
Znak: 8R.0022. 2 .86.2020

Protokól Nľ 86/2020
z posiedzenia Zarządu Powĺatu
z dnia 14 sierpnia 2020 ľoku

W posĺedzeniu Zaľządu udzial wzięlĺ:

l. Jeľzy Kolaľz
2, Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4, Wiesław Maruec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia l4 sierpnia 2020 ľoku'
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów

i wydatków w podległych jedriostkach btrdzetowych (Skaľbnik Powiatu).
6. Spľawy ľóŻne.
7, Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy KoIarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1335 otwoľzył 86 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnię
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oľaz
zaproszonych osób stołtowíq załqcuiki nr ] Í 2 do nÍniejszego protokolu,
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Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 14 sierpnia 2020 ľoku _

zalqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XVlIVl9512020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 ľoku
w spľawie udzielenia wotum zaufania d|a Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Zaruąd Powiatu przyjmuje powyŻszą uchwałę do wiadomości.
Uchwałę przekazuje się do:

Woj ewody Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pn7'ez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIIVI96120Ż0 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 14 sierpnia 2020 ľoku
w spľawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego wraz Ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za20|9 rok.

Zaruąđ Powiatu pľzyjmuje powyŻszą uchwałę do wiadomości.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach _ Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przcz Czlonków Zarządu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/I97lŻ020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnĺa 14 sieľpnia 2020 ľoku
w sprawie absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za20l9 ľok.

Zaruąd Powiatu pľzyjmuje powyŻszą uchwałę do wiadomości'
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach _ Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków Zaľządu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał sĺę.

Uchwała Nr XVIII/I9812020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 ľoku
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2020 roku'

Za wdtoŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w zycie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach _ Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokľzyskiego.
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Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu
5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr XVIII/I99120Ż0 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020

Za wdroŻenie powyższej. uchwały i informowanie Zarządu
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XVIII/2001Ż020 Racly Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l4 sierpnia 2020 ľoku
w sprawie zmíany uchwały Nr XIV/147lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
30 grudnia 2019 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata Ż020 -2030.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały
w ťormie elektľonicznej w pľogramie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach _ Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu w głosowaniu pľry
5 glosach --za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/201120Ż0 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w spľawie okľeślenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie pľac konseľwatoľskich,
ľestauratorskich lub ľobót budowlanych przy zabyÍkach wpisanych do ľejestľu zabytków lub
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir l)alach
oľaz Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIIIi20212020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía l4 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawovvych oraz szkoł specjalnych
pľowadzony ch pľzez Powiat Buski.

w glosowaniu pľzy

l4 sieľpnia 2020 roku
ľoku.
Powiatu o postępach
Polniak.
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Za wdroŻenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdtaŻania w Życie odpowiedzialna jest Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień
_ w tym do pľzekazania niniejszej uchwały zainteľesowanym Podmiotom.
Uchwałę przekazuje się do:

Woj ewody Świętokrzyskiego.
Świętokrzyskiego Kuratora oświaty.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzęclowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pÍzez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/20312020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 14 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawie tľybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących
kwaliťlkacyjne kuľsy zawodowe oľaz tľybu pľZepľowadzanía kontľoli pľawidłowości ich
pobľania i wykoľzystania.

Za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień

- w tym do pľzekazania niniejszej uchwały zainteľesowanym Poclmiotom oľaz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak'
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/20412020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 14 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w zycie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
_ w tym do pľzekazania niniejszej uchwały zainteresowanym Podmiotom oľaz Skaľbnik
Powiattr Aľtuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazuje się do:

Woj ewody Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal sĺę.

Uchwała Nľ XVIII/20512020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l4 sieľprria 2020 ľoku
w spľawie przyjęcia Kompleksowego planu ľozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 202I -
2026.

Za wdroŻenie powyższej ttchwały i intbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialnaiest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:
Woj ewody Świętokľzyskiego.
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Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pľzez Członków ZarząĺJu w glosowaniu pľzy
5 głosach _zar 0 glosach -przeciw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/20612020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 sieľpnia 2020 ľoku
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/I 9ll2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaZ9 maja
2020 ľoku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/I 77120|2 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
30 maja 2012 roku w spľawie uchwalenia Regulaminuprzyznawania nagľód dla nauczycielli
za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infbľmowanię Zarządu Powiatlt o postępach

wdraŻania w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
_ w tym do ptzekazania niniejszej uchwały zainteľesowanym Podmiotom oľaz Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Woj ewody Świętokrzyskiego'
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/207120Ż0 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 roku
zmieniająca uchwałę w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji
pľojektu pn. ,,Wymiar międzynaľodowy w kształceniu zawodowym'' w ľamach pľogľamu
Eľasmus*.

Za wdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľażania w zycie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -Z&oju Lucyna
Wojnowska.
Uchwałę przekazuje się do:

Woj ewody Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu w glosowaniu pľzy
5 glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XVIII/20812020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l4 sierpnia 2020 ľoku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Z&oj
na ľealizacj ę zadań z zaktesu kultuľy i kultuľy Íizycznej.

Za wdtoŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Uchwałę ptzekazuje się do:

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Sandomierzu.

w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarząĺlu w
5 glosach -za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XVIIIi209|2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia |4
w spľawie wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej
nieľuchomości w uŻy czenie.

głosowaniu pľzy

sierpnia 2020 ľoku
na oddanie części
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Za wdroŻenie powyższej uclrwały i intbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w Życie odpowiedzialny jest Naczelrrik Wyclziału GKN GľzcgorzZięba oraz
Dyrektoľ Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga.

Uchwałę przekazuje się do:

Woj ewody Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przcz Czlonków Zarządu w glosowaniu przy
5 glosach -za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVIII/2 |0120Ż0 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l4 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawie wyľazenia zgody clla powiatowe.i.|ednostki oľganizacyinęj na ocldanie nieruclromości
w najem.

Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľnrowanie Zaľządv l)owiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN GľzegorzZiębaoraz
l)yľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośroclka Sportowego w Btrsku - Zdľoju
Grzegoľz Woj ci echowsk i'
Uchwałę pľzekazuje się do:

Woj ewocty Świ ętokľzysk iego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjętc przez Czlonków ZarząĺJu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 glosach -pľzecirv i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił pľoiekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zclľoju w spľawie zmian planu clochodów i wycĺatków w podległych .iednostkach
budżetowyclr.

Po analizie' powyższa uclrwała została pozytywnic zaopilliowana przez Członkćlw Z'arządu

w głosowanitr pľzy 5 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 370/2020 Zar'ządĺt Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 14 sieľprria 2020 ľoku
w spľawie zmian plalru dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi

zułĺ1czltik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
W sprclv,clch r(lznych nie zgłoszono żcldnych u,nio'sk(lv,.

Ad.7
Po ztea|izowalriu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu.Tcrzy Kolaľz poclziękował obeclrylrl
za udz'iał i o godzinie l3a5 zamknął posieclzenie 7,arz'ądu Powiatu'

[)ľotokól spoľządzila:
[]aľbara Norvtlcicli

B. No,"oc^ĺ

I


