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Protokól Nr 53/2015
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 22 gľudnĺa 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4, Robeľt Gwoźdż
5. Wiesław Marzęc

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
Marian Szostak _ Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju
Piotľ Zeljaś _ Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Grzegoru Gałuszka - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zđroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quoľum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
P rzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju
w spľawie włączenia do planu finansowego na 20l6 rok zadania pn. ,,Przebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0093T Szczaworyz - Kików _ Zboľów zuĺiązana z budową przepustu

1.

2.
3.
4.

5.
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o 80 cm z ľur betonowych zbľojonych o długości 9 m w km 7+2Ż6 w miejscowości
Kików' gmina Solec - Zdrőj" (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie wyľazenia zgody na likwidację środków tľwałych i zdjęcie ich z ewidencji
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Dyr. Po-W w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojl w sprawie zmiany Regulaminu
oľganizacyinego Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Jőzefa
Piłsudskiego w Winiarach (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. Po_W w Winiarach,
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrazenia z,gody na pľzystąpienie
przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu zamkniętego w ľamach osi Priorytetowej
9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ľamach Działania 9.l Aktywna integracja
zwiększająca szanse na zatľudnienie (konkuľs nľ: RPSW'09.01'00-IZ.00-26-009lI5)
Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata ŻOl4 -
Ż020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektora Wojewódzkiego Uľzędu Pracy w Kielcach
w zakľesie podziału środków Funduszu Pľacy dla samoľządów powiatowych
na finansowanie programów na ÍZecz pľomocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla samoľządów
powiatowych (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

t0. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektora Wojewódzkiego Uľzędu Pľacy w Kielcach
w zakľesie podziału środków Funduszu Pracy dla samoľządów powiatowych na realizację
w latach Ż016 _ 2018 zadania, o którym mowa w aľt' 150f ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucj ach ľynku pracy oľaz na finansowanie w 20 l 6 ľoku działan na rzecz kształcenia
ustawicznego pľacowników i pľacodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

1l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku Z&oju
w spľawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pľacowników (Dyľ. PUP w Busku _ Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ' Skaľbnik Powiatu).

12. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku ťtnansowym uzyskanych przez oddziały, poľadnie
Za m-c paŹdzieľnik 2015 r' (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

13. Rozpattzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży PoŻamej w Busku -
Zdroju w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2015 ľok
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

14. Rozpatĺzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -
Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
(Nacz. Wydz. EK).

l5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz,
EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nľ 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im' Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju na rok szkolny 2015lŻ016
(Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwíerdzenia aneksu
nľ 2 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku _ Zdľoju na ľok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

18. Zatwieľdzenie planu wykoľzystania śľodków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2016 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
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l9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków na2015 r. (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków naŻ015 r. (Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

2l. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian między
paragľafämi w planie wydatków na2015 ľ' (Skarbnik Powiatun Nacz. Wydz. EK).

22.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l5 rok (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku
- Zdľoju w spľawie dokonania pľzeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami
klasyfikacji budzetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

24,Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków
Staľostwa Powiatowego w Busku - Z&oju (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego
w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).

29.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IYl27l20l5 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 stycznia 2015 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 _ 2030 (Skaľbnik Powiatu).

30. Spľawy rőŻne.
31. Zamkni ęcie posied zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 730 otwoľzył 53 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu .Ierzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszonyclt osób stanowĺq załqczniki nr I i 2 do ninÍejszego pľotokolu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniuptzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 52l20l5 z dnia 15 gľudnia 20l5 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.
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Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Krzysztoť Tułak zwrócił się
do Zaĺządu Powiatu z wnioskiem o włączenie do planu finansowego na 2016 ľok zadania
pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczawoľyż - Kików _ Zborőw związana
z budową przepustu o 80 cm z rur betonowych zbrojonych o długości 9 m w krrl 7+2Ż6
w miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrőj" _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3
do niniejszego protokołu. Przewidywana wartość zadania lŻ 000 zł.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej przez Powiat Buski dla Gminy Pacanów na rea|izację inwestycji pn.: ,,Remont
dľogi gminnej nľ 361||7T Grabowica Kopcowa'' w ramach działania ,,Budowa
lub modernizacja dľóg lokalnych" z Programu Rozwoju obszaľów Wiejskich na lata 20|4 _
2020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr r' do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz oraz Dyľektor PZD w Busku - Zdroju poinformowali,
że powyŻszy wniosek naleŻy uznać, zabezprzedmiotowy ze względu na to, Żę zarőwno Gmina
Pacanów jak i Powiat Buski nie będą ubiegaó się o uzyskanie dofinansowania
na modernizację drőg w ľamach PROW.

