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Protokół Nr l05/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 gľudnia 20ló ľoku

W posiedz eniu Zarządu udział wzięli:

l. Jerzy Ko\arz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego ZaruąduDrőg
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Flenľyk KľzyŻanski _ Naczelnik Wydziału GKN
Mariola Kornicka - Inspektoľ w Wydziale EK
Uľszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Mateusz olszewski _ Infoľmatyk w tut. Starostwie

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

1. otwaľcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pismem Ministra Infrastruktury

ręZerwy subwencii ogólnej na ľok 2017 (Dyr.

w Busku - Zdroju
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

i Budownictwa dotycZącylTl twoľzenia
PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik

Powiatu).
6. Rozpatľzenie wniosku Kieľownika Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Donru Pomocy

Społecznej w Gnojnie w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięć śľodków
ťrnansowych pomiędzy pozycjami preliminaľza kosztów Waľsztatów Terapii Zajęciowej
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).
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7. Zapoznanie się ze zmianami, jakie Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacii osób
Niepełnospľawtrych wprowadził w dokumęncie pn.: Zasady dotyczące wyboľu,
dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

pilotażowego pľogramu ,,Aktywny samorząd'' (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju' Nacz.
Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

8. Zapoznaĺie się z pismami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
i Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych dotyczącymi poprawy
i uelastycznienia tľybu przekazywania oraz dysponowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na ľozwiązywanie pľoblemów osób niepełnosprawnych (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnĺk Powiatu).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie spoľządzenia i podania

do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Buskiego przeznaczonych do wydzierŻawienia (Nacz. Wydz. GKN).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody clla

powiatowej jednostki organízacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz.
Wydz. GKN).

ll.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

12.Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdľoju z rcalizacjí pľojektu edukacyjnego W ramach Progľamu Eľasmus*
(Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w spľawie pľzedłużenia
powieľzeniazadań doľadcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).

l4. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku _Zdľoju w spľawie zatwíetdzenia aneksu nľ

3 do arkusza organizacji I Lo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2016120|7 (Nacz. Wydz.
EK).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięć środków ťlnansowych (Skarbnik
Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych (Skaľbnik
Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków naŻ0l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na20l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

19. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnaz1alnych Nľ 1 w Busku _

Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planie wydatków

budzetowych na 2016 ľok (Skarbnĺk Powĺatu).
20. Rozpatruenię wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku

_ Zdroju w spľawie dokonania przeniesień śľodków finansowych pomiędzy tozdzíał.ami

klasyfikacji budżetowej (Skarbnik Powiatu).
21. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku

- Zdroju w spľawie zwiększenia planu budżetowego na 20l6 rok (Skaľbnik Powiatu).
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22. Roz'paIľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie
dokonania znriany w planie wydatków buclzetowych na 2016 ľok (Skaľbnik Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

24.Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków (Skaľbnik
Powiatu).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie dokonania pľzesunięó między paľagraÍämi w planie wydatków na 20l6 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

26. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządls Dľóg w Busku Zdroju
w spľawie pľzesunięcia śľodków ĺinansowych w planie wydatków budzetowych na 2016
rok (Skaľbnik Powiatu).

Ż7.Rozpatľzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie dokonania
przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
(Skarbnik Powiatu).

28. Pocljęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Z&oju w spľawie zmian w buclżecie
Powiatu Buskiego na ľok 20l6 (Skaľbnĺk Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skarbnik Powiatu).

31. Podięcie uchwały Zaruąđu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmían w planie
finansowym zada,h z zakľesu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budŻetowych (Skaľbnik Powiatu).

33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2016 ľoku (Skaľbnĺk Powĺatu).

34. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze1 w sprawie zmiany uchwały nr XV/l3212016 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ9 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 (Skarbnik Powiatu).

36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budzetu Powiatu Buskiego,
które w 20l6 ľoku nie wygasają z upływem ľoku budŻetowego (Skaľbnik Powiatu).

