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Pľotokół Nľ 4612015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 10 listopada 2015 roku

W posiedzeniv Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
z. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Teresa Wójcik _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Andrzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju
Grzegorz Gałuszka _ Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IPI
Mariola Kornicka - Inspektoľ w Wydziale EK
Piotľ Wożniak _ Inspektoľ w Refeľacie IPI

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quoľum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Podjęcie decyzjí w sprawie racjonalizacji sieci szkół prowadzonych pľZez Powiat
(Dyr. ZSTio w Busku - Zdľoju' Dyľ. ZSP w Stopnicy, Nacz. Wydz. EK).

1.

2.
3.
4.
5.



6, Rozpatrzenie wniosków w
(Nacz. Wydz. EK).

2

sprawie organizacji nauczania indywidualnego

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwieľdzenia aneksu
nľ 2 do arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Busku - Zdľoju na ľok szkolny 2015lŻ016 (Nacz. Wydz. EK).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nĺ 8 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju na ľok szkolny Ż015lŻ016
(Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku Zdroju W sprawie wyraŻenia zgody na likwidację zuŻytych
i zagospodarowanie zbędnych składników majątku ľuchomego (Nacz. Wydz. EK).

10. Zapoznanie się z opinią prawną nt. osób upľawnionych do podpisywania umów
na dofinansowanie zada,h edukacyjnych z programów unijnych (Nacz. Wydz. EK).

||. Zapoznanie się z wnioskiem Powiatu Buskiego o udzielenie wspaľcia finansowego
na zakup książek do bibliotek szkolnych (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowanía egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

|3. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju infoľmującym o zamiarze przystąpienia do ogłoszonego konkursu zamkniętego
w ramach IX osi Prioľytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.Ż'1 _
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata ŻOl4 - 2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zđroju,
Nacz. Wydz. SOZ, Skaľbnik Powiatu).

14,Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały' poľadnie
za m-c wľzesień 2015 r. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SOZ' Skaľbnik
Powiatu).

15. Analiza danych pľzedłoŻonych do projektu budżetu Powiatu na 2016 ľok (Skarbnik
Powiatu).

16. Rozpatrzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie udzielenia
w bieŻącym ľoku budzętowym narzecz Gminy Stopnica pomocy finansowej w wysokości
70 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn' ,,Wykonanie pľojektu budowlanego
i budowa budynku magazynowego na spľzęt w Stopnicy'' (Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania zmian między
rozđziałami w planie wydatków na2015 r. (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenię wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku _
Zdroju w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2015 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 2015 (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20t5 roku (Skarbnik Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z za\<resu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l5 roku (Skarbnik Powiatu).
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23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

24, Zapoznanle się z infoľmacją o stanie środowiska na teľenie Powiatu
w 2014 ľoku (Nacz. Wydz. RLo).

25. Spľawy rőŻne.
Ż6. Zalnknięcie posied zenia.

wydatków

Buskiego

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie l000 otworzył 46 posiedzenie Zatządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zuproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany ptzez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 45120l5 z dnia 4 listopada
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy
wstľzymał się.

2015 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwtóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie sieci szkół prowadzonych przez Powiat Buski dotyczącej następujących

.i ednostek oświatowych :
1) II Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w Zespole Szkół Technicznych

i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdroju,
Ż) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. orląt Lwowskich w Stopnicy,
3) Liceum ogólnokształcącego w Stopnicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. orląt Lwowskich w Stopnicy.
Pismo Naczelnika Wydziału EK w powyższym zakľesie stanowi załqcznik nľ 3
do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z infoľmacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału EK, II Liceum
ogólnokształcące w Busku _ Zdroju w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im' Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju zostało utwoľzone z dniem 1 wľześnia 1999 r.
na podstawie uchwały nt YlŻ3l99 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 lutego 1999 r.

