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Pľotokĺíl Nr 57 /2016

z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 26 sĘcznia 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Ierzy KoIarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robeľt Gwóżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Flelena Bebel _ Dyrektoľ DPS w Zborowie
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Krzysztof Tułak - Dyľektor PZD w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Refeľatu IPI
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ ZST-I w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Zbigniew Pietľaszewski - Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju
Andrzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo
Henryk Krzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR

Poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z Planem potľzeb pľzebudowy i remontów dróg powiatowych na 2016 ľ.

wynikających ze zgłoszonych wniosków przezUrzędy Gmin i zainteresowanych mieszkańców
według stanu na 3I.I2.2O|5 r. (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

6. Zapoznaníe się z opeľatem szacunkowym dotyczącym dľóg powiatowych na terenie powiatu
buskiego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie wyľażenia
zgody na złoŻęnie wniosku o zorganizowanie stażu na stanowisku pokojowej w związku
zupływającymZ dniem 3l.03'2016 ľ. terminem umowy o pracę naczas okľeślony (Dyr. DPS



8.

9.

t0.

w Zboľowie, Dyr. PCPR w Busku _Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
Zapoznanie się z Planem Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na
pierwsze półrocze 2016 r. wľaz z planem nadzoľu nad pľzestrzeganiem standardów opieki
i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej (Dyľ. PCPR
w Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym Pľojektu ,,Dobry Zavłőd - Lepsze Życie" (Dyr.
PCPR w Busku -Zdroju,, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z wnioskiem Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdľoju w sprawie planowanego podwyższenia wynagľodzenia od m-ca stycznia 2016 ľ. do

kwoty 2 250 zł brutto miesięcznie dla psychologa zatrudnionego w w/w jednostce (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz' Skaľbnik Powiatu).
Zapoznanie się z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdľoju w sprawie planowanego ogłoszenia konkursu na stanowisko podinspektora w Zespole
Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Pľogramów PFRON (Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infbrmatycznych w Busku -
Zdroju w spľawie wytaŻenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem posiadającej
pľzygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do pľowadzenia zajęć,

z zakresu kształcenia zawodowego (Dyľ. ZST_I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).
l3. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju w spľawie zatwiętdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

|4. Zapoznanie się z infoľmacią Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju o zamiarze zawarcia umowy najmu pokoi"mieszkalnych w internacie (Nacz.
Wydz. EK).

l5' Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroju w spľawie wyrazenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego
Ż nauczycielom (Nacz. Wydz. EK).

l6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia anęksu nľ 5 do
aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. BK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w spľawie
zatvĺierdzęnia zmian w haľmonogramie pracy Przedszkola Specjalnego (Nacz. Wydz. EK).

l8. Przyjęcie Komunikatu o podjęciu uchwały w spľawie przyjęcia pľogľamu 
',Kompleksowy 

plan
rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 _ 20Ż0" (Nacz. Wydz. EK).

l9. Rozpatrzenie wniosku organizatoľów trzeciej edycji Konkuľsu Histoľycznego W sprawie
wyrażenia zgody na wykorzystanie heľbu Powiatu Buskiego oľaz ufundowanie upominków dla
członków komisji konkursowej (Nacz. Wydz. EK, Kieľ. Ref. IPI).

20' Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Handbalove Busko w spľawie nieodpłatnego
uŻyczenia Hali Spoľtowej PMOS (Nacz. Wydz. EK).

21. Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na doÍinansowanie
rea|izacji prae przy zabytkach w ľoku 20l6 (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

22. Zapoznanie się z inÍbľmacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanyih przez oddziały, poľadnie zam-c
listopad 20l5 r. (Z-caDyr.ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

23. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozvĺiązania stosunku pracy
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Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. oR).
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia Pľogľamu

edukacyjno - ekologicznego pn. ,,Chrońmy naszą planetę'' ľealizowanego na teľenie Powiatu
Buskiego w roku szkolnym 201512016 (Nacz. Wydz. RLO).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierŻaulę (Nacz.
Wydz. GKN).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierŻavłę (Nacz. Wydz. GKN).

