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Pľotokól Nr 9712020

z posiedzcnia ZarząĺJu Pĺlwiĺttu
z ĺJnia 23 pażĺJzieľnika 2020 ľoku,

któľe odbylo się w foľmie telckonfcľcncji

W posieclzeniu Zarząclu uclział wzięli:

l. Jcrzy Kolarz
2. Stanisław Klinrczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponolvany poľzą(lek posicdzcnia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľtlnr.
3. Pľzyjęcie poľząclku posiedzenia.
4. WdľoŻenic uclrwał Rady Powiatu zXX Ses.ii Rady Powiatu 'z dniaZ3 paŻdzienlika})2}

ľoku.
5. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawie zmian planu dochodów

i wydatków w poclległych jednostkaclr budŻetowych (Skaľbnik Powiatu).
6. Spľawy różIle '

7. Zarnknięcie posieclzenia.
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Ad. I
Obľaclonr Zal'ządu pľzewoclniczył Pľzewoclniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebľanyclr i o godzinie l l30otwoľzył 97 posiedzenie Zaľządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, íż aktualnie wposiedzerriu udział bieľze
5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych
uclrwał i decyzji - Iisty obecności Członkĺjw Zarzqdu oraz zapľoszonych osĺib stunowiq
załqczniki nr ] i 2 do niniejszego prĺltĺ'lkĺlłu.

Ad.3
Pľoponowany prZęZ Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzy.ięli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Wdrożenie uchwał Rady Powiattr z XX Scs.ii l{acly l)owiatu z dniaŻ3 paź'dzieľnika 2020 roktr

- znłqcatik ltľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XX ĺ 228 l 2020 Racly Powiattt w Busku - Zdľojtr z clrria Ż3 paŹdziernika Ż020
ľoku w spľawie zmian w br-ldżecie Powiatu Burskiego w 2020 ľoku'

Za wdrożenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zaľząclu Powiatu o postępaclr wdľażania
w Życie odpowiedzia|ny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Uchwałę pľzekazu1e się do:
- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcaclr - Zespőł Zamie.iscowy
w Sandomierzu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząłJu w glosowaniu pľzy
5 glosach _zar0 głosach _przeciw i 0 glosach _lvstľzymal się.

Uchwała Nľ XX l229 l2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnja23 pażdziernikaŻ020
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkacli buclzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Za wdroŻenie powyższej uclrwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępaclr wdľażania
w zycie odpowiedzialriy jest Skaľbnik Powiatu Artttľ Polniak.
Uchwałę pľz'ekazuje się do:
- Pľezesa Regionalnej Ízby obľaclrunkowej w Kielcach - Zespół Zanriejscowy
w Sandotrrieľzu'
Uchwała podlega ogłoszeľlir"r w Dzienniku Uľzęclowyln Wo.iewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Czlonków ZarząĺJu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XX l 230 l 2020 Rady Powiattr w Busku _ Zdľoju z dnia 23 paŹdzleľnika 2020
ľoku w spľawie zlniany uchwały Nľ XIV/14712019 Racly Powiattł w Busku - Zclroju z dnia 30
gľudtria 20l9 ľoku w spľawie Wielolehiej Pľognozy Irinansowej dla Powiatu Br-rskiego na lata
2020 - 2030.
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Za wdroŻcnie powyzszej uĺ:lrwały i infbľrnowanie Zarząd,u Powiattl o postępach wclľażania
w żyoie odpowicdzialny jest Skaľbnik l)owiatu Aľtur Polniak'
Skaľblrik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały w ĺbrnrie
elektľoniczne.i w pľogľamie BESTIA do:
- Pľezesa Regionalrrej lzby obľachunkowej w Kielcach - 'Ĺespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższc stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarząĺlu w glosowaniu przy
5 glosach _zar 0 glosach _pľzcciw i 0 glĺlsach -wstľzymal się.

Uclrwała Nr XX l Ż31 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 pażdziernika 2O2O
ľoku w spľawie zatwieľdzenia spľawozclania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
wBusku - Zdroju przy vl' Bohateľów Warszawy 67 za 2019 ľok oraz podziałtr wyniku
1Ťnansoweg o za tęn okľes'

Za wdroŻcnie powyższej uchwały i irifbľnrowanie Zarządu Porviatu o postępach wdľażarria
w życic odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnc.j w Busku - Zdľoju
GľzefloÍz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ
Polniak.
tJchwałę pľzekazuje się do:
- WojewodySwiętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ XX l 232 ĺ 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 pażdzieľnika 2020
roku w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju.

