
Znakz 8R.0022.2 .4,2018

Protokól Nr 4/2018
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maruęc
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequoľunr.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wydatków buclzetu

Powiatu Buskiego, któľe w 2018 ľoku nie wygasają z upływem ľoku budżetowego
(Skaľbnĺk Powiatu).

Po Sesjĺ:

5. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľokr.r (Skarbnĺk Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Brrskiego w 20l8 roku (Skaľbnik Powiatu).
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8. Pocljęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie blokowania planowanych
wydatków budżetowych w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu).

9. WdroŻenie uchwał Rady PowiatuzII Sesji Rady Powiatu zdnia 14 gľudnia 2018 ľoku.

10. Spľawy rőŻnę.
l l, Zamkni ęcie posi ed zenia.

Ad. I
obľadorn Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, kÍóry powitał

zebranych i o godzinie 850 otwoľzył 4 posiedzenie Zarządtr Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zűproszonych osób stanowÍq załqczniki nr I i 2 do níniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍZęZ Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 20l8 ľoku nie

wygasają z upływenr ľoku budżetowego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniej szego pľotokołu'

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

Decyzją Członk,ów Zarządu, powyŻszą autopopľawkę naleŻy ptzekazac Pľzewodniczącemll
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

o godz. 900 Przev,odniczqcy Zclrzqdu Jeľzy Kolaľz oglosil pľzerv,ę u, ĺlbrcldach Zarzqdu
do czasu ząkoriczenia Se'sji Rady Pov,iaĺtl.

o goĺlz. l l00 obrady Zcu'zqdu Povliatĺł zostaly v'znou'ione'

Pľzystąpiono do ľealizacji punktu 5 porządku obľad.

Ad.5
Skarbnik Powiatu At1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu dochodów iwydatków w podległych jednostkach

budzetowych.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ l2l20l8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2018 roku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi

załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w planie
w 2018 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ l3l2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 grudnia 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi

załqcznĺk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2018 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

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

Uchwała Nľ l4l20t8 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi

załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie blokowania planowanych wydatków budzetowych w 2018 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 15/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku
w sprawie blokowania planowanych wydatków budzetowych w 20l8 roku stanowi załqcznik
nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z II Sesji Rady Powiatu z dnia 14 gľudnia 2018 roku -

załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

l. Uchwała Nľ II / 11 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.
_ za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ

l4 gľudnia 2018 roku

Powiatu o postępach
Polniak.
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- Uchwałę przekazuje się do:

- Pľęzesa Regionalnej lzby obľachunkowej w
w Sandomieľzu'

Kielcach - Zespół Zamiejscowy

Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 5 glosach
_za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

2. Uchwała Nľ II / 12 l 2Ol8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.
_ Za wdľoŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
_ Uchwałę przekazuje się do:

- Pľęzęsa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowanĺu przy 5 głosach
_za,,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

3. Uchwała Nr II / 13 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV l350lz0l8 Rady Powiatu w Busku ' Zdroju z dnia
26 stycznia2Ol8 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
nalata 2018 - 2030.
_ za wdľożenie povłyŻszej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały
w formie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 5 glosach

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

4. Uchwała Nľ II / 14 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 20l8 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nľ XXXV /35912018 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia
2 marca 20l8 ľoku w spľawie okľeślenia zadan orazpodziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu
w 2018 roku na ľealizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
_ za wdľożenię powyższej uchwały i infoľrnowanie.Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński, Dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku - Zdroju Maľian Szostak, Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.

_ Uchwałę ptzekazuje się do:

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

w Sandomierzu.
Dziennik
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Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarzącl Powiatu w glosowaniu pľzy 5 glosach
_za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

5. Uchwała Nľ II / 15 l 2O|8 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoku
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, któľe w 2018 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.

- Za wdľożenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľazania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak.

- Uchwałę przekazuje się do:
_ Pľezesa Regionalnej Izby obľachurrkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

6' UchwałaNľ II / 16 l2Ol8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 14 gľudrria 20l8 ľoku
w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do rea|izacji pľojektu

pn.,,Hotelarze przy szłości'''
_ za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdraŻania w Życie odpowiedzialna jest Dyľektor ZSTio w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska oÍaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień'

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 5 głosach
_za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľrymal się.

7 . Uchwała Nľ II / 17 l 20|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 gľudnia 2018 ľoktr

w spľawie delegowania ľadnyclr powiatu do Komisji Bezpieczenstwa i Porządku w Busku

- Zdľoju,
_ za wdrożenie powyŻszej uchwały i infbľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na poclstawie art. 78 ust' l ustawy

z dnia 5 czetwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pYzezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 5 glosach
_zar0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.

8. Uchwała Nľ II / 18 l Ż0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 20l8 ľoku
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i pľzechowywanie pojazdu usuniętego z drog
powiatu na parkingu stľzeŻonym otaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji
usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu'
_ za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach

wdraŻanla w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Kľzysztoť
Zapiórkowski oľaz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.

- Uchwałę pľzekazuje się do:

w Sandomierzu.
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_ Wojewody Świętokľzyskiego w ľamaclr naclzoľl-t na poclstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowyl11.

oułoszeniu w
Swiętokľzyskięgo.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez ZarząĺJ Powiatu w glosowaniu pľzy 5 glosach
_za,0 glosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

9' Uclrwała Nľ II / 19 lŻO18 Rady l)owiatu w Busku - Zclľoju zdnia l4 gľrrdnia 20l8 ľokrr

w spľawie wyľazelria zgody dla 1lowiatowcj jcdnostki oľgarrizacyjnej na oddanie części
nicľuchomości w najem.

- Za wclľozenie powyższej uchwały i inÍbľľnowanle Zaľr.ądu Powiatu o postępach
wclraŻania w życie oclpowiedzialny jest Naczęlnik Wydziału GKN I-Ierlľyk Kľzyżański,
Dyľektoľ SOS-W dla Nicpcłnospľawnycli Ruchowo w Busku - Zclľojrr Waldenraľ
Wó.icik oľaz Naczelnik Wydziału EK Relrata Kľzenrień.

- lJcliwałę przekaz'tlje się clo:

- Woiewody Świętokľzyskiego w ľamaclr nadzoľu na podstawie art. 78 ust' 1 lrstawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowylll.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 5 glosach
_za,0 głosach -pľzecĺw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t0
Iľ 'sprclv,ach rĺ5żnych nie zgl.os'ztlno żatln)lch u,nioskĺjv''

Ad. 1l
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządv.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie l 1 

15 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

I'ľotokól spoľząclzila
I]aľbaľa Ntlrvocicri
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