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Protokĺĺł Nľ 7512016
pos iedzeni a Zarządu Powiatu
z dnia 11 maja 2016 ľoku

posiedzeni u Zarządu udzial wzięli :

l. Jerzy Ko\arz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwóżdż.
4. Wiesław Maľzec

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdroju
Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzeniequoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdĺoju w sprawie wyľaŻenia opinii

dotyczącej za|iczęnia dľóg do kategorii dróg gminnych na teľenie Gminy Busko - Zdrőj
(Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
zabezpíeczenia dodatkowych śľodków w kwocie 14 448,63 zł na zadanie pn.: ,,Remont
chodników na teľenie oD Nľ 1 w Busku - Zdroju oraz oD Nr 2 w Stopnicy'' (Dyľ. PZD
w Busku - Zdľoju' Skarbnik Powiatu).
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7, Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
wyrażenia zgody na zatrudnienie w ľamach prac interwencyjnych osoby na stanowisko
pokojowej (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. soz).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju w sprawie zabezpieczenia śľodków f,tnansowych w budzecie Powiatu
Z przeznaczeniem na dľugi etat psychologa w Centľum (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatľzenie ofbrty z zakľesu ochrony i pľomocji zdrowia złoŻonej w tľybie
pozakonkuľSowym ptzez Świętokľzyski oddział okręgowy Polskiego Czerwoneg o KrzyŻa
(Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

l0. Rozpatľzenie wniosku w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju (Skaľbnik Powiatu).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadginrnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdľoju w spľawie dokonania pľzesunięcia środków ťlnansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku -

Zdľoju w spľawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planach wydatków
budżetowych na 20l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmianw budŻecie Powiatu
Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0|6 roku - podział rezerwy ogólnej
Zprzeznaczeniem na remont chodników ptzy drogach powiatowych (Skarbnik Powiatu).

15. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).

l8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

19. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia Gminie Busko - Z&őj zgody
na wznaczenie szlaku edukacyjnego oraz umieszczenie tablic informacyjnych tľwale
związanych z gľuntem na działkach - drogach powiatowych (Nacz. Wydz. GKN).

20. Zatwierdzenie indywidualnych diagnoz dotyczących sýuacji jednostek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Buski pľzystępujących do pľojektów unijnych w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 -

2020 (Nacz. Wydz. EK).
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 7

do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż01512016 (Nacz. Wydz. EK).

Ż2.Rozpatrzenie oferty z za\<ĺęsu kultuľy złoŻonej w tľybie pozakonkursowym przez
Stowarzyszenie,,Z NAMI LEPIEJ" (Nacz. Wydz. EK).

23. Spľawy ľőŻne.
2 4. Zamkni ęci e pos ied zenia'



Ad. r

obľadom Zaruądu pľzewoclrriczył
zebľanych i o godzinie 800 otworzył

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
75 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsĘ
obecności Czlonków Zarzqdu oraz zűproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2
do nin iejszego pľoto kołu.

Ad.3
Proponowan! pľZez Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 7 412016 z dnia 4 mĄa 20l 6 ľoku został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.5
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem Gminy Busko - Zdrőj dotyczącym WraŻenia opinii w sprawie zaIiczenia
dróg do kategorii dľóg gminnych na teľenie Gminy Busko - Zdrőj - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu .Terzy Kolarz poinformował, Że zgodnie z otrzymaną w ostatnim
czasje inteľpretacją przepisów pľawa' Zarząd Powiatu moŻe wyľazić, pozýywną ópinię
w powyższym zakresie pod waľunkiem, że drogi wymienione we wniosku będą spełniały
paľametľy okľeŚlone w Rozpoľządzeniu Ministľa Tľansportu i Gospodaľki Moľskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie waľunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dľogi
publiczne i ich usýuowanie.

Bioľąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu zobowiązał' Dyrektora PZD w Busku - Zdroju
do zwrócenia się do Gminy Busko - Zdrőj o uzupełnienie w/w wniosku o informację odnośnie
spełniania przez wymienione we wniosku drogi parametrów określonych w pľzedmiotowym
Rozpoľządzeniu.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak poinformował,
zę w dniu 05.05'20l6 ľ, otwaľto ofeľty na zadanie pn.: ,,Remont chodników na terenie oD
Nľ l w Busku - Zdľoju oraz oD Nr 2 w Stopnicy''. Wartość najniższej oferty wynosi
94 448,63 zł, natomiast waľtośó zabezpieczonych środków na w/w zadanie wynosi 80 000 zł'
Bioľąc pod uwagę powyŻsze, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwtőcił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 14 448,63 złnawlw zadanie -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył Członkom Zarządu infoľmację pn' ,,Wydatki na
bieŻące utľzymanie dróg powiatowych w latach 20ll - 20|6" - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZęz Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, że śľodki na powyższy cel zostaną zabezpieczone
Z rezerw ogólnej budzetu Powiatu.

W dalsze.j części posiedzenia Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
poinfoľmował, że z otrzymanego zę Świętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
pisma dotyczącego realizacjl zada,ń ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków
niekoľzystnych zjawisk atmosfeľycznych tzw, ,,powodziówek'' wynika, że wydatki na
dostosowanie dróg do wymogów technicznych stawianych przepisami nie będą kosztami
kwalifikowalnymi.
Dyrektor PZD w Busku - Zdroju pľzypomniał, że Powiat Buski otrzymał pľomesę na realizację
nlw zadan:
1) Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0088T Łatanice - Hołudza - olganów od km l+017

do km 3+545, długości 2 528 m'
2) Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0056T Busko - Zdrój - Zbrodzice - Podgaje

ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383, długości 1 l23 m'

Zadanie dotyczące pľzebudowy drogi powiatowej Nľ 0056T Busko - Zdrőj - Zbrodzicę -

Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383' długości l |23 m spełnia paľametľy
wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodaľki Moľskiej z dnia 2 maľca
1999 r. w sprawie waľunków technicznych, jakim powinny odpowiadai dľogi publiczne i ich
usytuowanie. Zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestoľskim koszt realizacji w/w dľogi
to ok. 378 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w Rozpoľządzeniu Ministľa
Transpoľtu i Gospodaľki Moľskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spľawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie znajduje się zapis zezwalający,
pod pewnymi warunkami, na odstępstwa od ogólnych wymogów stawianych pÍzez
przedmiotowe Rozpoľządzenie' W związku zpowyŻszym zadanie dotyczące przebudowy drogi
powiatowej Nľ 0088T Łatanice - Flołudza - olganów od km l+017 do km 3+545, długości
Ż 5Ż8 m ľealizowane będzie z zastosowaniem pľzedmiotowego zapisu. Wykonane zostanie
poszerzenie drogi oraz ro\ňry, bez zjazdőw. Zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim
koszt realizacji w/w drogi to ok.47l000 zł.

Ad.7
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej
Powiatu z wnioskiem w sprawie
inteľwencyjnych osoby na stanowisko
do niniejszego pľotokołu. Dyrektoľ
odbywała staŻ, zrezy gnowała z pracy'

w Zboľowie Helena Bebel zwľóciła się do Zaľządu
wyrażenia zgody na zatľudnienie w ľamach pľac
pokojowej - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6