37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXIII/24l120|2 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 6 gľudnia 2012 ľoku w sprawie emisji obligacji
komunalnychw 2012 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

38. Spľawy ľózne.
39 . Zamkni ęcie po sied zęnia.



Ad. 1

obľadom 7'aľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanyclr i o godzinie 800 otwoľzył 105 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
qlloľulŤl pozwalające na podejmowanie
Członków Zarzqdu oraz zfiproszonyclt
pľotokołu'

oŚwiadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony)' co stanowi
pľawomocnych rrchwał i decyzji - Iisty obecności
osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego

Ad.3
Pľoponowany pľzez Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l04120l6
Powiatu bez uwag w
wstrzymał się.

z dnia 14 gľudnia 20l6 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Ministľa Infrastruktury i Budownictwa w spľawie twoľzenia
ľezeľwy subwencji ogólnej na ľok 20l] - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko\aru zasygna|izował, Że jeŻe|i budzet zostanie przyjęty, to
najpóŹniej w kwietniu musi zostać podjęta decyzja o tym, co będzie ľobione w ľamach
Naľodowego Programu Pľzebudowy Dľóg Lokalnych i kto będzie pľzygotowywał
dokumentację. Wykonawca, któľy będzie pľzygotowywał dokumentację zostanie wybrany na
podstawie zapytania cenowego jak również oĺ'eľty przedstawionej przez Dyrektora
Powiatowe go Zarządu Dró g.

Pľzewodniczący Zarządu dodał' że na najblizszych Sesjach będzie informował, aby Radni
wspólnie z Burmistľzami, Wójtami uzgodnili w kontakcie z Dyľektoreĺn Powiatowego
Z'arządu Dľóg pewne zakľesy inwestycji i tam gdzie gmina zadeklaľuje swój udział' w co
najmniej 25oÁ, to Powiat będzie realizował inwestycję.

Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się podjął decyzję, że na rok 2017 nie będzie składany wniosek do rezeľwy subwencji ogólnej

Ministeľstwa Infľastľuktury i Budownictwa, ale w 2017 ľoku będzie przygotowywany
wniosek na ľok następny.

Dyľektoľ Powiatowego Zarządl Dróg w Busku Zdroju został zobligowany do

pľzedstawienia na początku 2017 roku trzęch propozycji na ľok 20l8 w powyzszym zakľesie.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora PZD w Busku _ Zdroju, aby

pľzygotował pľopozycje w zakľesie inwestycji na przyszły ľok w ramach usuwania skutków
klęsk Żywiołowych.



In1tlľmacja w powyższym zakľesie została przyjętapľzezCzłonkőw Zarządu do wiadomości.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił wniosek Kieľownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków
finansowych ponriędzy pozycjami pľeliminarza kosztów Waľsztatów Teľapii Zajęciowej _

stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdĺoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze zmíanami, jakie Zaruąd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych wprowadził w dokumencie pn.: Zasady dotyczące wyboľu.
doÍinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

pilotażowego pľogľamu ,,Aktywny samoľząd'' _ \try' bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do

niniej szego pľotokołtl'

Infornracja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze zmianami jakie Państwowy Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych wpľowadził odnośnie poprawy i uelastycznienia tľybu pľzekazywania
oľaz dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na rozwiązYwanie pľoblemów
osób niepełnospľawnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó clo niniejszego
pľotokołu.

Informacja w powyŻszym zakresie zostałapľzyjętaprzęz Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKľzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości stanowiących własnośi Powiatu Buskiego przeznaczonych do

wydzieľżawienia.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Cżłonków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 564/2016 Zaľządu Powiatu w Busku * Z&oju z dnia 20 grudnia 2016 ľoku
w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Buskiego przęznaczonych do wydzierŻawienia _ stanowi

załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.
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Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaÍlski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na
oddanie części nieľuchomości w najem.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 565/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 gľudnia 2016 roku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem _ stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t1
Naczelnik Wydziału GKN Henĺyk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jeclnostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę należy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad. 12
Inspektor w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Członków Zarządu Ze Sprawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju z realizacji projektu
edukacyjnego w ramach progľamu Erąsmusł za okres od 0l .09.Ż016r. do 30.l1'201&. _
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr l0 do niniejszego pľotokołu.