Ad.6
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Ze|jaś zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację
wyszczególnionych we wniosku śľodków trwałych i zdjęcie ich z ewidencji _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyrazíł zgodę na likwidację dołu gnilnego ,,Inhofta''
Nr'1.Gľ.II/2Ż|223' Decyzję w zakĺesie likwidacji zestawów komputeľowych Zarząd Powiatu
podejmie po pľzedłozeniu przez Dyľektoľa Po-W w Winiarach spoľządzonej pÍzez
infoľmatyka opinii odnośnie stanu technicznego pľzeznaczonego do likwidacji sprzętu
komputerowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś przedstawił
projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Placówki opiekunczo - Wychowawczej im' Maľszałka lőzefa Piłsudskiego
w Winiaľach.

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

Uchwała Nr 283/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 ľoku
w spľawie zmiany Regulaminu oľganizacyjnego Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej
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im. Maľszałka Jőzefa Piłsudskiego w Winiaľach stanowi załqcznik nr ó do niniejszego
pľotokołu.

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie ptzez Powiat Buski do ogłoszonego konkuľsu zamkniętego
w ľamach osi Prioľytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ľamach
Działania 9.l Aktywna integracja zwiększająca szanse ńa zatľudnienie (konkurs nr:
RPSW.09.01'00-IZ.00-Ż6-009l15) Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2Ol4 - 20ŻO - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7
do niniej szego pľotokołu.

Zaľząd Powiatu postanowił, Że decyzję w spľawie pľzystąpienia do w/w konkursu podejmie
po przedłoŻeniu przez Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju wniosku aplikacyjnego pľojektu
,.Non'y Zawod - Rozwój Życia".

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zaruąd
Powiatu z pismem Dyrektoľa Wojewódzkiego Uľzędu Pľacy w Kielcach informującym
o dokonanym podziale śľodków Funduszu Pľacy dla samoľządów powiatowych
na finansowanie programĺiw na rzecz promocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezľobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla samorządów powiatowych -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu. Dyľektor PUP w Busku -
Z&oju poinformował, Że dla Powiatu Buskiego przyznano na 2016 rok następujące kwoty
Funduszu Pľacy:

3 384 300 zł na finansowanie pľogľamów na rzeczptomocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej,
1 601769 zł na realizację pľojektów pozakonkuľsowych w ramach Programu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
961202 zł na ľealizację projektów pozakonkuľsowych w ľamach Regionalnego
Pľogľamu operacyj nego Woj ewó dztw a Świętokľzyskiego,
l l8 400 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjętaprzęzZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. l0
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach informującym
o dokonanym podziale środków Funduszu Pľacy dla samoľządów powiatowych
na rea|izację w latach Ż016 _ 2018 zadania, o którym mowa w art' l50ť ustawy o pľomocji
zatľudnienia i instytucjach rynku pracy otaz na finansowanie w 20l6 roku działan na rzecz
kształcenia ustawicznego pľacowników i pľacodawców z Kľajowego Funduszu
Szkoleniowego - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.
Dyrektoľ PUP w Busku _ Zdľoju poinformował, Że dla Powiatu Buskiego zostały przyznane
następujące kwoty:
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l. Środki Funduszu Pľacy na Íjnansowaniezadania określonego w aľt. l50f usĺawy..' -
5 413 300 zł,w Íym:
- 1 353 300 zł na ľok 2016,
- 2 030 000 zł na ľok Ż0l7,
-2030 000 zł na rok 20l8'

z. Śľodki Kľajowego Funduszu Szkoleniowego - 334 000 zł na rok 2016.

