały została pozytywnie zaopiniowana
przęz Zaruąd P owi atu w głosowaniu j edno gło śni e.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił autopopľawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 -
w bľzmíeniu stanowíqcym załqcznik nr 6 do ninÍejszego pľotokołu

Po analizie, powyŻsza autopopľawka do pľojektu w/w uchwały została pozytywnie zaopiniowana
pÍzez Zar ząd Powi atu w głosowaniu j edno głośni e.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu povłyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu'



Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.8
Członkowie Zarządu zapozna|i się z pľojektem uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalnośi Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie _ w brzmieniu
stanowiqcym załqcznik nľ 7 do níniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedmiotowego pľojektu uchwały.

Ad.9
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie powieľzenia pełnienia obowiązków Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdľoju.

Po anal'izie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie'

Uchwała Nľ 302/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaŻ9 stycznia 20l6 roku w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu

o godzinie 9:50 ogłoszono przerv,ę w obľadach Zarzqdu Powiatu.

Po Sesjí Rady Powiatu, o godziníe 12:00 obľady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione,

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budzetu w 20ló roku.

Po ana|izie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 303/201 6 ZarząduPowiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ9 stycznia20l6 roku w sprawie
przekazania podległym jednostkom budŻetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budzetu w 2016 roku stanowi
załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
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w sprawie planu finansowego zadan z zakresu administľacj i rządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l6 roku.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nr 304/201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż9 stycznia 2016 ľoku w spľawie
planu finansowego zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi
ustawami w 20l6 ľoku stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu,

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania
zobowiązan w 20l6 ľoku'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 305/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia29 stycznia 2016 ľoku w sprawie
przekazania kierownikom powiatowych jednostek budzetowych uprawnień do zaciągania
zobowiązań w 20l6 roku stanowi załqcznik nľ 11 do nÍniejszego protokołu.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przekazania kieľownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków i zaciągania zobowi ązań w 20l6 roku.

Po ana|ízie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzęz Zaľząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 306/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia29 stycznia 2016 roku w spľawie
przekazania kieľownikom jednostek budzetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatkőw i zaciągania zobowiązań w 2016 ľoku stanowi załqczník nr 12 ĺlo
niníejsze go p rotokołu.

Ad. 14
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zapýań i wolnych wniosków.



Ad. 15
Po nealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządll Jerzy Kolaľz podziękowď obecnym za
udziď i o godzinie t2:l5 zarrý'rlął posiedzenieZuządu Powiatu.

Pľotokół sporzadziła:

J;'ŕ;: EWODNI
zARzĄDU
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