
Znak: B R. 0022.2 .17 4.20 18

Protokół Nr 17412018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia l1 maja 2018 ľoku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztoťGajek
4. Robeľt Gwőżdż

oraz

Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wdľożęnie uchwał Rady Powiatuz XXXVII Sesji Rady Powiatu zdnia ll maja 2018

roku.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku podział rezeÍ.vqy celowej
przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z pľzebudową dľóg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skarbnik Powiatu).

6, Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).
Sprawy tőŻne.
Zamknięcie posiedzenia'

8.
9.



Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie l2|5 otworzył 174 posiedzenieZarząduPowiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny), co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków
Zarzqdu oľaz zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pruez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XXXVII Sesji Rady Powiatu z dnia l l maja 20l8 ľoku _
stanowi załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XXXVII / 385 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia l l maja 20l8 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 roku

- Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak;
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej |zby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu;
_ Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 głosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XXXVII / 386 l 20l8Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia ll maja 2018 roku
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku

- za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak;
- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu;
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewődztwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez ZarząrJ Powiatu \ry głosowaniu przy
4 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ XXXVII l 387 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 maja 2018 ľoku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV 135012018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6
stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata2018 - 2030

za wdrożenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
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wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak;
- Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w furmie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu \ry glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach *wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVII / 388 l 201-8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l maja 20l8 ľoku
w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej Gminie Raków na wzniesienię pomnika
Wincentego Witosa na tęľenie miasta Kielce

- za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdraŻanĺa w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak;
- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powĺatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ XXXVII / 389 l 20l8Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia ll maja 2018 roku
w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zamiany nieľuchomości stanowiącej własność
Powiatu Buskiego, na nieruchomość będącą własnością spółki pod fiľmą,,Uzdľowisko Busko
- Zdrőj" Spółka Akcyjna z siedzibą w Busku - Zdroju z obowiązkiem dokonania dopłaty

- Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału GKN Hęnryk KrzyŻański oraz
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak;
- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowíązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt' 78 ust' l ustawy z dnía
5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

UchwałaNľXXXVII/390 /2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia ll maja20l8 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęć nauczycielri,
o któľych mowa w aľt. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia26 sÍycznia l982 ľ. Kar1a Nauczyciela

- za wdľoŻenie powyższej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrazania
w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień (w tym do pľzekazania
uchwały zainteľesowanym podmiotom) oraz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak;
_ Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnía 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiato,'vym;
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Swiętokľzyskiego.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

UchwałaNľXXXV|Il39ll2018RadyPowiatuwBusku-Zdrojuzdniallrnaja20l8roku
w spľawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju

- Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień (w tym do
powiadomienia odpowiednich organów i podnriotów), Dyľektoľ ZSTio w Busku - Zdľoju
Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra;
- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie ar1. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatovvym;
- Świętokrzyskiego Kuratora oświaty w Kielcach'

Powyższe stanowĺsko zostało pľzyjęte praez Zarząd Powiatu w glosowaniu prTy
4 glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVII l 392 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l 1 maja 20l 8 ľoku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki otganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem

- za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest p. o' Dyľektora SOS-W dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju Waldemaľ Wójcik' Naczelnik Wydziału GKN Henľyk
Kľzyżańskí oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień;
- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 częľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu try glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr XXXVII / 393 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 11 maja 2018 ľoku
w sprawie zaciągnięcia kľedytu długoterminowego w 2018 roku

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak;
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej
Pľezęsa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespół
w Sandomierzu.

o postępach

uchwały do:
Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu przy
4 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

UchwałaNrXXXVIIl394 l2018 RadyPowiatuwBusku _Zdrojuzdnia 11maja20l8roktr
w spľawie przekazania według właściwości Państwowej Inspekcji Pľacy w Kielcach skaľgi

ira działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju



wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu,
celem pľzesłania skargi do Państwowej Inspekcji Pľacy w Kielcach oraz do
zawiadomienia skarżącej o przekazaníu skargi według właściwości;
uchwałę otrzymują: Skarżąca, Dyľektoľ PP-P w Busku _ Zdľoju oľaz Nacz. Wydz.
oR Uľszula Kustra.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' 1 ustawy
zdnia 5 częľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przeT, Zarząd Powiatu vy glosowaniu przy
4 głosach -za,0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Ad.5
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzętu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _
podział ľezerwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane
zprzebudową dróg zníszczonych w wyniku nawalnych deszczy.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 958/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l l maja 2018 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _ podział
rezeľwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową
dróg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nľ 959/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 1l maja 2018 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju do pľzedstawienia na piśmie informacji w zakľesie osób i fiľm współpracujących
zatrudnionych ptzy rea|ízacji pľogľamu ,'Rodziną Iľspólna Troską", otaz ich kwalifikacji
i programu działania,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Uchwała Nľ 960/20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dnia 11 maja 2018 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8

Vĺ/ spľawaclt różnych:

1. CzłonkowieZarządu odnieśli się do pľotestu pľacowników fiľrny,,Uzdľowisko Busko
_Zdroj" Spółka Akcyjna, jaki miał miejsce poclczas XXXVII Sesji Rady Powiatu.

Ad.9
Po zręa|izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudzlał i o godzinie 1235 zamknął posiedzenleZaľządu Powiatu.

Prtlttlkół sporzą{zi{a:
wiolcta waga U 4,1*
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