
Znakz 8R.0022.2. I 80.20 I I

Protokól Nr l80/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 czerwca 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

1. Jerzy Ko|aľz
2, Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Wiesław Marzec

oľaz

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Mateusz olszewski - p.o. Naczelnika Wydziału oR, Informatyk w tut. Starostwie

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany Uchwały

Nľ li6l20l4 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3 gľudnia Ż0l4 t. w spľawie ustalenia
wynagľodzenia Staľosty Buskiego (p.o.Nacz. Wydz. oR).

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie uchylenia uchwały
nt 96312018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 maja 2018 roku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku _ podział rezerwy
ogólnej (Skaľbnik Powiatu)'

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowe go Zarządĺĺ Dróg w Busku _ Zdroju w spľawie
zabezpieczenia środków flnansowych na pľzebudowę i remonty dľóg powiatowych
(Dyľ. PZD w Busku - Zĺlľoju, Skaľbnik Porvĺatu).

7. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w br'rdzecie

Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).



8.

9.
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Pľzyjęcie autopoprawkido inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach
budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).
Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nrXXYl235l20l8 Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia26 stycznia2O18 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).

Po Sesji:

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesieli w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|8 ľoku _ podział rezeÍ.vqv ogólnej (Skaľbnik
Powiatu).

1l.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - podział rezerwy celowej
ptzeznaczonej na zadanla inwestycyjne dľogowe związane z przebudową dróg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy (Skarbnik Powiatu).

12. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

13. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia l4 czerwca 20l8
roku.

14. Sprawy rőŻne.
1 5. Zamknięcie posie dzenía.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebľanych i o godzinie 900otwoľzył l80 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodni czący Zarządu Jeruy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quorum pozwalające na podejmowanie
Członków Zarzqdu orilz zűproszonych
protokołu.

oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego

Ad.3
Pľoponowany ptzez PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
p.o. Naczelnika Wydziału oR, Informatyk w tut' Staľostwie Mateusz olszewski zapoznał
Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały
Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 gľudnia 2014 r. w spľawie ustalęnia
wynagľodzęnia Staľosty Buskiego _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pľZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemll
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
w Busku _ Zdľoju w spľawie uchylenia uclrwały nr 96312018 Zarządu Powiatu w
Zdroju z dnia l6 maja 20l 8 roku w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu
Buskiego w 20l8 roku - podział ľezeľwy ogólnej.

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

Powiatu
Busku -
Powiatu

Zarządu

Uchwała Nr 995/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia \4 czerwca 2018 ľoku
w spľawie uchylenia uchwały nr 96312018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 maja
20l8 ľoku w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku
_ podział rezerwy ogólnej stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dnia 13.06.2018 r. Znak: PZD-S3.0810.10.2018 o zabezpieczenie
środków Íinansowych na remonty i pľzebudowę dľóg powiatowych w związku z otÍZymaną
pľomesą Znak: DoLiZK-I|I-774|-I5-39l20l8 z dnia Ż2 maja 2018 r. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał

Ad.7
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta ptZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _Za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Zarząd
się.
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Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

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

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV135012018 Rady Powiatu w Busku _

Zdrojuz dnia26 stycznia 20l8 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

O godz. 9a0 Pľzewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił pľzerwę w obradach Zarzqdu
do czasu zakończenia Sesji Rady Powiatu.

o godz. l Ia, obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione,

Pľzystąpiono do realizacji punktu 10 poľządku obrad'

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŹetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku -
podział rezerry ogólnej.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _7a,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 996/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku - podział
rezęrwy ogólnej stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. lt
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku -
podział ľezęrwy celowej pľzezllaczollej na zadania ilrwestycyjne dľogowe związane
z pľzebudową dľóg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 99712018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 częrwca 2018 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku - podzíał
rezeľwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne dľogowe związane
z pľzebudową dľóg zniszczonych w wyniku nawalnych deszczy stanowi załqcznik nr I0 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

Po analizie, powŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 998/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 czerwca 2018 roku
w spľawie zmianplanu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi
załqcznik nľ ]I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
WdľoŻenie uchwał Rady Powiatu z XXXVilI Sesji Rady Powiatu z dnia 74 czerwca 2018 roku
- załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu'

Uchwała Nr XXXVIII|395120L8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia |4 czerwca 20l 8 ľoku
w spľawie zatwíetdzenia sprawozdania ftnansowego wraz ze spÍawozdaniem z wykonania
budżetu za2017 ľok'

zawdroŻenie powyższej uchwały i inťoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Ańuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVI|I1396|2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |4 czerwca 20l 8 ľoku
w spľawie absolutoľium z týułu wykonania budzetu za2017 ľok.

Zarząd Powiatu pľzyjmuje powyŻszą uchwałę do wiadomości.
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 glosach
_zar 0 glosach -pľzeciw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVIII/39712018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czetwca 201 8 roku
w spľawie zatwięrdzenia sprawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdľoju przy ul. Bohateľów Waľszawy 67 za 2017 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za ten okľes.
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ZawdroŻenie powyższej uchwały i infbrmowanieZaruądu Powiatu o postępach wdraŻania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
GrzegorzLasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skarbnik Powiatu Artuľ
Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 częrwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 glosach

-za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXVIII / 398 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca2018
roku w spľawie wyraŻeniazgody nazłoŻenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

zawdroŻęnie powyższej uchwały i infbrmowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ SOS-W w Bľoninie Wiesław Waga, Naczelnik
Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

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

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte pÍzezZarząd Powĺatu w głosowaniu prry 4 glosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVilI l 399 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 20l8
roku w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podleea oqłoszeniu w Dzięnniku Urzędowym Województwa

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XXXVIII / 400 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 20l8
roku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przezZaľząd Powĺatu w glosowaniu przy 4 glosach

-za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstrzymal się.
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Uchwała Nľ XXXVIII l 40lr l Ż018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l4 czeľwca 20l8
roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV 1350120|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26 stycznia 2018 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata20l8 - 2030.
zawdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w formie elektľonicznej w pľogľamie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXXVilI l 402 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czeľwca 2018
roku w spľawie zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia
20l4 ľoku w spľawie ustalenia wynagľodzenia Starosty Buskiego.

zawdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻanía
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału oR i Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę ptzekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
zdnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pľzezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_za,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXXVII| l 403 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 czerwca 2018
ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
Zprzeznaczeniem narealizację zadaníazwiązanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób
zagroŻony ch wykluczeniem społecznym.

za wdľożenie powyższej uchwały i infonnowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach i Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak'
Uchwałę pľzekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej W Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 głosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal sĺę.

Uchwała Nr XXXVUI l 404 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca2018
roku w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Zdroju.

zawdroŻenie powyższej uchwały i intbľmowaníeZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
GrzegorzLasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtur
Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:
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