
Znak: 8R.0022.2 .l 57 .2017

Pľotokól Nr 157/2017
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 29 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. .Terzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4, Wiesław Marzec

oraz

Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

l. Otwarcie posiedzenia.
Ż. Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyięcie porządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pľotokołemzkontľoli przeprowadzonej w Warsztatach Teľapii Zajęciowej

w Piasku Wielkim (Dyľ. PCPRw Busku _Zdroju,Kier. wTZw Piasku Wĺelkim, Nacz.
Wydz. SOZ).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku -
Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na likwidację śľodków tľwałych oraz mienia ruchomego
(Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).
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7. Zatwierdzenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w ľoku
20l8 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki otganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz.
Wydz. cKN).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

10. Rozpatrzenie wniosku Kieľownika Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
pľowadzonego pÍzez Caľitas Diecezji Kieleckiej w spľawie dokonania przesunięć między
pozycjami preliminaľza (Skarbnik Powiatu).

11. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w spľawie dokonania pľzesunięć między pozycjami preliminaľza
(Skarbnik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym na20l7
ľok (Skarbnik Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie przesunięcia środków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2017 rok (Skarbnik Powiatu).

l4.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

15. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach
budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

16. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XXYl235l20|7 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 ľoku
w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030
(Skaľbnik Powiatu).

Po Sesii:

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

l8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż0l7 roku (Skaľbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zal<ĺesu administracji rządowej oľaz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

21. Spľawy rőżne.
22. Zamknięcie posi e dzenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył l57 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie



w posiedzeniu uczestniczy 4 Człorrków
quorum pozwala.iące na podejmowanie
Członków Zarzqdu oraz zaproszonych
protokołu.
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Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stanowiq załqcznikí nľ I i 2 do niniejszego

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 156/2017 z dnia 20 gľudnia 2017 ľoku został ptzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał
się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez
pracowników PCPR w Busku - Zdroju w Waľsztatach Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
prowadzonympÍZeZ Caritas Diecezji Kieleckiej oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi -

załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.6
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie wyľażenia zgody na likwidację środków trwałych oľaz mienia ľuchomego
znajdującego się na wyposażeniu Warsztatów Szkolnych oľaz Internatu zgodnie z załqcznikiem
nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Plan doĺinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 20]B - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, Że dotychczas środki na powyższy cel były
przekazywane do budzetów poszczegő|nych jednostek oświatowych, natomiast w związku
z infoľmacją uzyskaną z innych Starostw Powiatowych odnośnie zaleceń NIK dotyczących
gospodarowania przedmiotolvymi środkami, w 2018 roku zostaną one zabezpieczone
w budzecie Powiatu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy Plan dolinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 20]8 został pozytywnie zaopiniowany pruezZarząd Powiatu w głosowaniu
ptzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.8
Naczelnik Wydziału GKN l-łenryk KrzyŻański poinfoľmował' że Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyraŻenie zgody
na Zawarcie pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju,
a Firmą Handlowo - Usługową AMIGO s.c. - systemy vendingowe w Kięlcach, umowy najmu
na dalszy okres 3 lat tj. od dnia 01.0l'2018 ľ' do dnia 31.12'2021 ľ. powieľzchni uzytkowej
0,36 m2 Z przeznaczeniem pod ustawienie automatu do sprzedaŻy napojów gorących,
znajdującej się na dľugim piętľze w budynku szkolnym w Busku - Zdľoju przy ulicy
Mickiewicza 6, usytuowanym na działce nľ 208 o powieľzchni0,2922 ha, stanowiącej własnośó
Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju - załqcznik nr 6 do
niniej szego pľotokołu.

