
Zarząd P‹¿›w¦ato
w Busku'?droju

¿B_10() BU5L<@_,"Č‹jrñ,j_ 1;' i./l1'ĹLi'›'i&`W'lCZE 4 >

f.| œmr 3?8›3‹;'-fat T053
fāx Í37'B-.`3."›.TN

Znak: BR.0022.2.l91.20l4

Protokół Nr 191 /2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 16 lipca 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

. Jerzy Kolarz
. Stanisław Klimczak
. Andrzej Lasak
Zbigniew Surdel

. Wiesław Marzec

OI`8.Z

KrzysztofTułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Jerzy Służalski - Sekretarz Powiatu
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroj u
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Lech Soltysiak - Naczelnik Wydziału RLO
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI

Porządek posiedzenia:

l.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyj ęcie porządku posiedzenia.
4.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia niektórych dróg gminnych przebiegających na terenie Powiatu Buskiego do kategorii
dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu oraz W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
pozbawienia dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Buskiego kategorii dróg
powiatowych (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Sekretarz Powiatu).
6.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju dotyczącym
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planowanych zmian W kategorii dróg powiatowych i gminnych przebiegających przez miejscowość
Solec - Zdrój i gminę Solec - Zdrój, wnioskowanych przez Urząd Gminy W Solcu - Zdroju (Dyr.
PZD w Busku - Zdroju).
7.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju dotyczącym
zaniżenia W poboczu wzdłuż drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju).
8.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na Wykonanie projektów przebudowy
skrzyżowania ul. Grotta z ul. Partyzantów oraz przebudowy skrzyżowania ul. Grotta
z ul. 12-go Stycznia W Busku - Zdroju (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
9.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
W sprawie zwiększenia środków finansowych (Dyr. PZD W Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
l0.Zapoznanie się z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym przyznania
z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego, dodatkowych środków Funduszu Pracy W kwocie 202,2 tys. zł na realizację przez
PUP w Busku A Zdroju programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia (Dyr. PUP w Busku - Zdroju,
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
11.Zaopiniowanie sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2 kwartał 2014 roku
(Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik
Powiatu).
l2.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
dotyczącym utworzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -- Wychowawczego W Broninie
Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dyr. PCPR W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

13.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku ¬ Zdroju
W sprawie pozyskania sponsora W postaci Kompanii Piwowarskiej S.A. z siedzibą W Poznaniu
i współpracy przy projekcie „Zdrowy Świat - dla naszych dzieci” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
14.Zapoznanie się z planem pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju na
drugie półrocze 2014 roku oraz planem nadzoru nad przestrzeganiem standardów opieki
i wychowania W domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej (Dyr. PCPR w Busku
- Zroju, Nacz. Wydz. SOZ).

l5.Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku 4 Zdroju
o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c maj
2014 r. (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
16.Zapoznanie się z zawiadomieniem ŚUW W Kielcach Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna
i Kartograficzna dotyczącym postępowania W sprawie określenia kwoty dotacji nienależnie pobranej
przypadającej do zwrotu, udzielonej W 2012 i 2013 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. „Projekt scalenia gruntów wsi Piestrzec,
gmina Solec - Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie” W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. GKN).
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l7.Zapoznanie się z decyzją Urzędu Miasta i Gminy W Busku - Zdroju dotyczącą naliczenia opłaty
z tytułu wycinki drzew na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. RLO).

