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Pľotokół Nľ 102/2016
z posiedze nia Zarządu Powiatu
z dnia 24 listopada 2016 ľoku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzĺęli :

l. Ierzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert Gwőźdź
5. Wiesław Marzec

oÍa,z

Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zatządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Teresa Stępniewska - Prezes Zatządu oddziału Powiatowego Towarzýstwa Przyjaciół
DzieciwBusku -Zdroju
Jolanta Mrugała - Kierownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciół
DzieciwBusku-Zdľoju
Piotr Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
GraŻyna Grochowska - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemięń - Naczelnik Wydziału EK

Proponowany poľządek posiedzenia :

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
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4. Przyjęcie protokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nr l00/2016 z dnia l0 listopada
2016 r. oľaz Nr 10112016 z dnia 14 listopada20l6 r.

5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
dľogowego oľaz umieszczenia w pasie drogowym urządzen infľastruktury technicznej
i o b i ektów budowlanych ni ezwią zany ch z p ot zebami zatządzani a dro gam i l ub potľzebami
ľuchu drogowego oraz ľeklam (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

6. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
dotyczącym pľowadzonego postępowania pľzetaľgowego pn. Rozbudowa DN 973 Budowa
obwodnicy m. Zbludowice (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

7, Zapoznanie się z wydatkami poniesionymi na bieŻące utľzymanie dľóg powiatowych
w okľesie od 0l .0l .2016 - 3 1 . l0.20l6 (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zđroju z dnia
18.l l.20l6 r' Znak: PZD-sZ.3l l0.3l .2016 w sprawie dokonania pľzeniesień śľodków na
fundusz płac oraz zabezpieczenia dodatkowych śľodków na fundusz płac w wysokości
88 000 zł (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie
zabezpieczenia dodatkowych śľodków w kwocie 60 000 zł na zadanie pn. ,,Pľzebudowa
mostu wraz z dojazdami do m. Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu dľogi powiatowej
Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Grzybów w km I+Ż60,5 do km l+294,5" na roboty
uzupełniające i dodatkowe (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

tü.Zajęcie stanowiska w sprawie rea|izacji zadania pn.: ,,Budowa przepustu Z80 cm
w istniejącym pasie drogi powiatowej Nľ 0093T Szczawoľyż - Kików - Zborőw
w km 7+226" (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

11. Rozpatľzenie wniosku Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci
w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia wspaľcia finansowego na zakup nowego samochodu
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddzialu Powiatowego TPD w Busku
- Zdľoju' Kieľ. wTZ prry TPD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

lŻ.Zapoznanie się z wystąpieniem pokontľolnym z kontroli pľzeprowadzonej przez Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
w dniach 8-9 i 14 wľześnia 2016 r. w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
oraz odpowiedzią Dyrektora Po-W w Winiarach na zalecenia pokontľolne
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľojun Dyr. Po-W w Winiaľach, Nacz. Wydz. soz).

l'3. Zapoznanie się Zę stanowiskiem Ministeľstwa Zdrowia Depaľtamentu Funduszy
Europejskich i e-Zdľowia w przedmiocie zmian Regulaminu naboľu i oceny wniosków
o dofinansowanie (...) SoR w zakľesie zmniejszenia |iczby punktów niezbędnych
do otrzymania dofinansowania (Dyr. ZOZw Busku - Zdrojuo Nacz. Wydz. SOZ).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie zabezpieczenia w planie
finansowym oŚľodka kwoty 18 200 zł (Dyr. SoS_w dla Niepelnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju' Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie upoważnienia dyľektoľa
jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakĺesie realizacji projektu pn. ,,Inwestycja w przyszłośó'' w ramach Regionalnego
Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2OI4 - 2023 oraz podjęcie
đecyzji w spľawie zatvłierdzenia Indywidualnej diagnozy zapotrzebowąnia Specjalnego
ośľodka Szkolno - Iľychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
(Dyľ. Sos_w dla Niepelnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju' Nacz. Wydz. EK).
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16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do projektu pn. ,,Inwestycja w przyszłość'' w ramach Regionalnego Pľogramu
opeľacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego ŻOl4 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektoľa
jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakresie realizacji projektu pn' ,,Dobry start'' w ramach Regionalnego Progľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2Ol4 - 2020 oraz podjęcie decyzji
w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkcił
Ponadgimnazjalnych Nr ] w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektoľa
jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie ľealizacji projektu pn. ,,Dobry staľt'o w ľamach Regionalnego Programu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2014 - 2O2O oľaz podjęcie decyzjí
w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy potľzeb Zespołu Szkół Techniczno -

Informaýcznychw Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa

jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie realizacji pľojektu pn. ,,Dobry start'' w ramach Regionalnego Pľogľamu
operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2O|4 - 2O2O oľaz podjęcie decyzji
w spľawie zatwieľdzenia Indywiduaĺnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Technicznych
i ogóĺnol<ształcqcych w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do pľojektu pn. ,,Dobry start'' w ľamach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

21. Podjęcie uchwały Zarząđu Powiatu w Busku - Zdľojuw spľawie zatwierdzenia aneksu nr 3

do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok
szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeđłuŻenia powierzenia
zadaíl doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie trybu udzielania i roz|iczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowychoraztrybu i zakresu kontľoli prawidłowości
pobľania i wykorzystywania dotacji (Nacz. Wydz. EK).

24. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego w ľamach Pľogramu Erasmus*
(Nacz. Wydz. EK).

25. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w spľawie przekazania szkołom nowości wydawniczych
(Nacz. Wydz. EK).

26. Rozpatľzenie wniosku Stowarzyszenia ,,Razem Dzieciom'' w spľawie wyrażenia zgody
na zmianę zakĺesu rzeczowego zadaniapublicznego z zakľesu kultury (Nacz. Wydz. EK).

27.Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdroju z đnia 15.11'2016 Znak: ZsP.0722'30,20l6 w spľawie wyraŻenia zgody
na dokonanie przesunięó środków ťtnansowych w planach wydatków budżetowych na 20l6
rok (Skarbnik Powiatu).

28. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|ĺych Nľ 1 w Busku -

Zđroju z dnia 18.11.2016 r. Znak: Z9PI.07Ż2,33.20I6 w sprawie wyľażenia zgody
na dokonanie zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w ľoku 2016 (Skarbnik Powiatu).

29,Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dnia
09.II.2016 r. Znak: Lo-0710-8912016 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w planie wydatków budżetowych na 2016 ľok (Skarbnĺk Powiatu).
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30. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku -Zdrojuzdnia14.Il.Ż016r.Znak: ZSTio.3010.1321.2016 wspľawie wyraŻenia
zgody na pľZesunięcie śľodków finansolvych (Skarbnĺk Powiatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku -Zdľojuzdnia 18.1l.20l6 r.Znak: ZSTio.3010.|352.2016wsprawiewyrażenia
zgody na pľZesunięcie śľodków finansolvych (Skaľbnik Powiatu).

32. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju z dnia 18.1l.2016 r. Znak: ZST-I 075.46'4|4.Ż016 w spľawie wyľażenia zgody
na dokonanie przeniesień śľodków finansowych pomiędzy đziałami klasyfikacji
budzetowej (Skarbnik Powiatu).

33. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia
16.I|.2016 r. Znak: ZSS:3 Il.3.2016 w sprawie vłytaŻeniazgođy na dokonanie zmian planu
wydatków budzetowych na 2016 ľok (Skarbnik Powiatu).

34. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie zdnia 18.1l.2016 r.Znak: SoSw-3011-1012016 w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie zmian w planie finansowym na20l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

35. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
wBľoninie zdnia21.Il.2016r.Znak: SOSW-3011-1112016 wsprawie wyraŻeniazgody
na dokonanie zmian w planie finansowym na2076 rok (Skarbnik Powĺatu).

36. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 r. Znak:
SoSw.301 1.26.Ż016 w spľawie wyrťzeniazgody na dokonanie zmian między paragrafami
w planie wydatków na20l6 rok (Skarbnik Powiatu).

37. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.ll.2016 r. Znak:
SOSW.301 I.27.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian między rozdziałami
w planie wydatków na20l6 rok (Skaľbnik Powĺatu).

38. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z dnia 18.11.2016 ľ. Znak:
SOSW.3011r'28.2016 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian między działami
w planie wydatków na20l6 ľok (Skaľbnik Powĺatu).

39. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju z đnia 18.11.2016 t. Znak: PMOS.3200.03.20l6 w sprawie wyraŻenia
zgody na dokonanie zmian w budzecie na20|6 ľok (Skarbnik Powiatu).

40. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak: PCPR.ZAF.3OI l.12.2016 w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie przeniesień finansolvych (Skaľbnik Powiatu).

41. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju z dnia 16.1,I.2016 r. Znak: PCPR'ZAF.30I l.13.Ż016 w sprawie wyraŻenia zgody
na dokonanie przeniesień finansoÝvych (Skarbnik Powiatu).

42.Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdroju
z dnia 1 8. 1 l .20l 6 r. Znak: PINB.3 124.22.2016 w spľawie wyľażeni a zgody na dokonanie
pľzeniesień w planie finansowym (Skarbnĺk Powiatu).

43. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia
t 8. 1 1 .201 6 r. Znak: FK-BS-O7 l -2912016 w sprawie WraŻenia zgody na dokonanie zmian
w planie Íinansowym na20l6 rok w dziale853 rozdział 85333 (Skaľbnik Powiatu).

44.Zapoznanie się z zestawieniem wykonania planowanych wydatków w okľesie l0 m-cy
2016 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu oľaz propozycjami zwiększenia limitu
wydatków (Skaľbnik Powiatu).
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45. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).

46. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu).

47. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnĺk Powĺatu).

48. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju w spľawie zmian w planie
ftnansowym zadan z zal<resu administľacji ľządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2016 roku (Skaľbnik Powiatu).

49. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

50. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).

51. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 2016 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

52. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XV/l32/2016 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

53. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Wojewó dztwa Świętokľzyskiego (Skarbnik Powĺatu).

54. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/I50/2016 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 roku w spľawie okľeślenia zadan oraz
podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
przypadających weđług algoľytmu w 2016 ľoku na realizację zadań z zakĺesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Skaľbnik
Powiatu).