In1brmacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. l3
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przedłuŻenia powieľzeniazadan doľadcy metodycznego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 566/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 roku
w spľawie pľzedłużenia powieľzenia zadan doradcy metodycznego - stanowi załqcznik nr ] I
do niniej szego protokołu.



Ad. l4
Irispektoľ w Wydziale EK Mariola Koľnicka
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwięrdzenia
ogó1nokształcącego im. Tadeusza Kościtrszki

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
aneksu nľ 3 do aľkusza organizacji I Liceurn
w Busku - Zdľoju na ľok szkolny Ż016120|7.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 5671201 6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 gľudnia 2016 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do aľkusza oľganizacji I Liceum ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201612017 - stanowi załqcznÍk nr ]2
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Arttrľ Polniak zapoznał Zavąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroiu z dnia 14,lŻ'20|6r. Znak:
ZSTio.3010J482.20116 w spľawie dokonania pľzesunięi śľodków finansowych
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1-í do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzyrrrał się'

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z dnia 14.12.2016r. Znak:
ZSTio.3010.1484.2016 w spľawie dokonania przesunięó środków Íinansowych
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Ańur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
-Zdrojllzdnia|6.12.2016r.Znak'' SOSW.301l.32.Ż01'6 w spľawie dokonaniazmian między
ľozdziałami w planie wydatków na2016 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /5 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
_ Zđľojts z dnia 16.lŻ.2016r. Znak: SOSW.3O1 l.31Ż016 w spľawie dokonania zmian między
paragľafami w planie wydatków na2016 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]6 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. l9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgirnnazja|nych Nr l w Busku Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak:
ZsPl.072Ż'4|.Ż016 w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planie
wydatków budzetowych na 2016 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.20
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 16.12'20|6r. Znak: ZST-I
075.53.434.2016 w sprawie dokonania przeniesień śľodków finansowych porniędzy
rozdziałami klasyÍikacji budżetowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do

niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.2t
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku _ Zdroju z dnia 16.12.2016r. Znak'' ZST-I
075.53.435.20|6 w sprawie zwiększenia planu budżetowego na 20l6 rok - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -Wstrzymał się.

^d.22Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dnia |6.12.2016r. Znak: ZSS:3 ||.4.Ż016 w spľawie
dokonania zmíany w planie wydatków budzetowych na 2016 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym

załqcznÍk nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie z dnia 14J22016ľ. Znak:
SoSW-30l l-14lŻ016 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2016 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wrrioskienr l)yľektoľa Poľadni
Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju z dnía |5'1Ż.2016r' Znak:
PPP.034.26.Ż0|6 w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowy'm wydatków -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dnia 14.1Ż'2016r. w sprawie dokonania
przesunięć między paľagrafami w planie wydatków na 2076 rok - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZeZ Z,al'ząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.Ż6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiern Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju z dnia 16.12.2016r. Znak:
PZD.sŻ.3110.37.2016 w spľawie pľzesunięcia śľodków ťtnansowych w planie wydatków
budzetowych na 2016 rok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zaruąd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.27
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo

Budzetowego z dnia 15.12.2016r, Znak: FN.3021.198.2016 w sprawie dokonania
przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu

w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż016.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządtl
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 grudnia 2016 ľoku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 _ stanowi załqczník nr 26 do

niniej szego pľotokołu.



10

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach *wstrzymał się.

Uchwała Nľ 569/2016 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - stanowi
załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 570/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 gľudnia 2016 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku - stanowi

załqcznik nľ 28 do niniejszego protokołu.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadanzzakresu administľacji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2016 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządtl
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 571120|6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 grudnia 2016 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w Ż016 roku - stanowi załqcznik nľ 29 do niniejszego
pľotokołu.

4d.32
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdrojtl w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał'się.

Uchwała Nr 57212016 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla 20 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - w bľzmieniu
stanowiącymzałqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu'



1,1.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał'się.