DPS w Zborowie nadmieniła, Że pracownica, która

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
ponownie zwľőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansov\rych
w budżecie Powiatu zprzęznaczeniem na drugi etat psychologa w Centrum.
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Pismo Dyľektora PCPR w Busku - Zdroju przedstawiające zadania podejmowane przez
psychologa zatľudnionego w PCPR w Busku - Z&oju otaz zawieľające uzasadnienie potľzeby
zatrudnienia dľugiego psychologa w Centľum stanowi załqczník nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju stwieľdził, Że brak drugiego etatu psychologa w Centľum
spowoduje zagroŻenie dla realizacji zadan nałozonych na PCPR.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zwrőcił uwagę że obowiązek zapewnienia pomocy
psychologicznej dla mieszkańców Powiatu Buskiego oprőcz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju mają ľówniez Gminy z teľenu Powiatu, aw przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych - Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdľoju oraz Komenda
Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej w Busku - Zdroju.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju nadmienił, ze śľodki na drugi etat psychologa miały być
pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego' jednak w dniu wczorajszym otrzymał
informację, że wniosek składany w ramach Pľojektu ,,Nowy Staľt - Nowe Życie" poddziałanie
9.2.l.,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych" nie przeszedł pomyślnie oceny i nie został
zakwaliťrkowany do dofinansowania. W chwili obecnej rozwaŻanajest możliwość wniesienia
odwołania lub ponownego składania wniosku aplikacyjnego w ľamach w/w Pľojektu'

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że w budŻecie PCPR w Busku - Zdľoju jako
wkład własny do realizowanych projektów współfinansowanych ze śľodków Unii Euľopejskiej
pierwotnie zabezpieczone zostały środki w wysokości 60 000 zł, które następnie zgodnie
z decyzjąZarządu Powiatu zostały zmniejszone o kwotę 30 000 zł. Dyľektor PCPR w Busku -

Zdroju zaproponował, aby śľodki, któľe pozostały przeznaczyć, na drugi etat psychologa.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż Zapľoponował, aby Dyrektor PCPR w Busku - Zdľoju
ptzeoľganizował pracę Centľum - ptzeana|izował przydział zadan, skumulował je i ograniczył
liczbę osób zatrudnionych w innych działach. W ten sposób uda się wygospodaľowaó etat dla
psychologa w ramach śľodków, którymi dysponuje.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach
pľzypomni e|i, Że na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nr 45120l 5 w dniu 4 listopada 20l 5 ľ. Zarząd
Powiatu analizował informację w zakľesie liczby psychologów zatľudnionych w Zespołach
Interwencji Kľyzysowej w sąsiednich Powiatach' Zprzedstawionej wówczas pÍzęZNaczelnika
Wydziału SoZ informacji wynika, Że w większości Zespołów Interwencji Kľyzysowej na
terenie Województwa Świętokrzyskiego zatrudniony jest l psycholog. W Zespole Inteľwencji
Kryzysowej w Skaľżysku zatľudnionych jest 2 psychologów. W Powiecie Sandomierskim
powyższe zadaniarealizowane Są w poľozumieniu z Poľadnią Psychologiczną.

CzłonkowieZarządu Zaproponowali, aby Dyľektor PCPR w Busku - Zdľoju również nawiązał
współpľacę z Poľadnią Psychologi czno - Pedagogiczną w Busku - Zdľoju i korzystał z pomocy
psychologów tam zatľudnionych.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak poinformował,ze jeze|i w bieżącym ľoku PCPR nie pľzystąpi
do reďrizaĄi projektów unijnych i nie pozyska środków na refundację wynagľodzeń
pracowników zaangaŻowanych w ich rea|izację, to w budzecie PCPR zabraknię śľodków na
utrzymanie pľacowników pľZy obecnym poziomie zatrudnienia. Wówczas śľodki, któľe są
aktualnie zabezpieczone na wkład własny do projektów unijnych zostaną pľzesunięte na
fundusz płac.



Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poddał pod głosowanie wniosek Dyrektora PCPR
w Busku _ Zdroju w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych w budżecie Powiatu
Z przeznaczeniem na drugi etat psychologa w Centľum. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zapýał' kto jest zanegatywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku.