18.Rozpatrzenie wniosku Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach W sprawie zwiększenia
stawki dotacji na l słuchacza Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Nacz. Wydz. EK,
Skarbnik Powiatu).
l9.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 28 Września 2012 r. W sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym (Nacz. Wydz. EK).
20.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego W Busku ~ Zdroju
W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za Wyniki W nauce (Nacz. Wydz. EK).
21.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za Wyniki W nauce (Nacz. Wydz.
EK).
22.Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
W Busku - Zdroju na temat planowanego W m-cu lipcu br. wynajmu miejsc noclegowych
W internacie ZST-I W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
23.Rozpatrzenie Wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za Wyniki W nauce (Nacz.
Wydz.1:K).
24.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).
25.Rozpatrzenie Wniosków W sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
26.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na wspólną organizację XIV
Swiętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich (Kier. Ref. IPI).
27.Rozpatrzenie wniosku Redaktora Naczelnego „Echa Dnia” W sprawie wytypowania Najlepszych
Rolników, Najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich oraz Najlepszych Gospodarstw
Agroturystycznych, jak również udzielenia wsparcia finansowego W celu organizacji W/W
plebiscytów (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).
28.Zapoznanie się z decyzją Ministra Finansów odnośnie rozłożenia na raty zapłaty nienależnie
uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej (Skarbnik Powiatu).
29.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział rezerwy ogólnej (Skarbnik Powiatu).
30.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku (Skarbnik Powiatu).
3l.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian planu wydatków
W podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
32.SpraWy różne.
33.Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 °° otworzył 191 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr 1 inr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu bez uwag W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 190/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak i Sekretarz Powiatu Jerzy
Służalski przedłożyli projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg gminnych przebiegających na terenie Powiatu
Buskiego do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez
Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 899/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg gminnych przebiegających na terenie
Powiatu Buskiego do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak i Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski przedstawili projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie Wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg powiatowych zlokalizowanych na
terenie Powiatu Buskiego kategorii dróg powiatowych.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji, powyższa uchwała została pozytywnie
zaopiniowana przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 900/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu
Buskiego kategorii dróg powiatowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Sekretarz Powiatu zaproponował, aby Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju do podjęcia stosownych działań w przedmiotowym
zakresie wynikających z ustawy 0 drogach publicznych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z pismem dotyczącym planowanych zmian w kategorii dróg powiatowych i gminnych
przebiegających przez miejscowość Solec ~ Zdrój i gminę Solec - Zdrój, wnioskowanych przez
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przekazał, jakie ustalenia podjęto w związku z pisrnami Wójta
Gminy Solec - Zdrój dotyczącymi planowanych zmian w kategorii dróg powiatowych i gminnych
przebiegających przez miejscowość Solec - Zdrój i Gminę Solec - Zdrój. W związku z powyższym
postanowiono:

1. odnośnie pkt l dotyczącego zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 0098T Solec - Wełnin -
W całości wniosek odrzucić;

2. odnośnie pkt 2 dotyczącego działki nr 49 - zlecono podział działki przy drodze powiatowej
Nr 0098T Solec - Wełnin;

3. odnośnie pkt 3 dotyczącego przekazania przez Powiat Buski ulicy l Maja - działka nr 77
oraz ulicy Krakowskiej do wysokości ulicy Partyzantów - ulice przekazać Gminie Solec -
Zdrój dokonując stosownych podziałów geodezyjnych przez Powiat Buski;

4. odnośnie pkt 4 dotyczącego działki nr 448 - użytek zielony w Solcu -- Zdroju droga
powiatowa nr Ol03T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Błotnowola - dokonać podziału
i przekazać Gminie Solec - Zdrój;

5. odnośnie pkt 5 działka nr 76 - przekazać Gminie Solec - Zdrój odcinek drogi powiatowej
Nr 0091T Dobrowoda - Piasek Mały - Solec ~ Zdrój na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 0097T Solec - Zagorzany ~ Ostrowce do ulicy l Maja, natomiast ulicę Cichą
pozostawić w kategorii dróg gminnych.

