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Protokól Nr 61/2020
z posiedze nía Zarządu Powĺatu

z dnia 31 stycznĺa 2020 ľoku

W posiedzenĺu Zarządu udzial wzĺęlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posĺedzenia:

Otwarcie posiedzenra.
Stwieľdzenie quoľum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XV Sesji Rady Powiatu z dnia 3l stycznia 2020 ľoku.
Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budŻetowych (Skaľbnik Powiatu).
Spľawy rőŻnę.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie l ll5 otworzył 6l posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestnĺczy 5 Członków Zatządu, co stanowi quorum pozwalające na
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podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqĺlu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przęz Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XV Sesji Rady Powiatu zdnia 3l stycznia 2020 ľoku -
załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nľ XV/16l12020 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 3l stycznia 2020 ľoku
w spľawie zmían w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę ptzekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej
w Sandomieľzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym

w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

Woj ewództwa Świętokľzyskie go.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymał się.

Uchwała Nr XV/l6212020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2020 roku
w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/l47l20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata2020 - 2030.
Za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały w foľmie
elektronicznej w programie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XV/l 63lŻ0Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 1 stycznia 2020 ľoku
w sprawie zasadudzielania i ľozmiaľu obnizek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom na stanowiskach
kieľowniczych.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľazania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień - w tym do przekazania
uchwały Zainteľesowanym Dyľektoľom Szkół oraz Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy
zdnía 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
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przy 5 głosach _zar 0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XV/l 6412020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 stycznia 2020 ľoku
w sprawie zasad roz|iczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest ľóżny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień - w tym do przekazania

uchwały Zainteresowanym Dyľektoľom Szkół oľaz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Uchwałę ptzekazuje się do:

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

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nr XV/l65lŻOŻO Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2020 roku

w spľawie zamiaľu likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju'
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSS w Busku - Zdľoju Justyna Kwiatkowska oraz

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień - W tym do powiadomienia o treści uchwały oľgany

i podmioty o któľych mowa w aľt. 89 ustawy Pľawo oświatowe.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.
Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach ł,il,,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XV/l 6612020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/l50l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia

30 grudnia 2Ol9 r.w spľawie ustalenia opŁatzausunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego

z drőg powiatu na paľkingu stľzeżonym otaz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Za wdroŻęnie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT KľzysztoťZapióľkowski oraz Skarbnik
Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamaclr nadzoru na podstawie aľt' 78 ust' 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzięnniku Uľzędowym WojewódzÍwa Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach ła,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymał się.

Uchwała Nľ XV/l6712020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
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Za wclroŻętrie powyzsze.j uclrwały ocĺpowieĺlzialny .|est Pľzcwoclniczący I{ady l)owitltu oľaz
Pľzewodniczący Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju'
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach naclzoľu na podstawie art. 78 ust' 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o saĺnoľząĺlzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzcciw i 0 glĺlsach _wstľzymal się.

Uclrwała Nľ XV/l 6812020 l{ady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 31 styczrria 2020 ľoku
w spľawie zaÍwíerdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatll na 2020 ľok'
Z'a wdľozenie powyzszej uclrwały odpowieclzialny jest Przewodniczący Rady Powiattt,
Pľzewodniczący Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľojtr oraz Pľzewodniczący Komisji Stałych
Rady Powiatu,
Uclrwałę prz'ekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramaclr naclzoľu na podstawic aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o sanloľządzic powiatowyln.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte plzez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Ad.5
Skarbnik Powiattt Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojckt uchwały Zarządv Powiatu w Busktt -
Zđrojv w spľawie zmian planu wydatków w podległych ieclnostkach budzetowych.

Po analizie, powyż.sz'a uclrwała została pozytywrrie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

lJchwała Nľ 268/20Ż0 Zarządu Powiatu w Busku - 7'droju z dnia 3l stycznia 2020 ľoku
w sprawie znrian plarru wydatków w podległych jednostkach budżętowych stanowi załqcuik
łlľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
ĺľ ,sprĺnl,clch ľ(lżnych nie zglĺlszĺlno żclclľlych v,nio,skĺjv,'

Ad.7
Po z.rea|izowaniu poľządkr-r obľacl Pľzewodniczący Zarz.ądtl.leľzy Kolaľz podziękował obeclrylrr

za udział i o goĺlzinic 1 130 zalrrknął posicdzc llic Zarządu Powiattt.

l)ľclt<lkĺił spoľząĺlzi ła:

llaľbaľa Norĺ,clcicli

B. \ł"t"oul*