27.Rozpatrzenie wniosku Gminy Busko _ Zďrőj w sprawie udzielenia zgody na dysponowanie do
celów budowlanych działką ĺu 26117 położoną w Busku _ Zdtoju przy ulicy Boh. Warszawy
oraz wykonania zagospodaľowania terenu działki nĺ 26117 polegającego na przebudowie ciągów
komunikacyj nych (Nacz. Wydz. GKN).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wspólnego przygotowania i ľealizacji pľojektu
paľtnerskiego pn' ,,ochľona bioľóżnorodności obszaľów cennych pľzyľodniczo poprzez
utwoľzenie edukacyjnej ściezki ľowerowej łączącej gminy uzdľowiskowe Busko_Zdrój i Solec-
Zdr őj" (Skaľbnĺk Powiatu).

29. Spľawy rőŻne.
3 0. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeruy Ko|arz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył 57 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 Zarzqdu oraz zaproszonych oslÍb
stanowiq załqczniki nľ l i nľ 2 do nin. pľotokołu.

Ad.3
Proponowany poľządek obrad został przyjęty przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nr 56/2016 z dnia 14 stycznia 20l6 roku został pĺzyjęty ptzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznaŁ Zarząd Powiatu
z Planem potrzeb pľzebudowy i ľemontów dróg powiatowych na Ż016 rok wynikających ze
zgłoszonych wniosków przęz Urzędy Gmin i zainteresowanych mięszkańców według stanu na



31.l2.Ż0l5 r. - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W dalszej części dyskusji Dyľektor PZD w Busku - Zdľoju przedstawił wykaz odcinków dróg
powiatowy ch zniszczonych pľzez nawalne deszcze, proponowanych do rea|ĺzacji w 201 6 r.

Zarząd Powiatu zdecydował, aby zgłosić do realizacji w 2016 roku następujące odcinki dróg:
. Gmina Wiślica droga Nľ 0088T Łatanice _ Hołudza - olganów od km 1+0l7 do km 3+545

długości 2528 mb,
. Gmina Busko _ Zdrőj dľoga Nr 0056T Busko _ Z&őj - Zbrodzice - ul. Widuchowska od km

0+260 do km 1+383 długości 1123 mb,
. Gmina Nowy Koľczyn dľoga Nr 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin _ Górnowola - Pawłów od

km9+734 do km 10+960 długości 1226mb,
. Gmina Stopnica dľoga Nr 0043T Dziesławice _ Białoborze _ Stopnica od km 3+540 do km

5+430 długości l890 mb,
- Gmina Gno'jno dľoga Nr 003 1T Rzeszutki - Falki _ Janowice Poduszowskie od km 0+000

do km 1ł ]50 i od km 1+600 do km 2+280 - bez odcinka, któľy został już zrealizowany,
długości 1430 mb,

. Gmina Pacanów dľoga Nr 0l12T Nowa Wieś _ Sľoczków - Beszowa od km 4+353 do km
5+353 długości l000 mb,

. Gmina Tuczępy dľoga Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+640 do km
9+840 długości l200 mb,

. Gmina Solec _ Zdrőj dľoga Nľ 0095T Piasek Wielki _ Zagajőw - Solec - Zdrój od km 7+000
do km 8+300 długości l300 mb.

Po szczegőłowej dyskusji,Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pÍZyjął do ľealizacji w 20l6
roku w/w zakľes dróg powiatowych zníszczonychprzez nawalne deszcze.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zatządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kĺzysztof Tułak przedłoŻył Zarządowi
Powiatu opracowany pľzez pracowników w/w jednostki operat szacunkowy dotyczący dróg
powiatowych na terenie powiatu buskiego. Powyższe jest wyceną majątku okĺeślającą wartośi
księgową dróg powiatowych na teľenie powiatu buskiego woj. Świętokrzyskie o długości 653,37O
km i 31 obiektów mostowych. Dokonano wyceny istniejących nawieľzchni drogowych, podbudów,
mostów, przepustów, chodników, zatok autobusowych, parkingów, miejsc postojowych i muľów
oporowych wg stanu na dzień 0l.01.2015 ľ.