55. Sprawy rőŻne.
56. Zamknięci e po si ed zęnia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktory powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 102 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|aru oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowíq załqczniki nr I i 2 ďo niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przęz Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokoły z posiedzen Zaruądu Powiatu: Nr 100/20t6 z dnia 10 listopada 2016 ľoku oľaz
Nľ 10l/2016 z dnía 14 listopada20l6 ľoku zostaĘ pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Ad.5
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kĺzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa dľogowęgo oÍaz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktuľy technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz ľeklam.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdrojuomówił dwa warianty projektu inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dľogowego oľaz umieszczenia w pasie
drogowym urządzen infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potľzebami ruchu drogowego oľaz ľeklam, gdzie jedna
z weľsji przewiduje, Że przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzen wodociągowych
i kanalizacyjnych stosowana będzie obniżona stawka w wysokości połowy stawki podstawowej
- załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu, natomiast druga wersja nie zawiera takiego zapisu _

załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zwrőcił się do
Członków Zaruądu Powiatu o podjęcie decyzji odnośnie wyboru jednej z weľsji w/w projektu
uchwały.

Zarząd Powiatu przychy|ił się do weľsji, która zakłada, Że przy umieszczaniu w pasie
dľogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosowana będzie obniżona stawka
w wysokości połowy stawki podstawowej.

PowyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.6
W związku z ogłoszeniem przez Świętokĺzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa DN 973 Budowa obwodnicy m. Zbludowice,
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju poinfoľmował Członków Zarządu,
że planowane pľzedsięwzięcie nie posiada włączenia drogi Nr 0084T Siesławice - Skoľocice
do istniejącego ľonda na drodze wojewódzkiej w m. Siesławice. Dyrektor PZD dodał'
że w dniu 15.ll.2016 r. uzyskał jednoznaczną infoľmację, Że droga 0084T będzie dľogą

,,ślepą''. Pismo Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju z dnia |6.11.Ż016 ľ. Znak:
PZD-S3.031.|.20|6 w przedmiotowej sprawie stanowi załqcznÍk nr 5 do niniejszego
protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarząďu Dľóg w Busku _ Zdroju
do zŁoŻenia do Świętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wniosku
o wprowadzenie zmian w dokumentacjiiwłączenie dľogi Nr 0084T Siesławice - Skorocice do
istniejącego ronda bądż włączenie jej do dľogi wojewódzkiej pľzed istniejącym rondęm.
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zwrőcił uwagę' że wszelkie zmiany powinny być
konsultowane i opiniowan ę pÍzez zarządcę dro gi powiatowej .
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządll Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zaýloznał Członków
Zaľządu Powiatu z zestawieniem pľzedstawiającym wydatki poniesione na bieŹące utľzymanie
dľóg powiatowych w okľesie od 0l.0l.2016 r. - 3l.10.2016 r. - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyzszym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Kľzysztof Gajek przypomniął, Że zgłoszone
przezNiego wspólnie z Radnym Kĺzysztofem Wojtasiem propozycje do pľojektu budżetu na
rok 2017 w zakĺesie inwestycji drogowych nie zostały uwzględnione. W związku
z powyŻszym Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zwľócił się, aby na pierwszym miejscu listy
dľóg planowanych do ľealizacji w 2017 roku w ľamach usuwania skutków nawalnych deszczy
umieścii odcinki dľóg powiatowych |eżących na, terenie Gminy Nowy Korczyn - po ich
pozytywnym zweryfikowaniu przęz Komisję ze Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach. Członek ZarząduKrzysztof Gajek z:wracając się do Dyrektora PZD w Busku _
Zdrojupoprosił o informowanie Go na każdym etapie pľowadzonych w tym zakresie dział.ań.

o godz' 8a5 Członek Zarzqdu Krzysłof Gajek opuścił posiedzenie Zarzqdu ze względu na
otrzymane wenłanie do Sqdu Rejonowego w Busku - Zdroju - załqcznik nľ 7 do niniejszego
protokołu.

Ad.8
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z wnioskiem Dyľektora Powiatowego Zarządu
DrógwBusku -Zdrojuzdnia 18.1l.20l6 r.Znak:PZD-s2.3110.3l.l016wsprawiewyrażenia
zgody na pľzeniesienie śľodków na fundusz płac zgodnie z załqcznikÍem nľ 8 do niniejszego
protokołu. W przedmiotowym wniosku Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju zwraca się równieŻ
o dodatkowe środki na fundusz płac w wysokości 88 000 zł, ktőrę będą przeznaczone na
nagrody i podwyżki dla 3 pracowników.

Wniosek w pľzedmiotowej spľawie ľozpatrywany był na posiedzeniu Zarządu Powiatu
Nľ 98/2016 w dniu 26 pażdziernika 2016 roku.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 22.Il.2016 r. Znak: PZD.S2.3110.33.2016 w spľawie
zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocię 60 000 złnazadanie pn. ,,Przebudowa mostu
wrazz dojazdami do m. Chałupki narzece Wschodniej w ciągu dľogi powiatowej Nr 0860T
Kargów - Tuczępy - Grzybów w km I+260,5 do km I+294j" na ľoboty uzupełniające
i dodatkowe - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu , povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowa ny przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w spľawie rea|izacji zadania
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pn.: ,,Budowa pľzepusfi a80 cm w istniejącym pasie drogi powiatowej Nľ 0093T SzczavłoryŻ
- Kików - Zborőw w km ]+226" - załqcznik nr l0 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD
w Busku - Zdrojls wyjaśnił, że w dniu 22.ll.2016 ľ. odbyło się rozpoznanie cenowe na
pľzedmiotowe zadanie. Zamavłiający zamietzał pĺzeznaczyé na sÍinansowanie zamówienia
kwotę 6200 zł brutto. Na w/w zadanie zostały złoŻone 2 oferty opiewające
na kwotę 29 857,02 zł oruz 26 845,00 zł. ZłoŻone oferty przewyŻszyły kwotę, którą
Zamawiający zamieľzał przeznaczyó na realizację zamówienia. Brakująca kwota to:
20 645,00 zł bľutto.

