
Znak: BR. 0022.2 .9 4.2016

Pľotokól Nľ 9412016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 5 października 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

L Jerzy Kolarz
2. KľzysztofGajek
3. Wiesław Marzeg

oÍa,z

Andrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
Andrzej Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdroju
Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Uľszula Markiewicz _ Inspektor w Wydziale EK
Henľyk Krzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo

Proponowany porządek posiedzenia:

1. otwaľcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia'
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Podjęcie decyzji w zakĺesie ogłoszenia konkuľsów na realizację zadan w 2017 ľoku pn.

,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjaĺizacyjnej ",

,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych", ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
dla osób w podeszłymwieku" (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz. soz).



2

6. Zapoznanie się z informacją w sprawie rea|izacji pľojektu pn. ,,System obsługi wsparcia

finansowanego ze śľodków PFR)N" (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
soz).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rea|izację zadan związanych
z usuwaniem skutków klęsk zywiołowych (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju' Skaľbnik
Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno-Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie kierowcy _ opiekuna dzieci (Dyr.
SOSW w Broninie, Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _

Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków ťlnansowych na realizację projektu pn.

,,Education And Sustainability for the Young" w ramach pľogramu Eľasmust (Dyr. ZSP
Nľ 1 w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK' Skarbnĺk Powĺatu).

l0.Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
nt. najmu hali sportowej oraz pokoi mieszkalnych w inteľnacie (Nacz. Wydz. GKN'
Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej (Nacz. Wydz.
EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Gminnego Ludowego Klubu Spoľtowego ,,Zorza _ Tempo''
Pacanów w sprawie zaakceptowania zmian w umowie dotyczącej rcal'izacji zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju w sprawie objęcia honorowym
patronatem ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej Maľka Dutkiewicza otaz
ufundowanie nagrody za zajęcie I miejsca w kategoľii szkół ponadgimnazjalnych (Nacz.
Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno-Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty
stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na zwiększenie stawki wynagľodzenia
zasadniczego dwóm nauczycielom pľaktycznej nauki zawodu (Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na zatľudnienie osoby bez pełnych

kwalifikacji na stanowisku nauczyciela pľzedmiotów zawodowych (Nacz. Wydz. EK).
17. Rozpatľzenie wniosku w spľawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz.

EK).
18. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwięrdzenia aneksów nľ

3 i nĺ 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwięrdzenia aneksu nĺ
3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdroju na

rok szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ

4 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno-Wychowawczego dla
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Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 20|612017 (Nacz. Wydz.
EK).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa
jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakresie ľealizacji projektu pn. ,,Education And Sustainabilityĺor the Young" w ramach
programu Erasmusł Akcji 2 Paľtnerstwa strategiczne _ współpraca szkół (Skarbnik
Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľaŻenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do projektu pn. ,,Education And Sustainability foľ the Young" w ramach
programu Erasmus* Akcja 2 Partnerstwa strategicz;ne _ współpraca szkół (Nacz. Wydz.
EK).

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

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

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

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

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia Progľamu ochľony
Śľodowiska dla powiatu buskiego na lata 2016-Ż020 z peľspektywą do ŻOŻ4 roku wraz
zPrognoząoddziaływania na Środowisko ilw Pľogľamu (Nacz. Wydz. RLo).

28. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
przeniesień w planie wydatków budzetowych na rok 2016 (Skarbnik Powĺatu).

29,Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozamej w Busku _

Zdroju w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na rok 20|6
(Skarbnik Powiatu).

30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _

Zdroju w sprawie dokonania zmian na wydzielonym ľachunku dochodów i wydatków
j ednostki (Skaľbnĺk Powĺatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2016 (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku podział rezerwy celowej
przeznaczonej na nagľody dla nauczycie|i za ich osiągnięcia dydaktyczno
wychowawcze (Skaľbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie
Íinansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oľaz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 roku (Skarbnik Powĺatu).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych j ednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

35. Podjęcie inicjaĘwy uchwałodawczej w spľawie zmiaĺ w budżecie Powiatu Buskiego
w 2016 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
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36. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).
37. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XYl1.32l20l6 Rady

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 stycznia 2016 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 (Skaľbnik Powiatu).

38. Sprawy rőŻnę.
39, Zamknięci e posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 94 posiedz enie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zaruądu (2 nieobecnych usprawiedliwionych), co
stanowi quonrm pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy
obecności Członków Zarzqdu oľaz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nľ I i 2 do
niniej szego p roto kołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 9312016 z dniaŻ7 vłrześnia2016 ľoku został przyjęty pÍzęz Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach --za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakĺesie ogłoszenia konkursów na
rea|izację w 2017 ľoku zadań pn. 

',Prowadzenie 
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,

całodobowej, socjalizacyjnej'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych'', ,,Prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'' _ w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie:
Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej; Domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych; Domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym więku.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektora PCPR, aby na kolejne
posiedzenie Zaruądu przygotował inicjatywę uchwałodavłczą, by moźna ogłosić konkursy
i ľealizowaó zadanie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęzZarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z infoľmacją w sprawie realizacji projektu pn. ,,System obsługi
wsparciafinansowąnego ze śľodków PFR)N'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do
niniej szego protokołu.