w spľawie utworzenia Liceum ogólnokształcącego jako jednostki organizacyjnej Powiatu
w Busku _ Zdroju oraz decyzji nr ll99 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2l kwietnia
|999 r., a następnie przekształcone w szkołę ponadgimnazja|ną o trzyletnim cyklu kształcenia
(uchwała nr XXXV/208I2002 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 lipca Ż002 r.
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w spľawie pľZekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie II Liceunr ogólnokształcące
w Busku - Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: II Liceum ogólnokształcące
w Busku _ Zdroju oraz nadania statutu przekształconej jednostce)' ostatniego naboľu do klasy
pieľwszej Szkoła dokonała w ľoku szkolnym 201112012. W kolejnych latach, tj. w ľoku
szkolnym 201212013,201312014,2014lŻ015 oraz Ż015/20|6 nie dokonano naboru do klasy
pierwszej (dane Systemu Informacji oświatowej _ spisy z 30 września20|2 r.,2013 r,Ż0l4 ľ.
i 2015 ľ.). W ľoku szkolnym 20l2l20l3 w II Liceum ťunkcjonował jeden oddział klasy
dľugiej ijeden oddział klasy tľzeciej, natomiast w ľoku szkolnym 20l3/Ż0|4 funkcjonował
jeden oddział klasy tľzecicj. Wszyscy uczniowie klasy trzeciej ukończyli naukę w II Lo
w tęrminie, tj. * kwietniu Ż014 r. i w bazie danych SIo - spis z 30 wľześnia 2014 r. -
wykazani zostali jako absolwęnci tej szkoły. od roku szkolnego Ż014lŻ015 w II Liceum
o gól nokształcącym ni e filnkcj onuj e zaden oddzi ał.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił odłoŻyć, decyzję dotyczącą likwidacji
w/w Szkoły.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _

za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Zgodnie z przedłożoną pÍZez Naczelnika Wydziału EK infoľmacją, Zasadnícza Szkoła
Zawodowa w Stopnicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich
w Stopnicy została utworzona z dniem l września 2005 r. na mocy uchwały
nľ XXIII/I75|2005 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 marca 2005 ľ. w spľawie
utwoľzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy oraz nadania statutu utworzonej
jednostce' Po raz pieľwszy szkoła nie dokonała naboru do klasy pierwszej na ľok szkolny
20l3lŻ0l4 (dane Systemu Informacji oświatowej _ spis z 30 wtześnia 2013 r.)' Naboru
nie dokonano ľównież na rok szkolny 20l4lŻ0l5 i 20l5lŻ016 (dane Systemu Informacji
oświatowej _ spis z 30 września 2014 ľ. í 2015 r.)' W ľoku szkolnym 201412015
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Stopnicy funkcjonował jeden oddział klasy tľzeciej
|iczący 20 uczniów kształcących się w zawodach: piekarz, fryzjeľ, mechanik pojazdów
samochodowych, kuchaľz, muraľZ - tynkaľz, elektryk. Uczniowie ci ukończyli naukę
w czerwcu 2015 r' W bieżącym roku szkolnym Ż01512016 w szkole nie funkcjonuje żaden
oddział. Licęum ogólnokształcące w Stopnicy działa od 2000 ľ. (uchwała nr XIV/80/2000
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 kwietnia 2000 ľ. w spľawie utworzenia Liceum
ogólnokształcącego w Stopnicy jako jednostki organizacyjnej Powiatu w Busku _ Zdľoju).
Po raz pierwszy szkoła nie dokonała naboru do klasy pierwszej na ľok szkolny Ż01412015
(dane Systemu Informacji oświatowej - spis z 30 wtześnia 2014 r.)' w roku szkolnym
Ż0l4l20l5 w Liceum ogólnokształcącym w Stopnicy funkcjonował jeden oddział klasy
dľugiej i jeden klasy tľzeciej. W związku z niedokonaniem naboľu na rok szkolny 201512016
(dane Systemu Informacji oświatowej _ spis z 30 vłľześnia 2015 ľ') w Lo funkcjonuje
obecnie jeden oddział klasy tľzeciej liczący 24 uczniőw, któľy zakonczy cykl kształcenia
w kwietniu 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Teresa Wójcik poinformowała,
że obecnie funkcjonuje jeden oddział klasy trzeciej (matuľalnej) liczący 24 uczniów. Naboľu
nie dokonano. Uczniowie w/w klasy nie są dzieleni na gľupy. Deklaľacje przystąpienia
do egzaminu maturalnego zgłosiło 22 uczniów. Dla tych uczniów zostanie zorganizowany,
zgodnie z obowiązującymi pľocedurami w miesiącu maju 2016 r. egzamin maturalny
i ewentualnie egzamin popľawkowy' W/w klasa będzie funkcjonowała do 30 kwietnia Ż016 r.
Kontynuując Dyľektor ZSP w Stopnicy poinformowała, że szkoła funkcjonuje na paľteľze
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i pieľwszym piętľze budynkrr. Dľugie piętro budynku,
uŻyczone na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stopnicy.
1iczbę godzin, jaka wynika Z ramowego planu nauczania.