Po przeanalizowaniu, ZarząđPowiatu postanowił odłoŻyć,rea|izacjęwĺw zadania do przyszłego
ľoku. Ponowne rozpoznanie cenowe na powyŻsze zadanie pľzeprowadzone zostanie
w m-cu lutym pľzyszłego roku.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11
Pľezes Zaľządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdľoju
Teľesa Stępniewska oraz Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku -

Zđroju Jolanta Mľugała zwľóciły się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem o wspaľcie finansowe
zakupu nowego samochodu, który będzie wykorzystany do dowozllnazajęcia terapeutyczne
podopiecznych WTZ - osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo - załqczník nr 11 do
niniej szego protokołu.

Pľezes Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdtoju oraz
Kierownik 'wTZ przy TPD w Busku - Zdroju poinfoľmowały, Że w ľamach Pľogľamu
wyrównywania szans między regionami III obszaľ D TPD w Busku - Zdroju otrzymało
dofinansowanie na zakup nowego samochodu w wysokości 70% wartoŚci pojazdu
tj. l05 000 zł. Ponadto, w dotychczasowych działaniachudało się pozyskaó następujące śľodki:
l0000 zł _ dofinansowanie udzielone przęz Gminę Busko - Zdrőj, 13 000 zł - sprzeduŻ
dotychczasowego samochodu, 2 000 zł _ dofinarlsowanie udzielone ptzez Gminę Wiślica,
3 000 zł - środki własne TPD, 5 000 zł _ środki uzyskane od sponsoľów.
Wstępny kosztorys zakupu samochodu opiewa na kwotę 150 000 zł.

Zarząd Powiatu zdecydował zabezpieczyć w budżecie Powiatu na dofinansowanie zakupu w/w
samochodu śľodki w kwocie 10 000 zł postanawiając jednocześnie, Że wysokośó
w/w dotacji będzie dostosowana do wartości samochodu po przeprowadzonej proceduľze
przetargowej.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedłoŻył CzŁonkom Zaľządu wystąpienie
pokontľolne z kontľoli, w tľybie upľoszczonym' przeprowadzonej przez Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia Swiętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 8-9
i 14 września 2016 ľ. w Placówce opiekuŕlczo - Wychowawczej w Winiarach oruz
zawiadomienie o stwieľdzeniu istotnych uchybień - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I2
do niniejszego protokołu, a takŻe odpowiedŹ Dyrektora Placówki opiekuńczo -
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Wychowawczej w Winiarach na zalecenia pokontľolne - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 13 do niniejszego protokołu'

Pľzewodnic zący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmow ał, Że Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _

Wychowawczej w Winiaľach otrzymał pismo Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Swiętokĺzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach infoľmujące o nieuwzględnieniu
zastrzeŻeń zŁoŻonych do wystąpienia pokontrolnego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 14 do niniejszego protokołu. Zgodnie zart.l97 d ust. 2 ustawy zdnia9 czerwca 2011 ľoku
o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,,kontľolowana jednostkamoŻe, w terminie
7 dni od dnia otľzymania za|eceń pokontrolnych, zgłosió do nich zastrzeŻenia'', a nie do tľeści
zaw aľty ch w wystąpieniu pokontľo lnym.

Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Zeljaś wyjaśnił,
Że w piśmie Wydziału Polityki Społecznej i Zđrowia Świętokľzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach znajduje się adnotacja, Że jednostka kontrolowana ma pľawo
odnieść się do zalecen pokontrolnych, a nie do treści protokołu. Nadmienił, że odniósł się do
jednego i dľugiego' Następnie Dyrektor Po-w w Winiaľach zwľócił się do Zarządu Powiatu
o wyľażenie opinii w zakľesie rea|izacji niektóľych z za|ęcen pokontrolnych. odnośnie
zalecenia dotyczącego zaprzestania stosowania kaĺ takich jak: nakaz kilkugodzinnego
przebywania wychowanków w pokojach, wielogodzinnego poľządkowania terenu wokół
budynku Placówki czy czyszczenia fug i innych pÍac porządkowych, a takŻe pozbawiania
wychowanków rzeczy osobistych, Dyľektoľ Po-W w Winiarach poinformował, że zwrócił się
zzapýaniem do Wydziału Polityki Społecznej iZdrowia, czy pľzedmiotowe zalecenie dotyczy
jedynie kar, czy również obowiązkowych dyżurów poľządkowych, któľe funkcjonują już od
kilkunastu lat w Placówce, wielokĺotnie były pľzedmiotem kontroli i nie budziły Żadnych
zastzeŻen ze stľony Wydziału. Dyrektoľ Placówki oznajmił, Że nie otrzymał odpowiedzi
w powyższym zakĺesie.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Ko\arz stwierdził, że w tej kwestii na\eŻy skonsultowaó się
z Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zđroju oľaz Naczelnikiem Wydziału
SoZ. Skoľo wcześniejsze kontrole nie zýaszały zastrzeŻeń dotyczących dyŻurów to zapewne
nie są one pľzedmiotem zainteresowania. o wskazówki w zakľesie pľawidłowości ľealizacji
za|ecen można ľównieŻ zvłrőcić, się do Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia
Świętokľzyskiego Uľzędu Woj ewódzkiego w Kielcach