Informacja w powyzszym zakresie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. il
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zwrócił się
z wnioskiem do Zarządu Powiatu w spľawie wyľażenia zgody na zatrudnienie pľacowników -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ađ. 12
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Z&oju Grzegoľz Gałuszka oÍaz
Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds' FinansoÝvych w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietľaszewski zapozna|i Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oľaz wyniku
finansowym uzyskanych przez oddziały, poľadníę za m-c pażdziernik 20l5 r. _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 1I do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju Gtzegorz Gałuszka poinfoľmował, Że stľata Szpitala
naľastająco od początku roku stanowi kwotę 6622335,83 zł. Następnie Dyrektor ZoZ
pľzedstawił infbrmację nt. wysokości środków uzyskanych przez Szpital z tytułu nadwykonań
i zwiększeń kontľaktu. Dyľektor ZoZ poinformował, Że łączna kwota śľodków uzyskanych
z NFZ z wlw tytułu wynosi ok. 2 mln zł. Kontynuując Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju
nadmienił, że w 2016 ľoku wpľowadzone zostaną ogľaniczenia w zakľesie zatľudniania
pľacowników na podstawie umów zlecenia lub w ľamach nadgodzin' Dyľektoľ
ZoZ zaznaczył, Że Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Pielęgniaľstwa została zobowíązana
do pľzeprowadzenia ľeoľganizacji w powyższym zakĺesie i ustalenia stosownych gľafików
pracy. oszczędności jakie ZoZ planuje uzyskaó z tego tytułu wynoszą rocznie ok. 0,5 mln zł.
Następnie Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że przygotowane zostały budzety
dla poszczególnych oddziałów Szpitala Ze wskazaniem w jakich zakľesach na\eŻy
wpľowadzić, oszczędności. Dyrektor ZoZ dodał, że konieczne jest obniżenie wydatków
na mateľiały jednoľazowe, leki i diagnostykę.

Z-ca Dyrektora ZoZ w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski poinformował, że nastąpi
zamiana systemu infoľmatycznego wspomagającego pľacę części medycznej Szpitala
oraz Apteki Szpitalnej. Zakupiony upľzednio przez ZoZ w Busku _ Zdroju system
informatyczny do chwili obecnej nie działa pľawidłowo' Nowy system informatyczny
zostanie wdľożony w miesiącu styczniu 2016 r. Pozwoli on ewidencjonować pľzebieg
leczenia pacjenta oĺazrozchőd leków z dokładnością do każdego pacjenta.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętapTZęZZarząd Powiatu do wiadomości'
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Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnía 18J220l5 r, Znak:
PF-0760/30lŻ01r5 w sprawie pľzekwaliľrkowania wydatków w planie budżetu na 2015 ľok
zgodnie z zĺlłqcznikiem nr l2 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povĺyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody
na nieodpłatne udostępnienie nowej sali gimnastycznej dla Klubu Spoľtowego

',Buskowianka'' w okľesie od 01.01.20l6 r' do 30.06.20l6 ľ. dwa razy w tygodniu (wtoľek
i piątek) w godzinach 1900 _ Żť0 - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr ]3 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie oľganizacji
indywidualnych zajęó ľewalidacyjno - wychowawczych dla uczennicy Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie _ załqczník nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd 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 pra\rya doĘczących ochľony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Technikum Budowlanego w Zespole
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju _ załqcznik nľ 15 do niniejszego
pľotokołu' Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to |6 715,35 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

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

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwieľdzenia aneksu nľ 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im' Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju na rok
szkolny 201512016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Uchwała Nľ 284l20l5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż2 gĺudnia 2015 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 2015lŻ016
stanowi załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza oľganizacji Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoju na ľok szkolny z01512016.

