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Pľotokól Nľ 3712019
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 8 sieľpnia 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Jerzy Kordos
Wiesław Marzec
Tomasz Mieľzwa

oraz

Ar1uľ Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach

budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 roku (Skaľbnik Powiatu).
5. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały

Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 stycznía 20l9 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

Po Sesjĺ:

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkaclr budżetowych (Skaľbnik Powiatu).
Wdrożenie uchwał Rady PowiatuzX Sesji Rady Powiatu zdnia 8 sierpnia 2019 ľoku.
Spľawy tőŻne.
Zarnknięcie posiedzenia.
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2.
3.
4.
5.

7.
8.
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Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 7a5 otwoľzył 37 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do nĺniejszego protokolu.

Ad.3
Pľoponowany pľZeZ PľzewodnicZącę1o Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

D ecyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Afiuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - Ż030 _ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 4 do ninie.iszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiattr
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopopľawkę należy pľzekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

o godz. 755 Przewodniczc1cy Zarzqdu ,Ierzy Kolarz ogĺosił przerwę v, obradach Zarzqdu
do czasu ząkończenia Sesji Rady Pov,iaĺu'

O godz. !020 obrady Zaľzc1du Powiatu zosĺaly wznĺ;u,ione.

Pľzystąpiono clo ľealizacji prrnktu 6 poľząclku obľad.



Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Z&oju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 14312019 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 roku
w spľawie zmianplanu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Wdľożenie uchwał Rady PowiaIu z X Sesji Rady Powíalu z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku -
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ X l 99 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

za wdroŻenie powyższej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu
wdraŻaniaw Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ
Uchwałę przekazuje się do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowĺsko zostało pľryjęte pÍzez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ X / l00 l 20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sieľpnia 2019 ľoku
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku'

_ Za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak.

- Uchwałę przekazuje się do:

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

Uchwała zeniu w Dzienni

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonkĺíw Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr X l l0l l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 sieľpnia 2019 roku
w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia
2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 -

2030.
- za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
- Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowíązany jest do pľzesłania powyższej uchwały

w foľmie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

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

8 sierpnia 2019 roku

Powiatu o postępach
Polniak.

Uchwała



Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach ła,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr X l l02 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie zawarcia poľozumienia o wspólnej oľganizacji DoŻynek Powiatowo - Gminnych
Tuczępy 2019.

za wdľoŻenie powyższej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdraŻanía w Życie odpowiedzialny jest Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł oľaz
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' 1

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ X l l03 l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem.

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor ZSP Nľ 1 w Busku - Zdroju Andrzej
Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański orazNaczelnik Wydziału EK
Renata Kľzemień.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1

ustawy zdnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _zar 0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Ad.8

W sprawaclt różnych:

I. W związku z wpływem skargi na działania Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju, Członkowie Zarządu Powiatu zwľócili się do
Pľzewodniczącego Zarządu o zlecenie Kieľownikowi Refeľatu Audytu Wewnętľznego
i Kontľoli tut' Staľostwa Powiatowego pľZepľowadzenia kontroli dotyczącej
pľZepľowadzonego przęz PCPR w Busku - Zdro1u zapytania ofertowego na świadczenie
poľadnictwa pľawnego w ramach pľojektu pn, ,,Dla Dobra Rodziny'''

2. W związku z uwagami , zgłaszanymi podczas ostatnich posiedzeń Komisji Rady Powiatu,
dotyczącymi braku rea|izacji planów pľacy na rok 2019 ptzez poszczegő|ne Komisje,
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zaape|ował do Przewodniczących Komisji Rady
Powiatu o przeanalizowanie planów pľacy i pľzystąpienie do ich realizacji.
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Ad.9
Pozľealizowaniu poľządktr obľad Pľzcwoclniczący 7'aľząc1tr.Icľzy Kolarz pociziękował obccnyn-l

zaudział io godzinie 1030 zamknął posiedzenie'Larz.ądtL Powiatu'

Pľotoktił spĺlrząĺlzi ła:

l]aľbaľa Norl'ocicń
tl. \ j1,r-..{r,.a2-.
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