Wycena została sporządzona przy zastosowaniu średniej ceny robót inwestycyjnych
i utľzymaniowych wykonywanych w PowiatowymZaľządzie Dľóg w Busku _Zdroju w latach 2010

- Ż0l2 wraz Z uwzględnieniem wskażnika amortyzacji rocznej 4,5 oÁ'

Na podstawie zebľanyclr informacji, pľzeprowadzonych ana|iz i dokonanych wyliczeń, wartośó
księgowa dľóg powiatowych na terenie powiatu buskiego przy uwzględnieniu współczynnika
amortyzacji dla przyjętego celu wyceny na dzień 1 stycznia 2015 ľoku został'a okľeślona na
poziomie: l61 009 303,77 zł.
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Ad.7
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zwróciła się do Zaĺządu Powiatu
o wyľażenie zgody na złożenie wniosku o zorganizowanie stażu na stanowisku pokojowej
w związku z upłyłvającym z dniem 31.03.2016 ľ. terminem umowy o pľacę na cZaS okĺeślony -
w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 4 do niníejszego protokołu,

Starosta Jeľzy Kolarz Zasygnalizował' że gdyby okľeślona osoba posiadała orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności nie wymagane jest w tym pľzypadku w ogóle zatrudnieni e. Zaapelował do Pani
Dyľektor o rozwaŻenie wszystkich aspektów pľawnych, kwalifikacji itd., bowiem mając orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności 6 - miesięczny staŻ moŻna przedłuŻyć, jeszcze o 3 m-ce bez deklaracji
zatrudnienia.

W związku zpowyŻszym,Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowy wniosek i jednocześnie zobowiązał
Dyrektoľa DPS w Zborowie do rozeznania kwestií związanej z korzystaniem z maksymalnego
dofinansowania z Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.8
Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński pľzedstawił Plan Pracy Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na pierwsze półrocze 2016 r. wÍaz z planem nadzoľu
nad przestrzeganíem standaľdów opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach
teľapii zajęciowej - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu,

Po szczegółowej analizie, powyższy Plan Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
_ Zdľoju na pieľwsze piłľocze 2016 r. wraz Z planem nadzoru nad pľzestrzeganiem standaľdów
opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej został przyjęty
pÍzez Członków Zaruądu Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
szczegółowo zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym Projektu ,,Dobry Zawőd _ Lepsze
Życie" - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PCPR w Busku * Zdľoju wyjaśnił, ze Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju nie będzie wnosić do Projektu wkładu ťtnansowego gotówkowego. Jednocześnie dodał, ze
oszczędności po stľonie PCPR w wyniku tego Projektu będą stanowić kwotę ok. l00 338 zŁ

i wynikają one z wynagrodzenia doradcy zawodowego' pracowników socjalnych' psychologa. Ww
środki zostaną ľefundowane przez pľojekt.

W dalszej części dyskusji, Dyrektor Centrum zobowiązał się do przedstawienia na jedno z kolejnych
posiedzeń informacji' szczegółowych wyliczeń finansowych ile powiat w wyniku dotychczas
realizowanych projektów otľzymał śľodków i co w związku z powyŻszym pozostało materialnego
w powiecie



Następnie Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju odpowiedział na
zapytania i wątpliwości Członków Zarządu Powiatu w zakľesie pľzedmiotowego Pľojektu.
Jednocześnie Zaruąd Powiatu zobowiązał Go do pľzygotowania informacji zbiorczej w zakľesie
spľzętu zakupionego w tľakcie realizacii poszczegőlnych projektów oľaz sposobu jego eksploatacji.
W w/w ľapoľcie powinien zostać wyszczególniony spľzęt znajdujący się w PCPR w Busku - Zdroju,
Sprzęt, któľy został przekazany wÍaz z informacją komu Został on przekazany.