zgodnie z zawallą Llmową zostało
Nauczyciele zatrudnieni są na taką

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował o wszczęciu pľocedury likwidacji Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy' Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy oraz Naczelnika Wydziału EK
do przygotowania wsze|kich niezbędnych dokumentów w powyższym zakĺesie oraz
uzyskania wymaganych pľzepisanri pľawa opinii tak' aby zachowaĆ, wymogi foľmalne
związane z likwidacją Zespołu.

PowŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. ó
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pieľwszej I Liceum ogólnokształcącego w Busku
- Zdroju _ załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania
indywidualnego to:

XI_XIII2015 _4 586zł,
I/20|6_15Ż8,66zł.

Po analizie, Zaľząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepisów prawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w spľawie
organizacji nauc,zania indywidualnego dla lcznia klasy tľzeciej Technikum
Specjalnego w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju _ załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu. Przewidywany koszt
nauczania indywidualnego to 2Ż 569,68 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzęnia aneksu nľ 2 do arkusza organizacji I Liceum
ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 238/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l0 listopadaŻ0l5 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza oľganizacji I Liceum ogólnokształcącego



6

im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201512016 stanowi załqczník
nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdroju w sprawie zatwíerdzenia aneksu nľ 8 do aľkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdtoju
na ľok szkolny 201512016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 239i2015 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia l0 listopada 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 8 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju na rok szkolny
201512016 stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľażenia
zgody na likwidację poprzez utylizację i przekazanie na odpady wyszczególnionych
we wniosku śľodków trwałych i wyposażenia, zakwalifikowanych przez Komisję
Likwidacyjną na podstawie oględzin i opinii serwisowej do zuŻylych składników majątku
ruchomego Szkoły. Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że Dyrektor ZSTio w Busku _
Zdroju zwraca się jednocześnie o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie innej jednostce
budzetowej 5 szt. tapczanów lub tez ich sprzedaŻ w przypadku, gdy Żadna jednostka
budżetowa nie będzie zainteľesowana ich przyjęciem' Ww tapczany zostały zakwalifikowane
przęz Komisję Likwidacyjną do zbędnych składników majątku ľuchomego Szkoły.
Zagospodaľowanie nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zbędnych składnikach
majątku ľuchomego w BIP Szkoły i na Tablicy ogłoszeń.
Wniosek Dyľektora ZSTio w Busku * Zdľoju w powyższym zakľesie stanowi załqczník nr 8
do niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z opinią prawną
nt. osób uprawnionych do podpisywania umów na dofinansowanie zadan edukacyjnych
z pľogramów unijnych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała Zaľząd Powiatu o możliwości
ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
w ľamach pľogramu wieloletniego ,,Naľodowy Program Ronłoju Czytelnictwa''
_ Priorytet 3. Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że chęć pľzystąpienia do ýw pľogramu
zgłosiły trzy jednostki: Zespół Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju,
Zespőł Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju oraz Zespőł Szkół
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Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju. Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała
Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatu Buskiego do Wojewody Świętokľzyskiego o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych lub bibliotek pedago gicznych
składany w ramach pľogľamu wieloletniego -,, Narodou,y Program Ront,oju Czytelnicĺ:wa" _
Pľiorytet 3 - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr t0 do niniejszego protokołu.
Wnioskowana kwota wspaľcia finansowego na zakup ksiązek to 36 000 zł. Wymagany wkład
własny wynosi 9 000 zł. Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, że Dyľektor Zespołu Szkół
Techniczno Informatycznych w Busku Zdroju otaz Dyľektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroiu zadeklaľowali, Ż,e śľodki finansowe na wkład
własny zostaną zabezpieczone w ľamach budzetów w/w Szkół, natomiast Dyľektoľ Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju zwrőciła się do Zarządu
Powiatu o zabezpieczeníe środków finansowych w kwocie 3 000 zł na wkład własny
do w/w Pľogľamu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZSTio
w Busku - Zdroju w spľawie zabezpieczenia wkładu własnego do w/w Pľogramu oľaz
zaakceptował przedłoŻony przez Naczelnika Wydziału EK wniosek do Wojewody
Swiętokrzyskiego o udzielenie wspaľcia finansowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju)'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 24012015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0 listopada 2015 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznÍk nr I I do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacvjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w I Liceum
ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 24ll20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2015 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu.



Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
poinformował Zarząd Powiatu, iż zamięrza pľzystąpić do ogłoszonego konkuľsu
zamkniętego w ramach IX osi Pľioľytetowej Włączenie i walka z ubóstwem,
Poddziałanie 9'Ż.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkuľs nľ:
RPSW.09.02'01-|Z.00-26-0081Ż015) Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2O|4 - 20Żó. Nastęlnie D],ľektor PCPR w Busku - Zdroju
pľzedstawił informację nt. typów operacji jakie mogą byó objęte wspaľciem w ramach
Poddziałania 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz zadaniami, któľe
zamierza ľealizować PCPR. Dyrektoľ PCPR nadmienił, że Centľum zamierza realizować
następuj ące zadania pľoj ektowe :

1. Wsparcie wychowanków ľodzin zasÍępczych, objętych progľamem usamodzielniania,
korzystających z pomocy społecznej, niezatľudnionych.

2. Szkolenia i waľsztaty dające dodatkowe kwalifikacje osobom niepełnosprawnym.
3' Utwoľzenie ośľodka Inteľwencji Kryzysowej na teľenie Powiatu Buskiego.
4. Podniesienie kwalifikacji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych,

w tym osób sprawujących pieczę zastępczą'

Dyľektor PCPR w Busku - Zdľoju przekazał, że ogólna kwota jaką Samoľząd Województwa
przeznaczył na Poddziałanie 9.2'1 to 16750000 zł. Wkład własny Powiatu ustalono
na poziomie 7,5oÁ war1ości pľojektu. PCPR zamierza realizować projekt opiewający na kwotę
ok. l 500 000 zł _ l 700 000 zł. Aktualnie PCPR w Busku _ Zdroju (Zespół Pľojektowo -
Realizacyjny EFS) w opaľciu o dostępne dane' przygotowuje wniosek konkursowy oľaz
niezbędne dokumenty dotyczące w/w projektu. Teľmin złoŻenla wniosku konkursowego
wyznaczono na I I grudnia 2015 r.
Pismo Dyľektoľa PCPR w Busku _ Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 13
do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, Że w tľakcie prac nad pľojektern
budzetu na rok 2016 na wkład własny do wszystkich pľojektów jakie będzie ľealizował PCPR
w Busku Zdľoju wstępnie zabezpieczono śľodki finansowe w kwocie 60 000 zł.
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkľeślił, Że zakres ľealizowanych pľojektów należy
dostosować do istniejących możliwości finansowych.

Infoľmacja w powyzszym zakresie została przyjęta przez Zaruąd Powiatu do wiadomości.

Ad. r4
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Gtzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oľaz wyniku finansowym uzyskanych przez
oddziały, poradnie za m-c wľzesień 2015 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14
do niniej szego protokołu.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju zapewnił, ze podejmuje wszelakie działania, aby stľata
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju na koniec 2O15 r. była zb\izona do poziomu
amortyzacji. Powyższe spowoduje' ze nie zajdzie potrzeba pokrywania ujemnego wyniku
fi nansoweg o przez Powiat.

Infoľmacja w powyzszym zakľesie została przyjętaprzezZaľząd Powiatu do wiadomości.
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W dalszej części posiedzenia Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zclľoju
Gľzegorz Gałuszka zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu
Powiatu Buskiego zadania pn. ,,Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju" - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego
pľotokołu.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju poinfbľmował, Że w związku z potrzebą odnowienia
i uzupełnienia niezbędnego stanu aparatuľy medycznej, wykorzystywanej do ratowaniaŻycia,
monitorowania stanu zdľowia i w opaľciu o zgłaszane zapoÍľzebowania na spľzęt medyczny
z oddziałőw Szpitala istnieje potrzeba zakupu nowej n/w aparatuľy medycznej
dla poszczególnych oddziałów:

l. Stół zabiego.vq.u Zptzeznaczęniem na oddział Pediatryczny.
2. optyka artľoskopow a z ptzeznaczeniem na Blok operacyjny.
3. Urządzenie do aktywnej ľegulacji temperatuľy ciaŁa pacjenta z przeznaczeniem

na Blok Operacyjny.
4' Podgľzewacz soli fizjologicznej do zabiegów opeľacyjnych ZpÍZeznaczeniem na Blok