Po szczegółowym przeanalizowaniu i dyskusji, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe ustalenia
w głosowaniu jednogłośnie.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu
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Dróg w Busku - Zdroju do przygotowania stosownego projektu uchwały Zarządu Powiatu
W przedmiotowym zakresie.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z odpowiedzią na wniosek z posiedzenia Nr 188/2014 z dnia ll czerwca 2014 roku
dotyczący zaniżenia w poboczu wzdłuż drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość
- w brzmieniu stanowiącym załacznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Powyższa infonnacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie projektów
przebudowy skrzyżowania ul. Grotta z ul. Partyzantów oraz przebudowy skrzyżowania ul. Grotta
z ul. 12-go Stycznia w Busku - Zdroju -~ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem po wstępnym telefonicznym rozeznaniu koszt opracowania
projektów budowlanych przebudowy skrzyżowań przez Pracownię Projektową wynosić będzie
około 90 tys. zł. Ostateczny koszt opracowania projektów przebudowy skrzyżowań określony
zostanie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że środki finansowe na opracowanie dokumentacji są wydatkiem
bieżącym. W budżecie powiatu na powyższy cel nie zostały zabezpieczone środki finansowe.

Na obecną chwilę Zarząd Powiatu po sugestii Skarbnika Powiatu zobowiązał Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju do dokonania rozeznania cenowego w formie
pisemnej, z zaznaczeniem, że nie jest to oferta wiążąca, w związku z planowanym
przeprowadzeniem postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zawnioskował do Zarządu
Powiatu o zwiększenie środków w wysokości 51 100,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych
zużywających się podczas eksploatacji ciągnika wraz z osprzętem do koszenia poboczy przy
drogach powiatowych, na wykonanie przeglądów, na zapłatę ubezpieczenia oraz zwiększenie
funduszu płac wraz z pochodnymi w wysokości 2 390,00 zł dla pracownika obsługującego w/w
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sprzęt.

Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie postanowił
zabezpieczyć w powyższym zakresie środki finansowe w wysokości 40 tys. zł w ramach rezerwy
ogólnej budżetu powiatu.

W dalszej części posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zawnioskował
o przystąpienie w najbliższym czasie do prac odwodnieniowych w m. Kawczyce. Radny dodał, że
mieszkańcy m. Kawczyce zobowiązali się na piśmie do zakupu kręgów betonowych.

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu
z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym przyznania z rezerwy ministra
właściwego do spraw pracy, na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dodatkowych
środków Funduszu Pracy w kwocie 202,2 tys. zł na realizację przez PUP w Busku - Zdroju
programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych do 30 roku życia - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z powyższym pismem łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez
Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju w roku 2014 zadań na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty
5 279,7 tys. zł.

Dyrektor PUP w Busku - Zdroju wyjaśnił, że w/w środki finansowe są przeznaczone na 3 formy
aktywizacji bezrobotnych:
- bony na zasiedlenie,
- bony szkoleniowe,
- bony stażowe.
Każda z tych form jest przeznaczona dla osób do 30 roku życia. Kolejny warunek, który należy
spełnić to osoba musi być sprofilowana. W wyniku profilowania osoba musi znależć się w drugim
profilu, tj. być osobą przeznaczoną do pomocy finansowej ze strony PUP. Trzecim koniecznym
warunkiem jest kwestia wskazania przez doradcę klienta, który opiekuje się daną osobą bezrobotną
w jej indywidualnym planie działania, że taka forma pomocy jest wskazana, sugerowana.
Następnie Dyrektor PUP w Busku - Zdroju przekazał, że w ramach środków w kwocie 202,2 tys. zł
przewidziane jest 5 bonów na zasiedlenie (dla osób, które będą podejmowały pracę poza miejscem
swojego dotychczasowego zamieszkania) w wysokości 7 600 zł, l0 bonów szkoleniowych do
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wysokości przeciętnego wynagrodzenia, 20 bonów stażowych (w ramach tego bonu osoba
bezrobotna ma zagwarantowany 6 e miesięczny okres odbywania stażu u pracodawcy i koszty
dojazdu na w/w staż W wysokości maksymalnie do 600 zł za cały okres odbywania stażu). Dyrektor
podkreślił, że osoba odbywa staż w ciągu 6 m-cy, po czym zostaje zatrudniona również na okres
6 m-cy. Jednocześnie dodał, że wszystkie w/w formy wiążą się z dalszym zatrudnieniem.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zaapelował do Dyrektora PUP W Busku - Zdroju o zamieszczenie
informacji w przedmiotowym zakresie na stronie intemetowej Powiatowego Urzędu Pracy W Busku
~ Zdroju.