Głosowano:
za-3
pľzeciw - 0
wstľzymał się - l'

Ad.9
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedłoŻył ofertę Świętokrzyskiego oddziału
okľęgowego Polskiego Czeľwonego KrzyŻa dotyczącą realizacji zadania publicznego
z zakľesu oclrľony i promocji zdľowia pn. ,,Pľomowanie honoľowego kľwiodawstwa wśród
młodzieŻy oraz osób dorosłych'' złoŻoną w trybie pozakonkursowym - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu. Łączny koszt realizacji zadania stanowi
kwotę 5 800 zł.'ýł lw Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 2 900 zł.

Po przeana|izowaniu' Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć. dla Świętokľzyskiego
oddziału okľęgowego Polskiego Czerwonego KrzyŻa śľodki f_lnansowe w kwocie Ż 000 zł
Z przęznaczeniem na rea|izacj ę zadania pn' ,,Pľomowanie honoľowego kľwiodawstwa wśľód
młodzieŻy oraz osób doľosłych'' .'\ń/ związku Z pÍzyznaniem dla w/w Stowaľzyszenia śľodków
finansowych w innej wysokości, nizbyła wnioskowana' przedmiotowa ofeľta powinna zostaó
skoľygowana pÍzez Swiętokrzyski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyŻa
i przedłoŻona ponownie na następne posiedzenie Zarządu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 02.05.20l6 ľ.

Znak: FN'302l '52.2016 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju zgodnie z załqcznikiem nr 9 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 1ĺ
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku Zdroju z dnia 06.05'2016 r'
Znak: ZsP.0722'1 1 '2016 w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2016 rok zgodnie z załqcznikiem nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t2
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół PonadgimnaĄalnych Nľ 1 w Busku Zdro1u z dnia 06.05.2016 ľ.
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Znak: ZsP.0722.'|z.Ż016 w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków Ílnansowych w planach
wydatków budzetowych na 20l6 rok zgodnie z znłqczníkiem nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w
Zdľoju w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Busku -

Zarządu

Uchwała Nr 3751201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju zdnia l 1 maja 20l6 ľoku w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2016 stanowi załqcznik nr l2 do niniejszego
protokołu.

Ad. 14

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku -
podział ľezerwy ogólnej Z przeznaczeniem na remont chodników przy dľogach powiatowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

UchwałaNr 376120l6Zarządu Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 1l maja 20l6 roku w sprawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - podział rezerw
ogólnej Zprzeznaczeniem na remont chodników przy drogach powiatolvych stanowi załqcznik
nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 37712016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju zdnia 1 1 maja 20l6 roku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku stanowi załqczník
nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił projekt uchwałý Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku'

Po analizie' powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 378/2016Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju z dnia l l maja 20l6 roku w sprawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku stanowi załqcznik
nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwałý Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zal'ządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

UchwałaNr 37912016Zarządu Powiatu w Busku- Zdroju zdnia 1l maja 20l6 roku w spľawie
znrian w planie finansowym zada,h z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych odrębnymi ustawami w 20|6 ľoku stanowi załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľ_tuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 3 80/201 6 Zarządu Powiatu w Busku * Zdľoju z dnia l 1 maja 2016 roku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nr ]7 do
niniej szego protokołu.