Dyrektoľ PCPR Andľzej Smulczyński przyb|iŻył, iz celęm pľojektu będzie stwoľzenie
systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnospľawnym proces aplikowania
o środki PFRON popÍZez dokonywanie wszystkich czynności dľogą elektroniczną od
uzyskania informacji po wypełnienie formularzy i odesłanie ich.

Po analilre, powyŻsza informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz zwľócił się do Dyľektora PCPR, aby wspólnie
z Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie pľzygotowali informację prasową ze
spotkania, które odbyło się w dniu 04.10.br. w DPS, wraz z ofeľtą dotyczącą lokali
aktywizujących.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadan związarrych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzęz Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwtőcił się do Dyľektora PZD z wnioskiem, aby na
drodze powiatowej w miejscowości Sułkowice zostało usunięte powstające po obťrtych
opadach zastoisko wody.

Ad.8
Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyrażeniazgody na zatrudnienie kierowcy _
opiekuna dzieci _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdroju Andrzej Bilewski
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansowych na
rcalizację projektu pn' ,,Educątion And Sustainability for the Young" w ľamach programu
Erasmus* - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząđ
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 10
Inspektor Wydziału EK Urszula Markiewicz zapoznała Zarząd Powiatu z infoľmacją
Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju na temat najmu hali spoľtowej
oraz pokoi mieszkalnych w intemacie _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 8 do
niniej szego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakĺesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 11

Inspektoľ Wydziału EK Urszula Markiewicz przedstawiła wniosek Dyrektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju W sprawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie hali sportowej - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 9 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Inspektoľ Wydziału EK Uľszula Maľkiewicz pľzedstawiła wniosek Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego ,,ZoÍza _ Tempo'o Pacanów w sprawie zaakceptowania zmian w umowie
dotyczącej rea|izacji zadania publicznego z zal<resu kultury fizycznej _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Inspektoľ Wydziału EK Uľszula Maľkiewicz przedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
w sprawie objęcia honorowym patľonatem ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej
Marka Dutkiewicza oraz ufundowanie nagľody za zajęcie I miejsca w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11do niniejszego pľotokołu.

Po dokonaniu analizy, Zarząd Powiatu wytaził zgodę na objęcie honoľowego patronatu w/w
impľezy oľaz ustalił wysokośó nagľody do 700 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _
za,0 ýosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 14
Inspektor Wydziału EK Urszula Maľkiewicz przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego
ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zavąd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ad. 15
Inspektoľ Wydziafu EK Urszula Maľkiewicz przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na
zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego dwóm nauczycielom pľaktycznej nauki
zawodu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Inspektor Wydziału EK zaznaczyła, Że Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju zobowiązuje się do finasowania ilw podwyżek ze
środków zabezpieczonych w budżecie własnej jednostki.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniuprzy 3 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Inspektor Wydziału EK Urszula Maľkiewicz przedstawiła wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na
zatrudnienie osoby bez pełnych kwalifikacji na stanowisku nauczyciela przedmiotów
zawodowych _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 3

głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 17
Inspektor Wydziału EK Urszula Markiewicz przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju _ załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 3 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wnĺosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co rvynika z obowiązujących pľzepĺsĺĎw prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Ad. 18
Inspektor Wydziału EK Uľszula Markiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzęnia aneksu nľ 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zđroju na rok szkolny 201612017.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pĺzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 49312016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z đnia 5 pażdziemika 2016 ľoku
w spľawie zatulierdzenia aneksu nľ 3 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 2016lŻ017
stanowi załqcznÍk nľ 16 do niniejszego protokołu.

Następnie Inspektoľ Wydziału EK Uľszula Markiewiczprzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza oľganizacji
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
2016lŻ017.



Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosie -wstrzymał się.

Uchwała Nr 49412016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zđroju z dnia 5 paŻdziernika 2016 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdrojuna rok szkolny 2011612017
stanowi załqczník nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Inspektor Wydziału EK Urszula Maľkiewicz pľzedstawiła projekt uchwaĘ Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju na rok szkolny 2016/2017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 495/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 października 2016 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nĺ 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
201612017 stanowi załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Inspektor Wydziału EK Uľszula Maľkiewicz przedstawiła projekt uchwĄ Zarządu Powiatu
w Busku _Zđroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na
rok szkolny Ż01612017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 49612016 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 5 paździemika 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na rok szkolny
201612017 stanowi załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

4d.21
Inspektor Wydziału EK Urszula Markiewicz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upowaŻnienia dyrektoľa jednostki oświatowej prowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie real^izacji projektu pn.
,,Education And Sustainability for the Young" w ramach progľamu Eľasmust Akcji 2
Paľtnerstwa strategiczne _ współpraca szkół.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Uchwała Nr 497/2016 ZatząduPowiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 paździemrka 2016 ľoku
w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn. ,,Education And Sustainabilityfor
the Young" w ľamach progľamu Erasmus* Akcji 2 Paľtnerstwa strategiczne _ współpraca
szkół stanowi załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.