Kontynuując Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oznajmił, że Naczelnik Wydziału SoZ
został zobowiązatrY, w teľminie do dnia jutľzejszego, do pľzygotowania projektu odpowiedzi
ze strony organu załoŻycielskiego. Zgodníe z aľt. l97 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 20l l ľ.

o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczď1, organ załoŻycie|ski placówki obowiązany
jest w teľminie 30 dni od dnia otrzymanía zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach,
powiadomió Woj ewodę o podj ętych czynnościach.

Dyľektor Po-w w Winiaľach nadmienił, Że przygotował harmonogľam' któľy pľzedstawia:
tręść zaleceń, odniesienie się do nich, sposób ich ľealizacji, termin oraz osoby odpowiedzialne.

Następnie Dyrektor Po-w w Winiaľach zwrócił się o wyľażenie opinii odnoŚnie zalecenia -

,,rozwaŻyć rezygnację z monitoľingu pomieszczeń: korytaľzy, sali komputeľowej,
atakŻe zzamykania okien w łazienkach.''
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Zdaniem Pľzewodnic zącepo Zarządu monitoring zewnętrzny oraz monitoring obejmujący
korytarze moŻe zostać utrzymany.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinformował o przepľowadzonej ptzez Niego
oraz pľacowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli tut' Starostwa Powiatowego
(2 osoby) i pľacowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Z&oju
(2 osoby) kontľoli w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. W opinii
llĺ/w osób monitoľing w obecnym zakĺesie moŻezostai utľzymany. Nie narusza on pľywatności
wychowanków. Pľotokół z przedmiotowej kontroli zostanie pľzedłoŻony na następnym
posiedzeniu Zaruądu.

W kwestii za|eceniadotyczącego rezygnacjizzamykania okien w łazienkach, Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolaľz stwierdził, Żę naleŻy sprawdzii jak do tego typu zabezpieczenia
odnosi się Państwowa Stľaż Pożaľna. Trzeba wyjaśnić czy instrukcja bezpieczeństwa
przeciwpoŻaľowego dopuszcza zastosowanie takich zabezpieczen.

Radny Robert GwőźdŹ zwľócił uwagę' Że Człoĺ'lkowie Zarządu otľzymali ilw mateľiały
w dniu dzisiejszym. Zasadnymjest, aby najpierw zapoznać się z ich tľeścią, a dopieľo na
następnym posiedzeniu je omówió. ZdaniemRadnego Roberta GwożdziaCzłonkowieZarządu
powinni otrzymać przedmiotowe dokumenty w tľybie pilnym' Członkowie Zarządu powinni
byi informowani na bieząco o każdym wpływającym dokumencie w tej spľawie.

Dyľektoľ Po-W w Winiarach zwrócił uwagę' Że realizacja niektórych z za|ecen
np. wpľowadzić, i stosować więcej wzmocnień pozytywnych w stosunku do wychowanków,
wymaga zmiany Regulaminu oľganizacyjnego Placówki.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz przekazał, że w powyŻszej kwestii należy skonsultowaó
się z Dyľektoľem Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz
Naczelnikiem Wydziału SoZ.

Dyľektor Po-w w Winiarach poruszył kwestię realizacji za|ecenia dotyczącego umożliwienia
wychowankom samodzielnego dysponowania kieszonkowym. Tylko na własne Życzenie
wychowanków kieszonkowe moŻe byó przechowywane pľZeZ osobę' której wychowanek
powieľzy własne środki. Dyľektoľ Placówki zasygnalizowú, Že wpľowadzenie powyższego
za\ecenia poskutkuje szeregiem niepoľozumień oÍaz zgłoszeń utľaty pieniędzy,
co w konsekwencji skutkowaó będzie inteľwencjami Policji.

Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Z&oju Andľzej Smulczyński
poinfoľmował,ŻeDyrektor Po-W w WiniaľachzłoŻył do Pľokuratury zawiadomienie, podając
nazwisko osoby podejľzanej, która mogła napisać anonim. Dyľektoľ PCPR przekazał,
Żę figuruje tam Jego nazwisko. Dyrektor Po-W w Winiaĺach otrzymał odpowiedź
z Pľokuratury informuj ącą, że postępowanie w spľawie ankiet zostało umorzone. Dyľektor
Placówki w odpowiedzi do WydziałuPolityki Społecznej iZdrowiaŚwiętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach odniósł się do treści protokołu, a nie do zalecęÍl Dyľektor nie
konsultował tego zPCPR. Wiw odpowiedźnazaleceniatraÍiła do PCPR dopiero po interwencji
Wicestarosty Buskiego.