Po wnikliwej analizie i dyskusji, Zaľząd Powiatu ptzyjął infbrmację Dyrektora PCPR w Busku _

Zdroju w powyższym zakresie do wiadomości.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił wniosek w sprawie planowanego podwyższenia wynagľodzenia od m-ca stycznia
2016 r. do kwoty 2 250 zł bľutto miesięcznie dla psychologa zatrudnionego w w/w jednostce -
w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Staľosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że regulacje płac, w tym w/w wniosek może zostaó ľozpatľzony po
pľzyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w Sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok
Ż016 oraz po otľzymaniu przez jednostki limitów wydatków.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Członek
Zarządu Powiatu Robeľt GwőŻdż nie był obecny w trakcie głosowania.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku'- Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie planowanego ogłoszenia konkursu na stanowisko
podinspektora w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym i obsługi Pľogľamów PFRON _

w brzmieniu stanowiqcym załqczník nr 8 do niniejszego protokołu,

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem awans wewnętľzny może zostać dokonany jedynie w ľamach
tej samej grupy stanowisk, w któľych pracownicy samorządowi są zatrudnieni w myśl ustawy
o pracownikach samorządowych.

Po analizie, Zarząd Powiatu pÍZyjął povĺyŻszą informację do wiadomości i jednocześnie zwrócił
uwagę' aby powyzszy wniosek został zrea|izowany bez zwiększenia zatrudnienia oraz funduszu
płac.

Ad. 12
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdľoju Sylwester Pałka wystąpił
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej
nauczycielem posiadaj ącej przygotowanie zawodowe uznane pÍzęz dyrektora szkoły za odpowiednie
do prowadzenia zaięć' z zakresu kształcenia zawodowego pľaktycznego - w brzmieniu stanowíqcym
załqcznÍk nr 9 do niniejszego protokołu.
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Zgodnie z ptzedłożonym wnioskiem osoba ta posiada również upľawnienia diagnosty i

wykonywaó okľęsowe badania techniczne w stacji diagnostycznej.

Dyrektor ZST_I w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że planuje przydzie|ić: w/w osobie 20

w waľsztatach szkolnych.

będzie

godzin

Po szczegołowym przeana|izowaniu, povłyŻszy wniosek zostď pľzyjęty pÍzez Zarząd Powiatu

w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 13
Naczelnik Wydziďu EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Zespofu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce w wysokości 200,00 zł _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznůk nľ I0 do

niniej szego p ľoto kołu.

Zgodnie z wlw wnioskiem stypendium szkolne za wyniki w nauce w ZSTiO w Busku - Zdroju

zđstałoby przyznane 8 uczniom, zaś stypendium za osiągnięcia spoľtowe - jednemu uczniowi.

Po analizie,powyŻszy wniosek zostałprzyjęty przezZarządPowiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z informacją Dyľektoľa

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju o zamiarze za'warcia umowy
najmu pokoi mieszkalnych w internacie - w bruníeníu stanowĘcym załqczník nr 11 do niniejszego
protokolu

Po analrizie, infoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta ptzez Zarząd Powiatu do

wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek Dyľektora Zespofu szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w sprawie .vqĺrtŻeĺia zgody na zwiększenie
o 20 oÁ minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego Ż nauczycielom praktycznej nauki zawodu
w okľesie od 01 .02.2016 r. do 30.06.2016 r. - w brzmieníu stanowiqcym załqcznik nr 12 do

nÍniej s ze go p roto koł u.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyłaprojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdtoju w sprawie zat:wiqdzenia aneksu nĺ 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych



i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ016.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zatząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 29712016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia26 stycznia 2016 ľoku w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 5 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im' Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nľ 13 do

n iniejs ze go p ľoto kołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia zmian w harmonogramie pracy Przedszkola
Specjalnego zgodnie z załqcznÍkiem nr 14 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. l8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła pľojekt Komunikatu Zarządu Powiatu
w Busku -Z&oju o podjęciu uchwały w spľawie przyjęcia pľogľamu ,,Kompleksowy plan ľozwoju
szkół w Powiecie Buskim na lata Ż0l5 _2020"'

Po analizie,powyższy Komunikat został przyjęty pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłoŚnie.

Komunikat Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 26 stycznia 20l6 roku o podjęciu uchwały
w spľawie pľzyięcia progľamu ,,Kompleksowy plan ľozwoju szkół w Powiecię Buskim na lata 20l5

- 20Ż0" stanowi załqcznÍk nr I5 do niniejszego protokołu,

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek Społecznego Komitetu
oľganizacyjnego Ponidziańskiego Konkuľsu Histoľycznego tj'organizatorów trzeciej edycji
Konkuľsu Historycznego W sprawie: wyľazenia zgody na objęcie nad nim patľonatu i na

wykorzystanie heľbu Powiatu Buskiego oľaz ufundowania upominków dla członków komisji
konkursowei _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 16 do niníejszego protokołu.

Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień wyjaśniła, że będą to dwie komisje konkursowe - jedna 3

- osobowa i druga 6 - osobowa. Z informacji uzyskanych od Przewodniczącego Społecznego

Komitetu Ponidziańskiego Konkuľsu Historycznego wynika, Że członkowie komisji konkuľsowej
oczekiwaliby mateľiałów pľomocyjnych, albumów itp.

Po szczegółowej dyskusji i analizie, Zarząd Powiatu vłyraził zgodę na objęcie patľonatem w/w
Konkuľsu Histoľycznego i wykorzystanie herbu Powiatu Buskiego oraz przekazanie stosownych
materiałów promocyj nych członkom komi sj i konkuľsowej .



Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu
jednogłośnie'

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek Klubu
Busko w spľawie nieodpłatnego uŻyczenia hali spoľtowej PMOS - p
załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu,

Powiatu w głosowaniu

Sportowego Handbalove
bľzmieniu stanowiqcym

Zgodnie z przedłoŻonym wnioskiem Wnioskodawca zwľócił się o nieodpłatne uŻyczenie hali

spoľtowej PMQS w Busku - Zdroju w celu rozegľania meczy w Małopolskiej Lidze Seniorów

w piłkę ręczną' Jednocześnie poinformowano, że odbędzie się pięć takich spotkań w okľęsie od

lutego do kwietnia 2016 roku.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że z informacji uzyskanych od Dyrektoľa Powiatowego

Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju wynika, że istnieje taka moŹliwośi oľaz

Żebezpłatne użyczenie hali będzie kosztowało ośľodek 700 zł.

Jednocześnie Wnioskodawca zwrócił się z pľośbą o udostępnienie powyŻszej hali na zajęcia

tľeningowe, któľe odbywają się dwa razy w tygodniu za kwotę 50 oÁ należnej stawki godzinowej.

W obecnej chwili w/w Klub Sportowy korzysta z hali PMOS za kwotę |00 % należnej stawki

godzinowej.

W powyzszym wniosku zapewniono' Że Klub Sportowy Handbalove Busko nie pľowadzi

dziaĺalności gospodarczej i w trakcie ľozgrywanych meczy nie będzie prowadzonasprzedaŻ biletów.

W związku ztym,powyzszy wniosek został pozytywnie rozpatrzony przezZarząd Powiatu zaľówno

w zakľesie nieodpłatne go uŻyczenia hali sportowej PMOS w celu rozegľania pięciu meczy

w okĺesie od lutego do kwiętni a 2016 ľoku oľaz w zakľesie udostępnienia jej na zajęcia treningowe

za kwotę 50 Yo naleŻnej stawki godzinowej do końca ľoku kalendarzowego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie' Członek

ZarząduPowiatu Wiesław Marzec nie był obecny w tľakcie głosowania'

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie

dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2016 _ w brzmíeníu stanowiqcym

załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Wysokośó planowanych Śľodków finansowych na dofinansowanie w/w pľac w 2016 roku wynosi

20 000 zł. Zgodnie Z powyzszym wnioski należy składać w teľminie od l do 29 lutego 2016 r.

Po analizie, Zaruąd Powiatu zaakceptował pľzedmiotowe ogłoszenie w głosowaniu jednogłośnie'

Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzęc nie był obecny w trakcie głosowania.



Ad.Ż2
Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznał Zarząd
Powiatu z infbľmacją o przychodach, kosztach oraz wyniku Íinansowym uzyskanych pÍzez oddziały,
poradnie za m-c listopad Ż015 r' - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 19 ĺlo niniejszego
protokołu.

Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdľoju poinformował, Że z ľachunku zysków
i strat wynika' ze strata wynosi minus _6343 Ż33,37 zł'Dodał, że ogólny wynik szpitala związany
jest z sytuacją finansową naposzczególnych oddziałach'

W dalszej części dyskusji, Z-caDyrektoľaZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdľoju przekazał, Że na
największe koszty na oddziale Chiľuľgii Urazowo - ortopedycznej składają się koszty wynikające
z pracy bloku operacyjnego oÍaz koszty endoprotez' wkładów. Zatem, przyczyna tak dużego
ujemnego wyniku finansowego tego oddziału tkwi pľzede wszystkim w kosztach elemęntów
wbudowywanych. Z-ca l)yrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku - Zdľoju wyjaśnił, że na\eży
zastanowić się w jaki sposób przy pełnej gwarancji pozytywnego wyniku dľogie elementy można
zastąpic innymi, tańszymi.

Starosta Jerzy KolaÍZ po raz kolejny zaape|ował o podjęcie wszelkich dziú.ań zmierzających do
ograniczenia kosztów w szpitalu.

Po szczegółowym przeana|izowaniu, informacja w powyzszym zakľesie została przyjęta przez
Zarząd Powiatu do wiadomości.

4d.23
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa przedłoŻyła pľoiekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
Zdroju w sprawie rozwiązania stosunku pracy Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
Zdroju.

Po anal i zi e, p owy Ższa uchwała została pr zy j ęta pr zez Zaľ ząd P owi atu

Uchwała Nr 298/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia26
rozwiązania stosunku pracy Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

w głosowaniu jednogłośnie.

stycznia 20l6 roku w spľawie
w Busku - Zdľoju stanowi

A.d.24
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w
Zdroju w spľawie pľzyjęcia Pľogľamu edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chľońmy naszą
ľealizowanęgo na teľenie Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 2015l20l6.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Zarząd
w głosowaniu jednogłośnie.

Busku -
planetę''

Powiatu

Uchwała Nr 29912016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 stycznia 20l6 ľoku w spľawie
pľzyjęcia Pľogramu edukacyjno _ ekologicznego pn. 

''Chrońmy naszą planetę'' realizowanego na
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terenie Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 201512016 stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego
protokołu.

Ad.25
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻa,Ílski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na pľzedłużenie
umowy dotyczącej wydzierŻawienia 0,4 m2 powieľzchni pod ustawienie tablicy reklamowej na
ogľodzeniu w inteľnacie od stľony południowo _ wschodniej - w brzmieníu stanowiqcym załqcznik
nr 22 do niniejszego protokołu

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału GKN pľzedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
oddanie częŚci nieľuchomości w dzierŻawę.

Po analizie , powyŻsza uchwała została przyjęta przęz Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłoŚnie.

Uchwała Nr 300/201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 stycznia 20l6 ľoku w spľawie
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w dzierżawę stanowi załqcznik nr do 23 do niniejszego protokołu.

Ađ.26
Naczelnik Wydziału GKN l{enľyk KtzyŻański przedłoŻył pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w dzieĺŻawę - w brzmíeníu stanowiqcym załqcznik nr 24 do niníejszego protokołu,

Po analizie, powyższv pľojekt uchwały został przyjęty przęZ Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazai Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowaniaprzez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.27
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski przedstawił informację dotyczącą wniosku Gminy
Busko _ Zdrőj w spľawie udzielenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych działką nĺ
26117 połozoną w Busku - Zdroju pľzy ulicy Boh. Warszawy oraz na wykonanie zagospodaľowania
terenu działki nr Ż6117 polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych (droga i chodnik) -
w brzmieníu stanowíqcym załqcznik nr 25 do niníejszego protokołu,

Zgodnie z powyŻszą infbrmacją działka rlĺ 26117 stanowi własność Powiatu Buskiego' a Gminie
Busko _ Zdrő.i przysługuje służebność gľuntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu

ll



poptzeztą działkę na całej długości i szeľokości do działki nr 26ll.6.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie rozpatrzony pÍzezZaľząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedłoŻył projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
wspólnego przygotowania i rea|izacji projektu paľtneľskiego pn. ,,ochľona bioľóżnoľodności
obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki ľowerowej łączącej gminy
uzdrowiskowe Busko_Zdtőj i Solec-Zdľoj" - W brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 26 do
niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍzez Zaruąd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządv Powiatu povłyższą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak nie był obecny w tľakcie głosowania.