Á.d.22
Inspektor Wydziału EK Urszula Markiewicz zapoznała Zarząđ Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do
pľojektu pn. ,,Education And Sustainabiliý for the Young'' w ľamach progľamu Erasmus*
Akcja 2 Paľtnerstwa strategiczne _ współpraca szkół _ stanowi załqczník nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarząđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzęwodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu przy
3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.23
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKĺzyŻaÍlski pľzedstawił pľojekt uchwĄ Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spĺawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
oddanie części nieruchomości w najem (doýczy zainstalowania automatu do sprzedaży
produktów ýpu snackw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr ] w Busku _ Zdroju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,O głosach -przeciw i 0 głosie -wstľzymał się.

Uchwała Nr 498/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z'dnia 5 pażdziemika 2016 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

^d.Ż4Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dotyczy zainstalowania automatu
do sprzedaĄ produktów ýpu snack w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych nr I w Busku _

Zdroju) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarząđu Powiatu
w głosowaniuprzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cęlem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się. .
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4d.25
Naczelnik Wydziału GKN Hęnĺyk|łzyżanski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na
oddanie części nieruchomości w najem (doýczy ząinstąlowania automatu do sprzedaży
napojów, sklepiku szkolnego oraz umieszczenia slcrzynki na zamówienia kolczykĺiw dla bydła
przy Zespole Szkoł Techniczno-Informaýcznych w Busku _ Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 499i201 6 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z.dnia 5 pażdziernika 2016 ľoku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego protokołu.

4d.26
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dotyczy zainstalowania automatu
do sprzedaży napojów, sklepiku szkolnego oraz umieszczenia slcrzynki na zamówienia
kolczyków dla bydła przy Zespole Szkół Techniczno-Informaýcznych w Busku - Zdroju) _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.27
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zapoznał Zatząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie uchwalenia Programu ochľony Środowiska dla Powiatu Buskiego
na lata 2016-Ż020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na
Śľodowisko ilw Pľogramu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľzzobowiązał Naczelnika RLo, aby pozyskał informacje
w zakresie pľogľamów jakie będą realizowane przez Urząd Maľszałkowski w Kielcach,
doĘczących odnawialnych Źródeł eneľgii _ ogniwa fotowoltaiczne.

Po analizie, powyższy projekt uchwaĘ został przyjęty przez Członków Zuządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazaó Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na
ľok 2016 - załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Á.d.29
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľazy Pozaľnej w Busku _ Zdroju'w sprawie przekwalifikowania
wydatków w planie budżetu na ľok 2016 _ załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania zmian na
wydzielonym rachunku dochodów i wydatków jednostki _ załqcznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.31
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian w budżęcie Powiatu Buskiego na ľok 2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Znządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 500/201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 5 pażdzienika 2016 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nr 30 do
niniej szego protokołu.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku _
podział ľezerwy celowej przeznaczonej na nagľody dla nauczycieli za ich osiągniecia
dydaktyczno - wychow awcze.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 50l/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 pużdziernika 2016 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - podział
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rezeľwy celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycie|i za ich osiągniecia dydaktyczno _
wychowawcze stanowi załqcznik nr 3I do niniejszego pľotokołu.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakĺesu administracji rządowej oraz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20ló roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 502/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 5 pażdziemika 2016 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakłesu administľacji rządowej oľaz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku stanowi załqcznik nr 32 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdrojll w spľawie zmiarlplanu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, povĺyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 503/201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 5 pażdziemika 2016 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 33 do niniejszego protokołu.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.36
Skaľbnik Powiafu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniuprzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.37
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XV/l32l2O|6 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik ,, j6 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.38
W sprawach różnych:

l. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia ľozkładu godzin pľacy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą iniôjatywę naleŻy przekazać,
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez
poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŹsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľząđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowe go Zauądu Drog
w Busku - Zdroju na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Krzysztofa Wojtasia
zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 13.09.2016r. w sprawie koszenia
poboczy przy dľogach powiatowych Nr 0l29T Grotniki Małe _ Górnowola _
ostľowce na odc. Grotniki Małe - Górnowola oraz Nľ 0133T Strożyska _ Sępichów _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.
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3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku _ Zdroju w sprawie wniosku Członka Zarządu Pana Wiesława Marca
odnośnie likwidacji zastoiska wodnego i zmiany lokalizacji wiaty przystankowej przy
dľodze powiatowej Nr 006lT w m' Mikułowice - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 39 do niniejszego protokołu.

4d.39
Po zľealizowaniu porządku obľa9 Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l020 zamknął posiedzenieZaruąduPowiatu.
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Protokół spoľządziła:
Wioleta Waga
4r9iqłg. {,^i,.^-
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