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN HenľykKĺzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu
Powiatu w Busku Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowanaptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 870/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 gľudnia 2017 roku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyzański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazai, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Członków ZarząduPowiatu zwnioskiem Kierownika
Warsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji
Kieleckiej w spľawie wyrazenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami
prelirninarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Teľapii Zajęciowej na 2017 ľok
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. ĺl
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Kierownika
Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów
funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej na 2017 ľok - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr l0 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie z dnia 28'lŻ.Ż0l7 r. Znak:
SOSW-3Ol 1-|912017 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie ťlnansowym
na2017 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku - Zdľoju z dnia 21.I2.Ż0l7 r. Znak:
ZsP .072Ż.60.20|7 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2017 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż0|7 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zatządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządl Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę nalezy ptzekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23 5lŻ0|7 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dĺia27 stycznia 20l7 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2017 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym żałqczník nľ 15 do niniejszego
pľotokołu'

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

Decyzją Członków Zarządu; powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

o godz' 900 Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarzqdu
do czasu ząkończenia Sesji Rady Powiatu'

o godz. I l30 obrady Zarzqdu Powiątu zostały wznowione.

Przystąpiono do ľealizacji punktu l7 porządku obrad.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 87ll20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 gľudnia 2017 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 201'7 ľoku stanowi
zołqczník nr l6 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzętu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 87Ż/Ż0|7 Zarz'ądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 grudnia 2017 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w Ż0I7 roku stanowi
załqcznik nr I7 do ninieiszego pľotokołu.



Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian w planie f,lnansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oraz

innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2017 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 873/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku

w spľawie zmian wplanie finansowym zadań zzakresu administracji rządowej oraz innych

zadan zleconych odľębnymi ustawami w2017 ľoku stanowi załqcznik 18 do niniejszego
protokołu.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 874i20|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 ľoku

w sprawie zmianplanu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi

załqcznik nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nľ XXV/235lŻ0I7 Rady Powiatu w Busku -

ZdrojuzdniaŻ7 stycznia2Ol7 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2017 - 2030.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _Za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 875/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 grudnia 2017 roku

w spľawie zmiany uchwały nr XXY l235l2ol7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

27 stycznia20l7 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

|ata2Ol7 - ŻO30 stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

4d.21

W sprawach różnyclt:

I. Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z XXXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia})I7
roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 21 do niniejszego protokołu'

Uchwała Nľ XXXIII l 339 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ9 grudnia2017

ľoku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.
_ zawdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
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- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - ZespőłZamiejscowy
w Sandomieľzu.

- Wojewody Świętokľzyskiego' celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Swiętokrzyskiego.

Powyższc stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXIII / 340 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaZ9 grudnia2}l7
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
_ za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Baľbara BanaŚ zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

_ Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

_ Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
przy 4 glosach _zar0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXXIII l 34l / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ9 grudnia201'7
roku w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23 5l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
Ż7 stycznia 20l7 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2017 - 2030.

za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.

_ Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do przesłania powyzszej uchwały
w formie ęlektronicznej w programie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieruu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządll Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach _za,0 głosach -przeciw ĺ 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr XXXIII l 342 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 grudniaŻ0l7
roku w sprawie wyľażenia stanowiska w przedmiocie Pľogramu Naprawczego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Zdľoju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oruz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.
Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l
ustawy z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pÍzy 4 glosach _za,0 glosach -pľzecirv i 0 glosach -wstrrymał się.
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Uchwała Nr XXXIII l 343 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 gĺudnia2017
ľoku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/3 l4l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
l3 września Ż017 r w spľawie upoważnienia do przeprowadzęnia postępowania w zakľesie
wyboľu biegłego rewidenta do badania sprawozdania f_rnansowego za2017 rok w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.
- za wdrozenie povłyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor
Zespołu opiekiZdrowotnej w Busku -ZdrojuGrzegorzLasak orazNaczelnik Wydziału
SoZ Sławomiľ Dalach.

_ Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezCzlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
prrł 4 glosach _za,,0 głosach -przeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr XXXIII l 344 l20l7 Rady Powiatu w Busku - ZdrojuzdniaZ9 grudnia2}I7
ľoku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania
finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - ZdrojuzaŻ0|7 iŻ0lr8 rok.
_ Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aftur Polniak, Dyľektor
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegoru Lasak oraz Naczelnik Wydziału
SoZ Sławomiľ Dalach'

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľtt na podstawie art. 78 ust' 1

ustawy z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przcz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach -za,,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXXIII l 345 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia29 grudnia2}l7
ľoku w sprawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu
pn' ,,Zagraniczne praktyki zawodowe dľogą do kaľiery'' w ramach pľogľamu Erasmus*.
_ Za wclľoŻęnie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ -Zespołu Szkół Techniczno
InÍbrmatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka oraz Naczelnik Wydziału E'K
Renata Kľzemień.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowlązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l
ustawy z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezCzłonków ZarząduPowiatu w glosowaniu
przl 4 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľrymał się.

Uclrwała Nľ XXXIII l 346 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ9 grudniaŻ}l7
roku w sprawie zmiany uchwały nľ XXVIII 124012009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
zdnia21 kwietnia 2009 r w spľawie ustalenia Regulamin'Uprzyznawania dodatków' nagród
i innych świadczeń wynikających Ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym
w szkołaclr i placówkach oświatovvych prowadzonych ptzez Powiat Buski.
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- Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
- w tym d,o przekazania uchwały zainteresowanym dyrektorom szkół - oraz Skarbnik

Powiatu Aľtuľ Polniak.
- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l
ustawy zdnia5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.
Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte pÍzezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
prTy 4 głosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstrrymał się'

Uchwała Nr XXXIII l 347 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 gľudnia20|7

ľoku w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem na czas nieokreślony.
_ za wdrożenie povĺyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyľektor 'Zespołu Szkół Techniczno
Infoľmatycznychw Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka, Naczelnik Wydziału GKN Henryk

Krzyzańśki' Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa oraz Naczelnik Wydziału EK
Renata Kľzemień.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. i
ustawy z dnia "5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezCzlonków ZarząduPowiatu w głosowanĺu

przy 4 glosach _za,0 glosach -przcciw i 0 glosach -wstrrymał się'

Uchwała Nr XXXIII l 348 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ9 grudnia}}l7
roku w spľawie wyraŻeniazgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w najem
_ za wdľożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w zycie odpowiedzialny jest Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych

Nr l w Busku - Zdľoju Andrzej Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN Henĺyk

Kľzyżański orazNaczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień'

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l
ustawy z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZezCzlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przl 4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrrymał się'

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku _ Zdroju na interpelację Radnego Krzysztofa Wojtasia w sprawie wykonania

nawięľzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin _

Górnowola _ Pawłów na odcinku Piasek Wielki do działki będącej w użytkowaniu Lasów
Państwowych dł. ok. 1'00 km - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego
protokołu.



J.

4.

5.

6.

lt

Zarz'ąd l)owiatu zapoznał się z odpowicdzią Dyľcktora l)owiatowego Zarz,ądtl Dróg
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Raclncgo .Iacka Wacha w sprawie wykonania ľobót na

dľogach powiatowych Nľ 0056T i Nľ 0060T - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23
do niniej szego protokołu.

Zarz'ąd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdrojĺl na interpelację Radnego .Tacka Wacha w spľawie wykonania ľobót
z zakre su bieżącego utľzymania pľzy drodze powiatowej Nľ 0019T Chwałowice - Szaniec
- Z'wlcl'zyniec w miejscowoścl7,wierzyniec - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24
do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdrojuna inteľpelację Radnego Jaľosława Jawoľskiego w Spľawie uzupełnienia
znaków dľogowych D-4Ż i D-43 przy drodze powiatowej Nľ 0070T Pastuľka - Skoľocice -
Łatanice w nrieiscowości Łatanice - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju na inteľpelację Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego w sprawie
wykonania ľobót odwodnieniowych przy drodze powiatowej Nr 0l05T Stopnica -
oleśnica - Połaniec - w brzmieniu stanowiącyrrr załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

^d.22Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący ZaľząduJeľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział io godzinie 1150 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu'

Protokół sporząclzila:
Baľbara Norvocicli

/̂. \$crr'ĺ,L. _. 't