Przewodnic zący Zaruądu Jeľzy Ko|arzpľzypomni aŁ, Że na posiedzeniach Zarządumówiono
i wielokľotnie napominano Dyľektoľa w kwestii współpľacy, współdziałania. Pľzewodniczący
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Zarządu, zwracając się do Dyrektora Placówki, popľosił o konsultowanie z Dyľektorem PCPR
wszelkich spraw' gdyŻ wynikato z zapisów prawnych.

Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju poruszył ďw sprawy:

Zdaniem Dyľektoľa PCPR w Busku - Zdroju zalecenia pokontľolqe powinny być
niezwłocznię zręalizowane w całości.
Kwestia monitoľingu nie była konsultowana z PCPR.
Dyľektor PCPR wskazał na bľak dobľej współpľacy pómiędzy Nim, a Dyľektorem Po-W
w Winiarach. Dyrektoľ PCPR zapewnił, Że z Jego stľony oraz ze strony Jego pľacownika
jest dobľa wola w przedmiotowym zakresie. Współpľacę utľudniają ciągłe oskarżenia ze
stľony Dyľektora Placówki.
Dyľektor PCPR stwieľdził' Że nie wysłałby takiego pisma do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdľowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. w pľzedmiotowej
odpowiedzi Dyľektoľ Placówki kwestionuje wszystko to, co podpisał w tľakcie kontroli.
Należało odnieść się tylko do zaleceń. Za|ęcenia, któľe zostały przyjęte zasługują na to,

aby je zreal.izować.
Dyľektor PCPR zaapelował i popľosił o współpracę.

Dyľektor Po-W w Winiaľach stwierdził, że wyjaśnienia, któľe składał na piśmie w trakcie

kontroli, nie odnosiły się do kwestii, któľe zostały za:warte w wystąpieniu pokontrolnym.
Dyrektoľ Placówki przekazał, że składał wyjaśnienia na okoliczność różnych sytuacji, które

zostały przekľęconebądż nie wzięte pod uwagę.

Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, że Dyľektoľ Po-w w Winiaľach
podpisując pľotokół pokontrolny, zgodziŁ się ze wszystkim, co zostało w nim zawarte.

Dyrektoľ Po-W w Winiaľach poinformował, Żenie podpisywał pľotokołu, otrzymał go pocztą.

Dyrektor Po-w w Winiaľach pľzypomniał, Że w m-cu czeľwcu bľ. podczas posiedzenia
Zespołu ds. okľesowej oceny sytuacji wychowawczej, Dyrektoľ PCPR był obecny i wyľażał się
baľdzo pochlebnie o Nim, pracownikach i współpracy' Dyľektoľ PCPR był takŻe

w m-cu sierpniu bľ. na wizýacji Placówki i również wyraŻał się pochlebnie. Dyrektor Po-W
w Winiarach zwracając się do Dyrektora PCPR w Busku - Zďroju zapytał, co w kwestii
współpracy popsuło się od tamtego czasu. Zdaníem Dyrektoľa Po-W w Winiarach współpraca

układa się bardzo dobrze.

Zarząd Powiatu postanowił, Że do przedmiotowej spľawy powľóci na kolejľĺym posiedzeniu,

p o zap o Znaliu s i ę pľzez C zł o nkó w Zar ządu z pr zedło Żonymi do kum entami .

Ad. 13
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia Depaľtamentu Funduszy Europejskich
i e-Zdľowia w przedmiocie zmian Regulaminu naboľu i oceny wniosków o doťlnansowanie

realizowanych w tľybie pozakonkuľsowym w zakľęsie utwoľzenia nowych Szpitalnych
oddziałów Ratunkowych (SoR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć,

ze szczegőlnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (ľoboty budowlane,

doposażenie) w zakresie zmniejszenia liczby punktów niezbędnych do otrzymania
dofinansowania _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 15 do niniejszego pľotokołu.
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Z powyŻszego pisma wynika, że Instytucja Pośrednicząca (IP) zwróciła się do Instytucji
Zarządzającej (IZ) o wyrażenie zgody na zmianę minimalnej |íczby punktów uzyskiwanych na
etapie oceny meľýoľycznej I stopnia, niezbędnych do otrzymania 'dofinansowania.

W pľzypadku uzyskania zgody IZ na powyższe, IP dokona stosownej zmiany
w Ww Regulaminie' obecnie tľwają również ustalenia w zakľesie wprowadzenia zmiany
w pľzedmiotowym Regulaminie odnośnie moŻliwości etapowego składania części
wymaganych załączników w przypadku jeŻe|i na etapie składania wniosku o dofinansowanie
Wnioskodawca nie będzie nimi dysponował.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 14
Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku Zdroju GraŻyna Grochowska zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
z dnia 21.1I.2016 r. Znak: SOSW.3011.30.2016 o zabezpieczenie w planie finansowym
ośrodka kwoty 18 200 zł _ załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ SOS-W dla Niepełnosprawrrych Ruchowo w Busku _ Zdroju GraŻyna Gľochowska
wyjaśniła, że środki w wysokości 18200 złpozostałe po zakończeniu zadania pn.,,Zakup
podnośnika basenowego dla niepełnosprawnych'' zostaną przeznaczone na nowe zadania
inwestycyjne:

I zestaw komputerowy do pokoju nauczycielskiego w szkole oraz 1 zestaw
komputerowy dla wychowawców grup wychowaw czych.
2 kseľokopiarki.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z zesta'wieniem
pľzedstawiającym poniesione wydatki ptzezjednostki oświatowe Powiatu Buskiego w latach
2012 - 20l6 w paľagraÍie 4240 - zakup śľodków dydaktycznych i książek - załqczník nr 17 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w planie finansowym ośľodka
śľodki na zakup 1 kserokopiarki. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że SOS-W
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _Zdrojuotrzyma sprzęt komputeľolvy (tj. l zestaw
komputerowy oÍaz 2 laptopy) oraz niszczaľkę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stopnicy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pĺzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdrojuw spľawie upowa:żnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonejprzez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie rea|izacji projektu pn. ,,Inwestycja
y ptzyszłość" w ramach Regionalnego Progľamu operacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 2014 _ 20Ż0 (dotyczy upoważnienia Dyľektoľa Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do składania
oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i rea|izacją projektu pod nazwą 

',Inwestycja
w pľzyszłośi'').
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nr 53llŻ016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie upowa:Żnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej ptzéz Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn-' ,,Inwestycja w przyszłośc"
w ľámach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2Ol4 - 2O2O
_ stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu'

Następnie Naczelnik Wydziału EK zwtőciŁa się do Członków Zarządu Powiatu
o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy zapotrzebowania Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku * Zdľoju. W/w diagnozaznajduje
się w Wydziale Edukacji, Kultuľy i Kultury Fizycznej.

PovĺyŻszadiagnozazostała zatwietdzonaprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ SOS-W dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku -

Zdroju zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie đecyzji w spľawie składanych pľzez Nią
wniosków odnośnie WruŻenia zgody na zatľudnienie 3 nauczycieli specjalistów oľaz
utwoľzenia kieľunku mechanik - monter maszyn iurządzeń w ľamach funkcjonującej w roku
szkolnym 2011612017 I klasy Zasadniczej SzkoĘ Zawodowej, gdzie kształci się młodzieŻ
w zaw o dzię ęlektľomechanik.

Przewodniczący Zuządu Jeľzy Ko|arz stwierdził, że na dzień dzisiejszy w budŻecie Powiatu
bľak jest śľodków, któľe mogłyby zostai przeznaczone na powyŻszy ce|.Decyzjaw powyższym
zakresie zostanie podjęta po otľzymaniu ostatecznej wysokości subwencji oświatowej.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż. zvłrőcił się do Naczelnik Wydziału EK Renaty Krzemień
o pľzeprowadzęnię szczegółowej kontľoli w zakľesie godzin nauczycielskich oľaz dodatkowego
zatľudnienia nauczycieli z SOS-W w Busku - Zdroju w innych Placówkach. Członek Zaruądu
Robert Gwőżđźstwierdził, Żenależał'oby się również przyjrzeć, sposobowi pracy w/w Placówki
i efektywnemu wykoľzystywaniu czasu pľacy nauczycieli i pľacowników obsługi.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie vĺyraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu
pn. ,,Inwestycja w przyszłośi'' w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego 2O|4 - 2020 _ załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwaĘ został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządll,powyŻsząinicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej pľowadzonej przez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakĺesie realizacji P|ojektu pn. ,,Dobľy start''
w ramach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego 2014 _
2020 (dotyczy upoważnienia Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku -

Zdľoju do składania oświadczeń woli związanych z pľzygotowaniem i realizacją projektu pod
nazw ą,,Dobľy staľt'').

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nr 53212016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn. ,,Dobľy staľt'' w ramach
Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego 2014 -Ż0Ż0 _ stanowi
załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zvłĺőciła się do Członków Zaľządu
Powiatu o zatwierdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr ] w Busku _ Zdľoju. W/w diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji' Kultury i Kultuľy
Fizycznej.

PowyŻsza diagnozazostałazatwiqdzonapÍZezZatząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdrojuw sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej prowadzonej pľzez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn. 

',Dobry staľt''
w ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2014 _
2020 (dotyczy upoważnienia Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
- Zdroju do składania oświadczeń woli związanychzprzygotowaniem i rea|izacjąpľojektu pod
nazwą,,Dobry staľt'').

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Uchwała Nr 533/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listópada2016 ľoku
w sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie realizacjí projektu pn. ,,Dobľy staľt'' w ramach
Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego Ż014 -20Ż0 _ stanowi
załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zvłrőcíła się do Członków Zarządu
Powiatu o zatwíerdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu SzkQł Techniczno
Informaýcznych w Busku _ Zdroju. Ww diagnozaznajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury
i Kultuľy Fizycznej.

PowższadiagnozazostałazatwierdzonapÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
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_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Żarządu Powiatu
w Busku _Zđrojuw sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej prowadzonej pľzez
Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn. ,,Dobľy staľt''
w ramach Regionalnego Progľamu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Ż0l4 _
2020 (đotyczy upoważnienia Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju do składania oświadczeń woli związanych z przygotowaniem i realizacją
projektu pn. ,,Dobľy start'').