Po analizie, informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku ~ Zdroju Andrzej Smulczyński i Skarbnik Powiatu Artur
Polniak omówili sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2 kwartał 2014 roku
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku ~ Zdroju Andrzej Smulczyński
poinformował Zarząd Powiatu o spotkaniu w dniu 23 czerwca br. z udziałem Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Obrony Cywilnej oraz przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do w/w placówki,
dotyczącym utworzenia na terenie SOS-W Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pismo w powyższym
zakresie stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.

Na w/w spotkaniu Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju poinformował o zasadach tworzenia, działania
i dofinansowania warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również
w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca
2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Dyrektor SOS-W w Broninie przekazał, że aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Broninie nie dysponuje pomieszczeniami, które mogłyby zostać przeznaczone na Warsztaty
Terapii Zajęciowej. Kwestia utworzenia Warsztatów będzie możliwa po planowanej rozbudowie
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Ośrodka.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że należy zastanowić się jaki udział Wśród
uczestników Warsztatów stanowiliby mieszkańcy Powiatu Buskiego. Połowę kosztów związanych
z utrzymaniem Warsztatów stanowi bowiem dowóz uczestników.

Starosta .Jerzy Kolarz poinformował, że odbył rozmowę z Dyrektorem SOS-W w Piszu
i z powyższego wynika, że za dowóz dzieci do SOS-W wszystkie gminy zwracają środki finansowe.
W związku z powyższym Starosta Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK Renatę
Krzemień do przygotowania Wniosków do poszczególnych gmin do projektów budżetu na rok 2015
w oparciu o stosowne wyliczenia. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, że koszty
W zakresie dowozu uczniów wynoszą W skali roku ponad 100 tys. zł. Dodał, że powiat może
zażądać od gmin zapłaty za dowóz dzieci, które są W szkołach podstawowych W SOS-W i jest to
przymus prawny.

Skarbnik Powiatu stanowczo podkreślił, że nie będzie mozliwości dowozu tych osób do warsztatów
terapii zajęciowej.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. 13

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem dotyczącym pozyskania sponsora W postaci Kompanii
Piwowarskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu i współpracy przy projekcie „Zdrowy Świat- dla naszych
dzieci” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Projekt „Zdrowy Świat - dla naszych dzieci” ma na celu motywację dzieci i młodzieży
przebywających w rodzinach zastępczych do aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizując W/W
projekt PCPR współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” z siedzibą W Busku - Zdroju _jako organizacją
pozarządową. Kwota darowizny W wysokości 9 600 zł zostanie przekazana na zakup 12 rowerów
dla dzieci z rodzin zastępczych zawodowych z Powiatu Buskiego (3 rodziny zastępcze zawodowe 4
l2 dzieci).
Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się W dniu 25.09.2014 r. W Europejskim Centrum Bajki
W Pacanowie. Podczas uroczystości W ECB przekazany zostanie sprzęt rowerowy dla dzieci
z pieczy zastępczej.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.
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Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński omówił
plan pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju na drugie półrocze 2014 roku
oraz plan nadzoru nad przestrzeganiem standardów opieki i wychowania W domach pomocy
społecznej i warsztatach terapii zajęciowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.

Po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości plan pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju na drugie półrocze 2014 roku oraz plan nadzoru nad
przestrzeganiem standardów opieki i wychowania W domach pomocy społecznej i warsztatach
terapii zajęciowej.

Ad. 15

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały,
poradnie za m-c maj 2014 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinfonnował, że pomimo zawieszenia działalności
i niebezpieczeństwa zamknięcia oddziału gruźlicy i chorób płuc, w/w oddział normalnie
funkcjonuje. Dyrektor przekazał, że oprócz kierownika do pracy na w/w oddziale jest zatrudnionych
dwóch lekarzy na % etatu, a trzeci lekarz przychodzi do pracy od m-ca września na cały etat.