Za wdroŻenie powyzszej uclrwały i infbľmowanie Zaruądu Powiattr o postępach wdľażania
w zycie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Grzegotz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz' Skaľbnik Powiatu Aľtur
Polniak.
[Jchwałę przckaz'uje się do:
- Wojewocly Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków ZarząĺJu w glosowaniu przy
5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XX / 233 l 2020 Rady Powiatu w Busku - 7,dro1u z dnia 23 pażdziernjka ŻO2O
ľoku w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjncj na oddanie części
nieľuclronrości w na.i em'

Za wdroŻenie powyzszej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŹania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydz. GKN Grze gorz Zięba oľaz Dyľektoľ I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľo.iu Tomasz Galant'
Uchrvałę pľzekazuie się do:
- WojervoclyŚwiętokľzyskiego.



4

Porvyższe stanowisko zostalo pľzyjętc przez Czlonków ZarząĺJu rv glosowaniu pľzy
5 glosach -za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XX l 234 l 2020 Rady Powiatu w Busku - 7'droju z dnia 23 paŻdzieľnika 2020
ľoku w spľawie pĺ-zekazal'ia petycji według właŚciwości.

Wykonanie uclrwały Rada Powiatu powierzyła Pľzewodniczącernu Rady Powiatu, któľy
zawiadolni o tľeści uclrwały podmiot wnoSZący petycję.
l'iclrwałę przekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego;
- Wójta Gminy Gnojno;
- Naczelnika Wydziału oI{'

Powyższe stanowisko zostalo przyjętc pÍzez Czlonków ZarząĺJu w glosowaniu pľzy
5 glosach _zar0 glosach _pľzeciw i 0 glosaclr _rvstľzymal się.

Uclrwała Nľ XX l Ż35 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju 'z' dnia 23 pażdzieľnika 2020
ľoku w spľawie zmiany tlclrwały Nľ XVII/l8912020 Rady Powiatu w Br"rsku - Zdtoju z dnia
Ż9 na1a20Ż0 r. w spľawie okľeślenia z,adań oraz, podziału śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, pľzypadającyclr według algoľytmu w 2020 ľoku na
realizację zadań z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnyclr
w Powiecie Buskim.

Za wdľoŻęllie powyższej uclrwały i inĺ'oľmowanie Zaľ'ządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zclľoju Anęta Chwalik, Dyľektor Powiatowego lJľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian
Szostak' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydz. SoZ Sławorniľ Dalach.
Uchwałę ptzekazuje się do:
- Wojewody Swiętokľzyskiego

Powyższc stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członkĺĺw ZarząlJu w glosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XX l 236 l 2020 Rady Powiatu w Busku _ Zclľoju z dnia Ż3 pażdzíeľnika 2020
ľoku w spľawie wyľażenia zgody na wydzieľżawienie przc7' Zespőł opieki Zdľowotne.i
w Bttsku - Zdľoju na okľes 5 lat powierzchni uzytkowej 142,40 m' z przez'naczenienr pod
działalność apteki ogóhrodostęprrej bez pľZepľowadzania pľoceduľy pľzetaľgowej.

Za wdroŻ,enie powyŹszej uchwały i infbľmowanie Zarządtl Powiatu o postępaclr wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotne.| w Busku _ Zdľo.iu
Grzegorz Lasak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach'
Uchwałę pľzckazuje się do:
- WojewocĺyŚwiętokľzyskiego.

Powyższe stanorvisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarząc|u w glosowaniu pľzy
5 glosach _za,,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstrzymal się.
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Ad.5
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu doclrodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Człolrków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 4l 5120Ż0 Zaľządu Powiatu w Busku - Zúoju z dnia Ż3 pażdzieľnika 2020 ľoku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatkÓw w podległych jednostkach budzetowych
stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.6
ĺł' spľav,clch ľĺiżnych nie zgłoszono żadnych v,ľliosków.

Ad.7
Po zľealizowaniu porządkul obľad Przewodniczący Zarządv Jerzy Kolaľz poclziękował
obecnym za udział i o godzinie l l 

a5 zanrknął posiedze nie Zarządu Powiatu.

!li,

Pľtlttlkťll spoľządzi la:

Rriotcta waga a *1f