Ad.29
W spľawach ľóżnych:

l. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień omówiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatutietdzenia aneksu nr 1l do aľkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na rok szkolny 2015lŻ016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak nie był obecny
w trakcie głosowania.

Uchwała Nr 301/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia26 stycznia 2016 ľoku w sprawie
zatwieľdzenia aneksu nr 11 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015lŻ016
stanowi załqcznik nr 27 do niníejszego protokolu

2. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała larząd Powiatu z wnioskiem
Stowarzyszenia Społeczno _ Kultuľalnego SOLEC ZDROJ o rozpattzenie pľzedłożonej
ofeľty w ramach trybu pozakonkursowe5o _ w brzmíeniu stanowiqcym załqczník nr 28 do
niníej szego proto kołu.

|Ż



Naczęlnik Wydziału EK poinformowała, Że zgodnie z ustawą o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacie w ciągu 7 dni naIeży ľozpatľzyć tą ofertę.

Z forma|nego punktu widzenia w trybie pozakonkuľsowym mozna z|ecić, zadania organizacji
pozarządowej i można w powyższym zakresie przeznaczyó maksymalnie 20 % śľodków
finansowych przeznaczonych na wspaľci e zadan publicznych w trybie konkursowym. Naczelnik
Wydziału EK zasygna|izowałajednak, ze konkuľs nie został jeszcze rozpisany. Zatem, w pieľwszej
kolejności należy rozpisai konkurs, zachęcić, w/w oľganizację do pľzystąpienia do niego
i jednocześnie poinfoľmować, Że jeŻe|i wszystkie śľodki finansowe zostaną rozdysponowane
w konkuľsie wówczas organizacja ta nie otrzymaŻadnej dotacji. Naczelnik Wydziału EK dodała, ze
pľzedmiotowa oferta nie spełnia wymogów foľmalnych i jest niezgodna z wzorem oferty określonej
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W związku ztymZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie odľzucił powyzszą ofertę i zobowiązał
Naczelnika Wydziału EK do udzielenia odpowiedzi o mozliwości uzyskania dotacji w trybie
konkuľsowym. Wiceprzewodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak nie był obecny w tľakcie
głosowania.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach na pismo BR.0003.XIV.20l5 z dnia 04.0l '20l6 ľ. - interpelację Radnego Kamila
Kaspeľczyka i Radnego Ludomira Leszczyńskiego w spľawie mostu w ciągu dľogi
wojewódzkiej nr 756 w m. Jastrzębiec - p brzmieníu stanowiqcym załqcznik nr 29 do
nini ej s zego p roto kołu,

4' Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkiclr
w Kielcach na interpelację Radnego Kamila Kasperczyka i Radnego Ludomira
Leszczyńskiego dotyczącą remontu DW nr 756 Starachowice - Łagów - Szydłów - Stopnica
pÍZeZ miasto i gminę Stopnica _ w brzmieniu stanowíqcym załqcznik nr 30 do niníejszego
protokołu.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju
na interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu zgłoszone podczas XIV Sesji Rady
Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 30 gľudnia 20l5 r. oraz interpelację Radnego Jarosława
Jaworskiego z dnia 30 gľudnia 2015 r. w spľawie wykonania ľobót z zakľesu bieżącego
utľzymania przy dľogach powiatowych - w bľzmienÍu stanowiqcym załqcznik nr 31 do
n ĺniejs ze g o p roto kołu.

6. Zarząd, Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zarządu Melioľacji
i|Jrządzen Wodnych w Kielcach na pismo w sprawie likwidacji tam bobľowych na Kanale
Stľumień w m' Rzegocin gm. Nowy Korczyn _ w brzmíeníu stanowíqcym załqcznik nr 32
do niniejszego protokołu.

l3



Ad.30
Po zrealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podzĺękował obecnym za
udział i o godzinie l0:20 ?:rfilkÍLął posiedzenie7nĺządu Powiafu.

Pľotokół sporządziła:
Martvna Lis

ďpn rc
RzĄDU

Jeruy Kola
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