Starosta Jerzy Kolarz wyraził swój niepokój W związku z dużą stratą na oddziale chirurgii urazowo
- ortopedycznej.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że ma pewną koncepcję rozszerzenia działalności
na oddziale ginekologiczno - położniczym. Jest ona związana z propagowaniem akcji „poród bez
bólu”. Następnie Dyrektor wyjaśnił, że koszt wytworzenia procedury na oddziale chirurgii urazowo
- ortopedycznej wynosi 53 zł, na oddziale ginekologiczno - położniczym - 73 zł, natomiast na
oddziale anastezjologii i intensywnej terapii - 118 zł. W chwili obecnej na oddziale anastezjologii
i intensywnej terapii znajduje się 6 łóżek. Dyrektor podkreślił, że strata na w/w oddziale jest
spowodowana niedoszacowaniem procedury. Jednocześnie dodał, że wszystkie W/W oddziały
generują duże straty.

Starosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju o przedstawienie rozwiązania, koncepcji
dotyczącej ograniczenia straty na OIOM.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju stwierdził, że można ograniczyć liczbę łóżek, jednak według
Niego należy zachować obecny stan tj. 6 miejsc, przyjmować í leczyć pacjentów. Ponadto, dodał, że
ZOZ W Busku - Zdroju występuje o indywidualne finansowanie poszczególnych pacjentów.
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Dyrektor wskazał na kwestię kontraktowania i zwiększenia wartości punktowej na OIOM.

Starosta Jerzy Kolarz zaapelował o podejmowanie wspólnych działań Dyrektora ZOZ W Busku -
Zdroju wraz z dyrektorami poszczególnych szpitali oraz Konsultantami Wojewódzkimi ds.
Anastezjologii W zakresie większej wyceny punktu na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W dalszej części dyskusji Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju przekazał, że nadwykonania na dzień
dzisiejszy stanowią kwotę ok. 1 600 tys. zł.

Po dokładnym przeanalizowaniu, informacja W przedmiotowym zakresie została przyjęta przez
Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniak i Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznali Zarząd
Powiatu z zawiadomieniem ŚUW W Kielcach Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
dotyczącym postępowania W sprawie określenia kwoty dotacji nienależnie pobranej przypadającej
do zwrotu, udzielonej W 2012 i 2013 roku na Wyprzedzające finansowanie kosztów
kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pn. ,,Projekt scalenia gruntów wsi Piestrzec,
gmina Solec '- Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie” W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału RLO Lech Sołtysiak zapoznał Zarząd Powiatu z decyzją Urzędu Miasta
i Gminy W Busku _ Zdroju dotyczącą naliczenia opłaty z tytułu wycinki drzew na terenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku -
Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

W ramach w/w decyzji zezwala się na usunięcie czterdziestu jeden drzew rosnących na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/2, 3/6, 3/ 11, 3/12, 2/17 obr. 14 W msc. Busko - Zdrój,
z naliczeniem opłaty W kwocie 1 341 899,00 zł pod warunkiem posadzenia W zamian innych drzew.
Zgodnie z powyższą decyzją usunięcie przedmiotowych drzew ma nastąpić W terminie do
31.12.2014 r. Wnioskodawca nasadzi 41 szt. drzew liściastych o obwodach 12 - 14 cm na działkach
oznaczonych W ewidencji gruntów nr 204 W msc. Bronina i 2113 W msc. Widuchowa - droga nr
15130 ,,Skadla - Palonki A Widuchowa ‹‹ Bronina” oraz 3/2, 3/12 i 3/13 obr. 14 W msc. Busko -
Zdrój ~ teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko
- Zdrój, W zamian za wycięte 41 drzew w terminie do 31 maja 2015 r.
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Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że jesienią br. po przekazaniu W/W informacji Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju i zasadzeniu drzew, należy sporządzić protokół
z nasadzenia drzew wraz ze szkicem ich lokalizacji, a następnie złożyć wniosek W powyższym
zakresie do Urzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrój.

