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Znak: BR.0022.2. l 60.20 l ĺt

Protokól Nr 160/20t8

z posicdzenia ZarząĺJu Powiatu

z ĺlnia 26 sĘcznia 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarząclu udzial wzięli:

l. .Icľzy Kolarz
2. Stanisław Klin-rczak
3. Kľzyszto1'Gajek
4. Robeľt Gwożdż
5. Wiesław Marzec

oraz

I-Ienľyk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzemień - Naczęlnik Wydziału EK
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porząĺlek posiedzcnia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcic pľotokołu z ostatniego posicdzcnia.
5. Zaięcie stanowiska w spľawie wniesienia zaŻalęnia na postanowienie Sądu Rejonowego

w Busku - Zdľoiu (Nacz. Wydz. GKN).
(l. I'}od.ięcic uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdĺoiu w sprawie pľzedłużenia

powieľzeľlia zadań doľadcy nretodycznego (Nacz. Wydz. EK)'
7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

dokonania znrian w projekcie planu finansowego wydatków na 2018 ľok (Skarbnik
Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wyclrowawczego
wBroninie w spľawie dokonania zmian w planie ĺŤnansowynr na 2018 ľok (Skarbnik
Porviatu).
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9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
dokonania zmian w pľojekcie planu finansowego wydatków na 2018 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

t0. Zapoznanie się z pisemną opinią Komisji Finansowo _ Budzetowej dotyczącą projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

1l. Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia budzetu
Powiatu Buskiego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

l2.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

13. Zapoznanie się z planem potľzeb przebudowy i ľemontów dľóg powiatowych na rok 20l8.
l4. Spľawy różne.
l 5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 160 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź dołqczył
do posiedzenia o godz. 805, Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek dołqczył do posiedzenia o godz'
8151, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _
lísty obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczníki nr I í 2 do
niniej s zego proto kołu'

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _Za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
PľotokółNľ l59120l8 z dnia 17 stycznia 20l8 ľoku został przyjęty przez Członków Zanądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.5
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski zapoznał Członków Zarządu
z postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Busku _ Zdroju I Wydział Cywilny
w sprawie o zniesienie współwłasności nieľuchomości położonej w miejscowoŚci Mikułowice
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, w głosowaniu przy 3 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się, o nie wnoszeniu zaŻa|enia na postanowienie
Sądu Rejonowego w Busku _ Zdľoju w spľawie okľeślenia wartości współwłasności
nieľuchomości uzasadniając, Że okoliczności, któľe mogłyby byó pľzedmiotem zaŻa|eniabyły
wcześniej podniesione w piśmie procesowym i Sąd ich nie uwzględnił.

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert GwóźdŻ
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Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľaŻenia zgody na wydzierżawienie powierzchni
użytkowej znajdującej się w budynku oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Do posiedzenia Zaľzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zwrőcił uwagę, aby Dyrektoľ Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zďroju oraz Dyrektoľzy pozostałych jednostek organizacyjnych
Powiatu odpowiednio wcześniej zgłasza|i mateľiały, któľe traÍiają pod obrady Rady i Zarządu
Powiatu. Dyľektorzy jednostek otganizacyjnych Powiatu otrzymali stosowne zobowiązanie
w tej sprawie.

.Iednocześnie, nawiązu.iąc do ostatniej narady, Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolarz
podkreślił, iŻ ptowadzona przez Staľostwo Powiatowe Baza Aktów Własnych wymaga przy
zamieszczaniu uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu wypełnienia metryczki. oprócz
podstawowych danych, takich jak numeľ i data podjęcia uchwały, wskazane jest przez system
wpľowadzenie infoľmacji odnośnie daty obowiązywania uchwały, aktów z nią powiązanych -
typu relacji _ co zmienia, uchyla, tekst jednolity' Wprowadzając daną uchwaŁębez wskazania
powiązań _ relacji stanowi ona odľębny dokument. Natomiast' wykazując powiązania będzie
ona koľespondowaó zwcześniejszymi uchwałami podjętymi w tej samej spľawie np. uchwała
w sprawie wyľażenia zgody na wydzierżawienie powieľzchni użytkowej w danej jednostce
przy wpľowadzeniu relacji _ powiązań, korespondowałaby z wcześniejszymi i kolejnymi
uchwałami w tej sprawie.
Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz zwrócił uwagę' aby Naczelnicy w pľzygotowywanych
pľojektach uchwał zamieszczali informacje pozwalające na pľawidłowe publikowanie uchwał
w Bazie Aktów Własnych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach.-za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 887/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 stycznia 2018 roku
w spľawie wyľaŻenia zgody na wydzierzawienie powierzchni uzýkowej znajdującej się
w budynku oddziału GľuŹlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
stanowi załqczník nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie, Naczelnik Wydziału GKN Henĺyk tłzyŻaÍĺskí zapoznał Zarząd Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na wydzierŻawięnie
powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku oddziału GľuŹlicy i Chorób Płuc Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 5 đo
niniej szego protokołu'