Decyzją Członków Zarządu, powyzszą inicjatywę na\eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmíanw budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącenru Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.35
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XV/132l2016 Rady Powiatu w Busku _

Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2016 _ 2030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do

niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowarriu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, povlyŻszą inicjatywę na|eży przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'
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Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.36
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, któľe w 2016 roku nie
wygasają z upływem ľoku budżetowego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę należy pľzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyięte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.37
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXIII/24||Ż0|2 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 6 gľudnia Ż0l2 r. w spľawie emisji obligacji komunalnych w 2072 roku -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 36 đo niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nľ XXX/3lll20l3 Rady Powiatu w Busku -
Zdroiu z dnia 26 września Ż0l3r. w sprawie zaciągnięcia kľedytu długoteľminowego w 20l 3

ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 37 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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4d.38

W sprawach ľóżnych:

l. Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra oľaz Infoľmatyk w tut. Starostwie Mateusz
olszewski pľzedstawili wniosek w sprawie wyľażenia zgody na pľzyjęcie oferty
przevĺyŻszającej wartością kwotę jaką zamieÍzano przeznaczyć na sÍlnansowanie
zamówienia pn': ',Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego
wysokometanowego typu E na potľzeby grupy zakupowej Powiatu Buskiego'' otaz na
zabezpieczenie w budzecie powiatu na 2017 i 2018 ľok środków, któľe pozwolą
sfinansować, powyŻsze zamówienie dla Powiatu Buskiego, w tym jednostek
organizacyjnych Powiatu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 38 do niniejszego
pľotokołu.

Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa wyjaśniła, iż cęna dla wszystkich konsoľcjaľltów, na
okľes tľwania całej umowy tj.22miesiące, jest wyższa od zakładanej o 31958,48 zł, zÍego
dla Powiatu Buskiego i jednostek organizacyjnych o 12 55] '0l zł.
Waľtość przedmiotu zamówienia stanowi kwotę 4 029 204,41 zŁ, a szacunkowa oszczędność,
porównując to do obecnych kosztów' jakie Powiat ponosi Za gaz ziemny będzie wynosić
około 78Ż61,l7 zł.

Infoľmatyk w tut. Starostwie Mateusz olszewski dodał, Że jeŻeli Zarząd postanowi zwiększyć
pierwotną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do poziomu ceny
najkorzystniejszej oťeľty, to kazda z gmín uczestĺicząca w postępowaniu pľzetargowym
zostanie zobowiązana do zŁoŻenia deklaľacji o zabezpieczeniu w swoim budŻecie wymaganej
kwoty.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgođę na przyjęcie oferty ptzewyŻszającej
waľtością kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia otaz
zabezpieczyć w buđżecie na 2017 i 2018 rok niezbędnych śľodków ĺtnansowych.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosie -wstľzymał się.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju dotyczącą wniosku Wicepľzewodniczącego Rady
Powiatu Krzysztofa Eliasza w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego przy
drodze powiatowej w miejscowości Rataje Słupskie - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego
Zaľządu Dróg w Busku _ Zdroju dotyczącą interpelacji Radnych Rady Powiatu
Ludomiľa Leszczyńskiego i Kamila Kaspeľczyka w spľawie wykonania ľobót
odwodnieniowych przy dľodze powiatowej w miejscowości CzyŻow _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 40 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju dotyczącą interpelacji Radnych Rady Powiatu
Ludomiľa Leszczyńskiego i Kamila Kasperczyka w spľawie wykonania ľobót

)
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4.
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odwodnieniowych przy drodze powiatowej na odcinku Szczytniki _ Skľobaczów -
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 4I do niniejszego protokołu.

5. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Świętokĺzyskiego Zarządu
Dľóg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącą inteľpelacji Wicestarosty Buskiego
Stanisława Klimczaka w spľawie ręmontu D\^ĺ 757 na odcinku Grzybów - Stopnica _

w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 42 do niniejszego protokołu.

Ad.39
Po zrea\izowaniu porządku ob_ľ^ad Przewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudzíał i o godzinie 9J0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

l/

Protokół sporządziła:
Wioleta Waga
l{ ' ĺ^) 
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