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ProtokólNr 7712020

z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 29 maja 2020 roku

W posiedzenĺu Zarządu udział wzięli:

1. Jeĺzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posĺedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
Ż. Stwierdzenie quoľum'
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnía29 maja 2020 roku.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie

wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w planie

finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2020 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powĺatu).

8. Sprawy rőŻne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. I
obľadonr Zal'ządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeĺzy Ko\aľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1la5 otwoľzył 77 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iz aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
5 Członków Zarządu, co staľlowi quoľum pozwalające rra podejmowanie pľawomocnych
uchwał i decyzji - lísty obecności Członkĺjlll Zarzqdu oľűz zűpľoszonyclt osĺib stanoĺviq
zĺlłqcznikí nr ] i 2 do niniejszego pľotokolu.

Ad.3
Pľoponowany pľZcZ Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Człolrkowi e Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 maja Ż0Ż0 ľoktt -
zułqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Ucliwała Nľ XVII l 186 l2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dniaŻ9 naja 2020 ľoku
w spľawie zmian w blrdżecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Po1niak.
Uchwałę przekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym WojewodzÍwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _za,0 glosach _pľzeciw ĺ 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVII l 187 l 2020 Rady Powiatu w Bltsku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Za wdroŻerrie powyższej uclrwały i infonnowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak'
Uchwałę pľzekazuje się do:
- Pľezesa Regionalne.j lzby obľachunkowej w Kięlcach - Zespoł Zarrriejscowy
w Sandornieľzu.
Uchwała podlega ogłoszerriu w Dzienniku Uľzęclowym Województwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonkĺĺw Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 głosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr XVII l |88 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 maja 2020 ľoktr
w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/147120|9 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia
30 grrrdnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata2020 - 2030.

Za wdľo'Ż.enie powyższe.j uchwały i inÍbnnowanie Zarządul Powiatu o postępach wdľażania
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w Życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiattl Aľtuľ Polniak.
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowíązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały w ĺbrmie
elektronicznej w pľogľamie BESTIA do:

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

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonkrĺw ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _lvstľzymal się.

Uchwała Nľ XVII l l89 l 2020 Rady Powiatu w Rusku - Zdľoju z dnia 29 maja 2020 ľokrr
w spľawie okľeślęnia zadan oraz podzíału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych, pľzypadających według algoľytrnu w 2020 ľoku na ľealizację
zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie
Buskim.

Za wdrożenie powyzszej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju Andľzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdľoju Maľian
Szostak' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydz. SoZ Sławolrriľ Dalaclr.
Uchwałę przekazqe się do:
- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' 1 ustawy z dnia
5 czetwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _zar 0 głosach -przeciw ĺ 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XVII l I90 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 mď1a 2020 roku
w spľawie wyraŻenia zgody na wydzierżawienię powieľzchni uŻytkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i inÍbľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busktr - Zdroju
Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski otaz Naczelnik Wydziału
SoZ Sławomir Dalach.
Uchwałę przekazvje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pÍzez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVII l l9l l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 29 maja 2020 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ XIX/I77l20l2 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 maja
2012 ľ. w spľawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagľód dla nauczycíeIi za
osiągnięcia w pľacy dydaktycznej. wychowawczej i opiekuńczej.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydz. EK Renata Kľzenrień - w tynr do pľzekazania
uchwały Zainteľesowanym Podrniotom oľaz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazu.ie się do:
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- Wojcwody Świętokľzyskiego w ľanrach nadzoru na podstawie aľt. 78 r.rst. l ustawy z dnia
5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym WojewodzÍwa Swiętokrzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XVII l 192 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 naja 2020 ľoku
w spľawie wyłączenia Pľzedszkola Specjahiego w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdľoju.

'Ĺa wdroŻenie powyzszej uchwały i intbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľazania
w życie odpowieclzialna jest Dyrektoľ ZSS w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska oruz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do powiadomienia o treści uchwały
zainteľesowane Podmioty.
Uchwałę przekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego w ľamaolr nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.
- ŚwiętokrzyskiegoKuľatoľaoświaty.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez' Czlonków Zaľządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XVII l l93 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 maja 2020 ľoku
w spľawie likwidacji Przędszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju.

Za wdroŻęnie powyższej uchwały i inÍbrmowanie Zaľządu Powiatu o postępaclr wdľażania
w życie odpowiedzialna jest Dyľektor ZSS w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzenrień w tym do powiadomienia o tľeŚci uchwały
zainteľesowane Podrnioty.
Uchwałę przekazuje się do:
- Woięwody Swiętokľzyskiego w ľamaclr nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. l ustawy z dnia
5 czqwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.
- ŚwiętokľzyskicgoKuľatoľaoŚwiaty.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjętc przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVII l l94 l 2020 Rady Powiattr w Btlsku - Zclľojtr z dnla 29 maja 2020 ľoku
w spľawie zmiany uclrwały Nr IIIl24l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 gľudnia
20l8 ľoku w spľawie ttstalenia składu osobowego Kornisji Skaľg, Wniosków i Petycji.

Wykonanie Uclrwały Rada Powiatu powieľzyłaPrzewoclniczącernu Racly Powiatu w Btlsku -

Zdroju
Uchwałę przekazuje się do:
_ Wojewody Swiętokľzyskiego w ľalnach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowylll.
Uclrwałę otrzymuje Pľzewodniczący Komis.ii Skaľg, Wniosków i Petycji Piotľ Wąsowicz
oľaz Radny Stanisław Lolo.
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Powyższe stanowisko zostalo przyjętc przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _zar 0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetr.r Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana pÍzęz Członków Zarządu
w głosowalriu pľzy 5 głosaclr *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nr 324lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zaruądu Powiatu w Busku -

Zdľoju w spľawie zmian w planie ĺ-tnansowyln zadan z zakręsu aclministľacji ľządowej oraz
innych zadan zleconyclr odľębnymi ustawanri w 2020 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zaruądu
w głosowaniuprzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 32512020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 ľoku
w spľawie zmían w planie finansowym zađan z zakresu administľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnyrni ustawami w 2020 ľoku stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.7
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zďoju w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowalriu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uchwała Nr 32612020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 naja 2020 roku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych .jeclnostkach budzetowych
stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
|ĺ/ sprau,ach róznych nie zgłoszono żcldnych v,nioskóv,.

Ad.9
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1205 zanrknął posiedze nie Zarządu Powiatu.

ĺ)rtĺokól sporzĺ1tlłiła:
Wioleta Waca L' ,' . l" -'T
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