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

Uchwała Nľ 285/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ŻŻ gĺudnia 2015 roku
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 2 do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego
ośľodka Sportowego w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201512016 stanowi załqcznik
nr I7 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła Członkom Zarządu Powiatu plan
wykoľzystania śľodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ľoku Ż0|6 _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że kwota zaplanowana na doskonalenie nauczycieli
w 2016 roku w I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdľoju przekracza 1% planowanych
ľocznych śľodków ptzeznaczonych na wynagľodzenia osobowe nauczycieli' Powyższe
zostanię skoľygowane przy ostatecznym podejmowaniu uchwały budzetowej.

Po analizie, Zaĺząd Powiatu wyraził zgodę na zmniejszenie wlw kwoty do |Yo. Zarząd
Powiatu przyjął pľzedmiotowy plan z koľektą w zakľesie dostosowania go do \Yo w zakľesie
funduszu płac.

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

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapozĺał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 17 '12'Ż015 r. Znak: SOSW.3Ol l.22.20|5 w sprawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków na Ż0|5 r. zgodnie z załqcznikiem nr 19 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 17 .12.2015 t. Znak: SoSW.3Ol l.Ż3.2015 w spľawie dokonani a zmian między
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rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załqcznikiem nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 17.1Ż.2015 t' Znak: SOSW.30l 1.24.20|5 w sprawie dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na Ż0l5 ľ. zgodnie z załqcznikiem nr 2I do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Á.d.22
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdĺoju z dnia 18.12.2015 ľ. Znak:
ZsP.0722'50.20l5 w spľawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 20l5 ľ. zgodnie z załqcznikiem nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek zosÍał pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

4d.23
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 18.12.2015 r. Znak:
ZST-I 075.43.434.20l5 w spľawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy
rozdziaŁami klasyfikacji budzetowej zgodnie zzałqcznikiem nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Á.d.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 2l.12'Ż015 r.
Znak: FN.3021 '216.2015 w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju zgodnie z załqcznÍkiem nľ 24 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2Ol5 roku,

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 286/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi
załc1cznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Á.d.26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 28712015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku stanowi
zalqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

A.d.27
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został ptzyjęty pÍzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosabh _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.29Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr IYl27lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
zdnia 30stycznia 2015ľoku wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu



I.

ll

Buskiego na lata 2O15 _ 2O3O - w bľzmieniu stanowią cym załqcznik nľ 29 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.30

W sprawach różnych:

Członkowie Zarządu Powiatu otľzymali odpowiedŹ Dyľektoľa Powiatowego Zarządu
Dľóg w Busku _ Zdľoju na pismo Urzędu Gminy w Nowym Koľczynie oraz pismo
Członka Zarządu Pana Krzysztofa Gajka w sprawie wykonania robót odwodnieniowych
przy drodze powiatowej Nr 0l34T Szczeľbaków _ Szczýniki _ Nowy Koľczyn,
w mieiscowoŚci Sępichów - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 30 do niniejszego
protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali odpowiedŹ Dyrektoľa Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku _ Zdľoju na wniosek Członka Zarządu Powiatu Pana Wiesława Maľca
w sprawie wykonania robót z zakľesu bieżącego utľzymania przy drodze powiatowej
Nr 0084T Siesławice Skorocice - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3I
do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie na interpelację zŁoŻoną przez Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu
Pana Grzegorza Lasaka podczas XIII Sesji Rady Powiatu w dniu ll gľudnia 2015 ľ.
dotyczącej kwestii zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Zaľządu Powiatu zapozna|i się z pismem Naczelnika Wydziału RLo
informującym o skierowaniu do Świętokrzyskiego Zarządu Melioľacji i Urządzen
Wodnych w Kielcach wniosku Członka Zaľządu Powiatu Pana Krzysztofa Gajka
w sprawie likwidacji czteľech tam bobrowych na Kanale Stľumień w miejscowości
Rzegocin gm. Nowy Koľczyn w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33
do niniejszego pľotokołu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocicń

s. tua"pc,rłń

)

3.

4.

4d.31
Po zľealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 9a0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'