Operacyjny.
5' DeÍibrylatoÍ Z pÍZeznaczeniem na oddział Geriatľyczny.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju zawnioskował o udzielenie dofinansowania w kwocie
5] 424 zł. Udział finansowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w pozostałej
części będzie wynosił 1776 zł. ZoZ w Busku - Zdroju przewiduje wykoľzystanie śľodków
do 30 gľudnia 20l5 ľoku.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił wstępną propozycję pľojektu uchwały
budzetowej na20|6 rok. Skaľbnik Powiatu omówił planowane dochody i wydatki budżetowe,
przychody i ľozchody budżetu w 20l6 ľ. Następnie Skarbnik Powiatu wraz z Członkami
Zarządu szczegółowo przeanalizowali i omówili planowane limity wydatków
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Skarbnik Powiatu udzielał wyjaśnieri
i odpowiedzi na pytania Członków Zaľządu w powyzszym zakresie. Po analizie i dyskusji
Członkowie Zarządu wnosili propozycje zmian do przedłozonych mateľiałów budżetowych
orazzobowiązali Skarbnika Powiatu do ich wpľowadzenia.

ZałoŻenia do projektu budŻetu Powiatu Buskiego na 2016 rok w ľozbiciu na poszczególne
jednostki organizacyjne stanowiązłłqcznik nr ]6 do niniejszego protokołu'

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przyjęcia pľojektu uchwały
budzetowej na20l6 rok stanowi załqcznik nr 17 do niniejszegô pľotokołu.

Dalsze procedowanie nad projektem budzetu Powiatu Buskiego na ľok 2016 nastąpi
na następnym posiedzeniuZarządu, któľego termin wznaczono na dzień l2 listopada br.
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Ad. t6
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistrza Miasta
i Gminy Stopnica w sprawie udzielenia w bieŻącym ľoku budżetowym na rzecz Gminy
Stopnica pomocy Íinansowej w wysokości 70 000 zł na rcalizację zadania inwestycyjnego
pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt
w Stopnicy'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił udzielió Gminie Stopnica pomocy
finansowej w wysokości 60 000 złnarealizację w/w zadania inwestycyjnego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
_ Zdľoju z dnia 02.1 1 .201 5 t. Znak: SOSW. 3 0 l l' l 5.20 1 5 w sprawie dokonani a zmian między
ľozdziú'ami w planie wydatków na 2015 ľ' zgodnie z załqcznikiem nr 19 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdĺoju z dnia 05.1l.2015 ľ.

Znak: PF-0760l27l20l5 w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budŻetu na 2015
rok zgodniezzałqczníkiem nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 242lŻ0l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l0 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015 stanowi załqcznik nľ 2I
do niniej szego pľotokołu.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nr 243lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2Ol5 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20|5 ľoku stanowi
załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

4d.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2015 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała został'a pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 244lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2Ol5 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku stanowi
załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Ad.2Ż
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie ťtnansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oľaz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l5 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

tJchwała Nr Ż45/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administracji rządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l5 roku stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego
protokołu.

4d.23
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków W podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała został'a pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr Ż4612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2015 ľoku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych
stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Á'd.24
Przewodniczący Zaruądu Jeĺzy Kolarz przedloŻył pozostałym Członkom Zarządu informację
o stanie śľodowiska na teľenie Powiatu Buskiego w Ż0I4 roku - w brzmieniu stanowiącyń
załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza informacja została przyjęta pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą informację naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.25
|ľ sprawach rĺiznych nie zgło'ĺzono żadnych wni'oskĺiw.

Á.d.26
Po ztealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l350 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.

Protokól sporządziła:
Barbara Nowocicń

b. Ncx"ocłl^"