Ad. t9
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nľ 7112016 w dniu 14 kwietnia 2016 ľoku Zarząd Powiatu
rozpatrywał wniosek Gminy Busko _Zdroj w spľawie wyľażenia zgody nawznaczenie szlaku
edukacyjnego oÍaz umieszczenie tablic informacyjnych tľwale związanych z gruntem
nanastępujących działkach: obręb 2l -dz. nrewid.658, obręb 22_dz. nľewid.387 i535,
obrębŻ8_dz. nľewid. 14]i407,obľęb35*dz. nľewid.9l,obręb38_dz.nrewid.360
i 462, obręb 4| _ dz' nľ ewid. 638, obręb 40 _ dz. nr ewid. 449. Wówczas Naczelnik Wydziału
GKN HenrykKrzyŻanski poinfoľmował, żę dzíałki położone w obrębie Młyny (nľ 387, 535),
obrębie Widuchowa (nr 638). obrębie Szaniec (nr 360, 46Ż),obrębie Skotniki Małe (nr 91),
obrębie Wełecz (nr 449) stanowią własnośó Powiatu Buskiego' Stan pľawny działek
położonych w obľębie Pęczelice (nr |47,407) i Mikułowice (nľ 658) został uregulowany
narzęcz Skaľbu Państwa. Są to drogi gminne i podlegają komunalizacji na rzeczGminy Busko
_Zdrőj. odnośnie tych działek zgodę może wyľazii Staľosta Buski działając w imieniu Skarbu
Państwa' Na w/w posiedzeniu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyznaczenie szlaku
edukacyjnego oľaz umieszczenie tablic infoľmacyjnych trwale związanych z gľuntem
na działkach - drogach powiatowych, stanowiących własnośi Powiatu Buskiego: obľęb Młyny
- działki nľ 387' 535, obľęb Widuchowa_ dzíałka nr 638, obręb Szaniec _ działki nr 360,462,
obręb Skotniki Małe - działka nľ 91, obľęb Wełecz _ działka nr 449. Staľosta Buski
Ierzy KoIarz poinformował, Żę działając w imieniu Skaľbu Państwa wyrazi zgodę
na wznaczenie szlaku edukacyjnego otaz umieszczenie tablic informacyjnych tľwale
związanych z gľuntem na działkach położonych w obrębie Pęczelice (nĺ 147,407) i Mikułowice
(nľ 658) pod warunkiem złożeniaptzez Gminę Busko _Zdrőj do Wojewody Swiętokľzyskiego
wniosków o komunalizację wlw działek.



Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu, Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski
poinformował, że pomyłkowo ustalono, Że działka nr 658 połozona w Mikułowicach stanowi
dľogę gminną. Pľzedmiotowa działka lezy w pasie drogi powiatowej i podlega komunalizacji
narzecz Powiatu Buskiego. obecnie Referat Gospodaľki Nieruchomościami kompletuje taki
wniosek komunalizacyjny do Wojewody Swiętokrzyskiego działek (dľóg) z terenu Gminy
Busko - Zdrój, którym objęta będzie ľównież dzíałka 658 położona w Mikułowicach.
Infbrmacja Naczelnika Wydziału GKN w powyzszym zakresie stanowi załqcznÍk nr 18
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu wyrazíł zgodę nawznaczenie szlaku edukacyjnego oraz
umieszczenie tablic inĺ'oľmacyjnych tľwale związanych z gľuntem na działce nľ 658 położonej
w Mikułowicach.

PowyŻsz,e stanowisko zostało przyjęteptzez7'arząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału E'K Renata Kľzemień ptzedłoŻyła Członkom Zarządu Powiatu
n/w dokumenty:

l) Diagnoza sytuacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawcze9o dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju- w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 19 do niniejszego protokołu'

2) Indywidualna Diagnoza Zapotrzebowania Szkoły - I Liceum ogólnokształcące
w Busku - Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzęmień poinformowała,Że posiadanie zatwierdzonego przez
organ pľowadzący dokumentu diagnozującego potrzeby jednostki oświatowej jest jednym
z warunków jakie musi spełnić szkoła ubiegająca się o pozyskanie środków finansowych
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego WojewődztwaSwiętokľzyskiego nalataZ}|4
_2020 dla EFS oś 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.4 Rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencj i kluczowych".

Infoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.2l
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdĺoju w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201512016.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 38112016 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia ll maja 2016 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazialnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 201512016
stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.
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4d.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła ofertę Stowaľzyszenia ,,Z NAMI
LEPIEJ'' w Wójczy dotyczącą realizacji zadania publicznego z zaktesu kultuľy pn. Piknik
Rodzinny ,,PoSTAw NA RODZINĘ'' złożoną w tľybie pozakonkursowym - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu. Łączny koszt realizacji zadania stanowi
kwotę 4 000 zł.'W lw Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 2 000 zł.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą of-er1ę otaz postanowił
zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia śľodki finansowe w kwocie 2 000 zł zprzeznaczeniem
na ľealizację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyięte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.23

łľ sprawach ľóżnych:

Członek Zarządu Rober1 Gwożdżzwracając się do Pľzewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Zarządu stwierdził, Że na|eŻałoby zwľócić uwagę na efektywność pľacy jednostek, któľe
odpowiadaj ą za zabezpieczenie lnentalne i badawczo _ rozwojowe dzieci' młodzieŻy i osób
starszych. Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju wnioskuje o etat dla drugiego psychologa
w sytuacji, gdy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju zatrudnionych
jest tľzech nreľytoľycznie pľzygotowanych psychologów. Zdaniem Członka Zarządu Roberta
GwoŹdzia do pľacy w Zespole Interwencji Kryzysowej nie ma potrzeby zatrudniania
psychologa lecz naleŻy wykoľzystać pedagogów, którzy posiadają elementy przygotowania
teľapeutycznego. Do w/w pracy potrzebna jest osoba posiadająca ogromne doświadczenie
życiowe. Następnie Członek Zarządu Robeľt GwőŹdż zgłosił wątpliwości odnośnie
prawidłowości oľganizacji Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdroju'
Poinfoľmował, Że zapoznał się z pľojektem organizacyjnym Poľadni. Członek Zarządu Robeľt
GwőŹdż zapytał dlaczego osoby - nauczyciele dyplomowani, którzy w chwili obecnej
są zatrudnięni w Poľadni nie są ujęci w nowym pľojekcie. Co jest powodem powyższego?
Na popľzednim posiedzeniu Zarząd analizował spľawozdanie z wykoľzystania śľodków
na wspieľanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zasadnośi wydatkowania środków
na powyższy cel mJn. przez Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju. Członek Zarządu Robeľt Gwiżdż
podkľeślił, Że ze szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne jednostki oświatowe
powinny koľzystać wyłącznie w sytuacji, kiedy nie jest w stanie ich zorganizować, Powiatowy
ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. Członek Zarządu Robert
Gwőżdż stwierdził, że naleŻałoby spľawdzić efektywność na stanowiskach pľacy w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju,
Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju oraz Powiatowym Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała, Że pľojekt arkusza,
do zatwieľdzenia ptzez oľgan prowadzący' dyľektoľzy składają do dnia 30 kwietnia ľoku
poprzedzającego ľok szkolny, którego arkusz dotyczy ' organ pľowadzący szkołę zatwięrdza
aľkusz organlzacyjny szkoły w teľminie do dnia 25 maja danego roku. W obecnej chwili
złoŻone projekty aľkuszy są weryfikowane przez pľacowników Wydziału EK. Wydział EK
zwróci się do Dyrektoľa P P-P w Busku - Zdľoju o wyjaśnienie jakie są plany w stosunku
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do dwóch osób, któľych nie ujęto w arkuszu. Wydział EK popľosi również o wyjaśnienie
powodu ľezygnacji zdalszej organizacji dyżurów pľacowników Poradni w szkołach.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz pľzypomniał, Że Zarząd Powiatu zalęcił, aby Dyľektoľ
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju w 2016 roku i latach następnych zgłaszała do Powiatowego ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycie|i w Busku - Zdroju potrzeby szkoleniowe oľaz koľzystała
w pieľwszej kolejności ze szkoleń organizowanychprzez ten ośľodek. Dopieľo w pľzypadku
braku możliwości organizacji okľeślonego szkoleniaprzez PoDiDN w Busku - ZdrojunaleŻy
korzystaó z usług podmiotów zewnętľznych.

Ld.24
Po zręalizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 950 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Pľotokół sporządziła:
Barbara Nowocień

B. t\bhrorr.í