Po szczegółowej dyskusji, informacja W przedmiotowym zakresie została przyjęta przez Zarząd
Powiatu do wiadomości.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Wniosek Zakładu Doskonalenia
Zawodowego W Kielcach W sprawie zwiększenia stawki dotacji na 1 słuchacza Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Powyższy wniosek uzasadniono tym, że Wysokość subwencji oświatowej dla jednostek samorządu
terytorialnego corocznie Wzrasta. W 2013 roku finansowy standard A wynosił 5 163,85 zł i wzrósł
o ok. 4,47 % tj. o ok. 221,00 zł W stosunku do roku 2012.

Z kolei finansowy standard A na rok 2014 wynosi 5 243,30 zł czyli wzrósł o 80,00 zł W stosunku do
roku 2013. W przypadku Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych stawka dotacji miesięcznie na
1 słuchacza W 2014 roku zmalała aż o 40 % tj. 52,00 zł.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, uwzględniając argumenty ZDZ W Kielcach, zawarte
W powyższym wniosku, Zarząd Powiatu postanowił podwyższyć obecny Wskaźnik procentowy,
który został ustalony na minimalnym poziomie, z 50% na 65%. Po zwiększeniu wskaźnika
procentowego miesięczna stawka dotacji na 1 słuchacza W/W szkoły wzrośnie W stosunku do
obecnie obowiązującej o 24 zł, tj. ok. 30%.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 28 Września
2012 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu
Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.
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Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 20

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za Wyniki
W nauce oraz za osiągnięcia sportowe W wysokości 150,00 zł- w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z powyższym wnioskiem do stypendium Wytypowano łącznie 37 uczniów, którzy
W wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,81 lub wyższą oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Po zapoznaniu się, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zatwierdził kwotę stypendium za
Wyniki W nauce oraz za osiągnięcia sportowe W I Liceum Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju.

Ad. 21

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia
kwoty stypendium za Wyniki W nauce i osiągnięcia sportowe W wysokości 200,00 zł - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z powyższym wnioskiem średnia ocen, dzięki której można przyznać uczniom stypendium
szkolne za Wyniki W nauce to minimum 4,5. W ZSTiO W Busku - Zdroju jedenastu uczniów
uzyskało średnią minimum 4,5 i powyżej, zatem spełniają Warunki niezbędne do wypłacenia im W/W
stypendium. Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane jednemu uczniowi.

Po analizie, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zatwierdził kwotę stypendium za Wyniki
W nauce i osiągnięcia sportowe W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W Busku -
Zdroju.

Ad. 22

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno ~- Informatycznych W Busku - Zdroju na temat planowanego W m-cu
lipcu br. wynajmu miejsc noclegowych W intemacie ZST-I W Busku ~ Zdroju - w brzmieniu
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stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Powyższa inforrnacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do Wiadomości.

Ad. 23

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła Wnioski dyrektorów jednostek oświatowych
Powiatu Buskiego o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za Wyniki W nauce.

Wnioski W przedmiotowym zakresie n/W Dyrektorów:
- I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju,
- Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju,
- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących W Busku ~ Zdroju,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Stopnicy,
stanowią załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Analizując szczegółowo przedłożone przez Dyrektorów w/w szkół Wnioski, Zarząd Powiatu z uwagi
na niską średnią ocen negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego
za wyniki W nauce dla ucznia IV Liceum Ogólnokształcącego W Zespole Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku - Zdroju.

Po szczegółowym zapoznaniu się, Zarząd Powiatu zaakceptował pozostałe Wnioski o przyznanie
Stypendium Starosty Buskiego za wyniki W nauce W głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie ustalił wysokość W/W
stypendium na dotychczasowym poziomie, tj. 250 zł/m-c.