Po analrizie, powyższa inicjatywa została pľzyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku -Zdroju w sprawie przedłuŻenia powierzeniazadań doľadcy metodycznego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 888/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 ľoku
w spľawie pľzedłużenia powierzenia zadan doradcy metodycznego stanowi załqcznik nr 6 do
niniej szego protokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydział'u EK Renata Krzenrień zapoznał,a Zarząd Powiatu z wnioskami
o zapotrzebowanie na śľodki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli.
Wnioski w powyższym zakresie z:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdľoju;
Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju;

- Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju;
- Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie;
- Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku

Zdľoju stanowią załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane pľZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dn. l7.01.2018 ľ' Znak: DPS.II.3Il.l.2018 w sprawie
dokonania zmian w pľojekcie planu finansowego wydatków na 2018 ľok, w ľamach
ustalonego limitu wydatków _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczęgo w Broninie z dn.22.0|'20|8 r. Znak:
SOSW-301-112018 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2018 rok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowarriu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dn. 22.0I.2018 r. Znak: DPS-3I10/08/2018 w sprawie
dokonania ztnian w pľojekcie planu finansowego wydatków 2018 rok - wbľzmieniu
stanowiącym załqczník nr l0 do niniejszego protokołu.



Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z pisemną opinią Komisji
Finansowo _ Budżetowej dotyczącą pľojektu uchwały w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu
Buskiego naŻ0l8 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik ľir Il do niniejszego protokołu.

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

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 20l8 _
w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I2 do niniejszego protokołu.

Podczas omawiania autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia
budżetu Powiatu Buskiego na rok 20l8, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz pľzedstawił
pľiorytetową listę zadan planowanych do realizacji w 2018 ľoku w zakresie usuwania
skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na dľogach powiatowych _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy" przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20l8-2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Pľzewodnic,zący Zarządu Jerzy Kolaru zapoznał Członków Zarząđu z planem potľzeb
pľzebudowy i ľemontów dróg powiatowych na ľok 2018 sporządzonym na podstawie
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pľotokołów Konris.ii Wo.icwodzkiej ds. weľyíikacji szacowania szkód w inĺiastľuktuľze
konrunalnej, jak ľównleŻ z wnioskalrri zgłoszonynri przez Uľzędy Gmin oraz rúeszkańców
Powiatu - w bľzmieniu stanowiącym załqcuik nľ I5 do niniejszego protokołu.

Inl'ormacia w powyższ'yl-l'l zakresie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadonrości.

Acl. 14

LV sprawach ľĺiż.ltyclt :

1. odriosząc się do uwag zgłaszanycl'l pľ7'e7' Członków Zarządu w spľawie czytelności
i pľzejrzystości pľzeclstawianych pľojektów uchwał w sprawach Í'lnansowych,
Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do
sprawdzenia czy system Legislatoľ' w którym sporządzane są pľojekty aktów
prawnych w postaci tekstów strukturalnych XML, jest systemem obowiązkovłym czy
można zastosować inne ľoz'wiązanle irrĺ'oľmatyczne, któľe w znacznym stopniu
uspľawni pľacę w pľzygotowywaniu matęriałĺ1w'

Ad. 15

Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnynr za udział i o godzinic 855 zamknął posiedzen ie Zarządu Powiatu.

|'ĺotokĺil sporządziła
\ioleta Waga
'ql..'.. J'ł\v'
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