Ad. 24

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Stopnicy).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 901/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju 2 dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się 0 awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 23
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Stopnicy).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 902/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 24
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W I Liceum Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 903/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegaj ącego się 0 awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 25
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się 0 awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
W Busku - Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 904/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 26
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 905/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 27
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
(dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 906/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się 0 awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 28
do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła Zarządowi Powiatu do zaopiniowania
siedem wniosków W sprawie organizacji nauczania indywiduahiegoz
- dla uczennicy II klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy W Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 29 do niniejszego protokołu,
- dla ucznia II klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno
« Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 30 do niniejszego protokołu,
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- dla ucznia IV klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej W Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 31 do niniejszego protokołu,
- dla ucznia II klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 32 do niniejszego protokołu,
- dla ucznia II klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 33 do niniejszego protokołu,
- dla ucznia II klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 34 do niniejszego protokołu,
- dla ucznia III klasy Specjalnej Szkoły Przysposabiaj ącej do Pracy W Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym W Broninie - załącznik nr 35 do niniejszegoprotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe Wnioski W głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowych wniosków nie podlega podaniu do informacji publicznej - co
wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła trzy wnioski
W sprawie objęcia indywidualnymi zajęciami rewalidacyj no - wychowawczymi:
- ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie - załącznik nr 36 do
niniejszego protokołu,
- uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie - załącznik nr 37 do
niniejszego protokołu,
- uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie - załącznik nr 38 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski W głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowych wniosków nie podlega podaniu do informacji publicznej - co
wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Wykaz kosztów nauczania W/W uczniów stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 26

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie
wyrażenia zgody na wspólną organizację XIV Swiętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
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Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 27

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przedstawił wniosek Redaktora Naczelnego „Echa Dnia”
W sprawie wytypowania Najlepszych Rolników, Najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich oraz
Najlepszych Gospodarstw Agrotmystycznych, jak również udzielenia Wsparcia finansowego W celu
organizacji w/w plebiscytów - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI Tadeusza Sempioła do przekazania
pisma do poszczególnych gmin z terenu Powiatu Buskiego o wytypowanie Najlepszego Rolnika,
Najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Najlepszego Gospodarstwa Agroturystycznego, celem
udziału w w/w plebiscytach.

Część wniosku dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego W powyższym zakresie Zarząd Powiatu
rozpatrzył negatywnie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 28

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z decyzją Ministra Finansów odnośnie
rozłożenia na raty zapłaty nienależnie uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Minister Finansów decyzją z dnia 27 Września 2012 roku nr ST5/0341/9e/APE/2012/5353
postanowił rozłożyć zapłatę nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uzyskanej
przez Powiat Buski W latach 2009 2011 W łącznej wysokości 15 382 655,00 zł na 33 miesięczne
raty, ustalając płatność pierwszej raty W wysokości 157 553,00 zł W terminie do dnia
26 października 2012 roku.
Minister Finansów decyzją z dnia 30 czerwca 2014 roku nr STS/0341/41e/PLJ/2014/RWPD-23741
uchylił decyzję z dnia 27 września 2012 roku nr ST5/0341/9e/APE/2012/5353 i rozłożył spłatę
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zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009 -
2011 W kwocie 12 264 830 zł na raty, określając terminy płatności i wysokości rat W W/W decyzji.
Minister Finansów rozłożył płatności zobowiązania na 46 miesięcznych rat.

Po wyczerpującej dyskusji, Zarząd Powiatu przyjął informację W przedmiotowym zakresie do
Wiadomości.

Ad. 29

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział
rezerwy ogólnej.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 907/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku - podział rezerwy ogólnej
stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. 30

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 908/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku stanowi załącznik nr 44 do
niniejszego protokołu.

Ad. 31

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 909/2014 Zarządu Powiatu W Busku ¬ Zdroju z dnia 16 lipca 2014 roku W sprawie
zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 45 do
niniejszego protokołu.

Ad. 32

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zapytań i Wolnych Wniosków.

Ad. 33

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 10:30 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokołowała:
Martyna LIS 1 t

OČLĹ #7. « ji
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