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nr 534/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie upowa:Żnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakĺesie rea|izacji projektu pn. ,,Dobry start'' w ľamach
Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego 2014 - 2020 _ stanowi
załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwľóciła się do Członków Zarządu
Powiatu o zatwieľdzenie Indywidualnej diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Technicznych
i ogóĺnoluztałcqcych w Busku _ Zdroju. Ww diagnoza znajduje się w Wydziale Edukacji,
Kultury i Kultuľy Fizycznej.

PowyŻsza diagnoza została zatwierdzona przez Zatząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu
pn. ,,Dobľy Staľt'' w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 2014 - 2020 _ załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać. Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazaria do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzęZ Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu
pĺzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.2t
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 3 do aľkusza oľganizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie na ľok szkolny 201612017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
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w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosie -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 535/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w spľawie zatwietdzenia aneksu nľ 3 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 201.612017 _ stanowi załqcznik nr 24
do niniejszego pľotokołu.

Ad.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie przedłuŻenia powierzenia zadan doradcy metodycznego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 536/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doľadcy metodycznego _ stanowi załqcznik nľ 25
do niniejszego protokołu.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych
szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontľoli pľawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji _ załqcznÍk nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Żarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyższą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wlączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.24Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdroju z realrizacji pľojektu
edukacyjnego Erasmusł ,,Mutual online and open Skills'' za okĺes 0l.08.20l6 ľ.
- 3 0. 1 0.201 6 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniej szego protokołu.

Po ana1iz\e, powyższa infoľmacja została przyjęta p:zez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przekazania I Liceum ogólnokształcącemu im. Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie , powyŻsza uchwała zostałapozýywnie zaopiniowa na pÍzez Członków Zaĺządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 537l20l6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w sprawie przekazania I Liceum ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Busku _
Zdroju nowości wydawniczych - stanowi załqcznik nľ 28 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nľ l
im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdrojunowości wydawniczych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarząđu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 538/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie ptzekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku _Zdrojunowości wydawniczych _ stanowi załqczník nr 29 do niniejszego protokołu.

W dalszej części powiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przekazania Zespołowi Szkół
Techniczno _ Informatycznychw Busku _ Zdľoju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosie -wstľzymał s_ię.

Uchwała Nr 539/2016 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju
nowości wydawniczych _ stanowi załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdľoju w spľawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im' Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju nowości yvydawniczych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosie -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 540/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w spľawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierua
Wielkiego w Busku -Zdrojunowości wydawniczych_ stanowi załqcznik nr 31 do niniejszego
protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przekazania Specjalnemu ośrodkowi Szkolno -
Wychowawczemu dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju nowości
wydawniczych.

Po analizie , powyŻsza uchwała zostú.a pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstľzymał się'

Uchwała Nr 541/20|6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada2016 roku
w sprawie przekazania Specjalnemu ośľodkowi Szkolno Wychowawczemu dla
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Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju nowości wydawniczych _ stanowi załqcznik
nr 32 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przekazania Zespołowi Szkół
Specjalnych w Busku _ Zdroju nowości wydawniczych'

Po analizie, povĺyŻsza uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosie _wstrzymał się.

Uchwała Nr 54212016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Busku Zdroju nowości
wydawniczych - stanowi załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Stowaľzyszenia ,,Razem Dzieciom" z dnia I4.I1 .2016 r. w spľawie wyĺażeni a zgody na zmianę
zakľesu fzeczowego zadania publicznego z zakłesu kultury pn. ,,Poznajmy nasz kľaj
wycieczki dla najmłodszych'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego
pľotokołu. Zmiana ofeľty polega narezygnacji z wyjazdu do Kurozwęk i Pacanowa na rzecz
wyjazdu dzieci do teatru do Tarnowa oľaz do fabryki bombek do Miechowa.

Po pľzeanalizowaniu, povłyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.Ż7
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
SzkółPonadgimnazjalnychNľ l wBusku -Zdrojuzdnia 15.l1.2016 Znak:ZsP.0722.30.2016
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięó środków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 20l6 ľok _ załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dýľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdľoju z dnia 18.1l.2016 ľ. Znak:
ZsPl.0722.33.2016 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
dochodów gľomadzonych na wydzielonym ľachunku jednostki i wydatków nimi
finansowanych w ľoku 2016 _ załqczník nr 36 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.29
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia 09.ll.2016 ľ. Znak: Lo-0710-89l20l6
w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok
_ załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia |4.Ll.20l6 r. Znak:
ZSTio.301 0.l32l.2016 w sprawie wyrażenia zgody na pľzesunięcie środków finansolvych _

załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 18.1l.2016 r. Znak:
ZSTio.3Ol0.1352.2016 w sprawie wyľażenia zgody na przesunięcie śľodków finansolvych _

załqcznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został' pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaníu przy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju z dnia 18.11'2016 ľ. Znak:
ZST-I 075.46.414.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień środków
finansowych pomiędzy działarni klasyfikacji budzetowej - załqcznik nr 40 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wŚtrzymał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia L6.IL20I6 r. Znak: ZSS:3II.3.2016 w spľawie

wraŻenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok _ załqcznik
nr 41do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowańy przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 18.l1.2016 r. Znak:
SoSw-301 l-10lŻ016 w spľawie wyruŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
na20l6 rok_ załqcznik nľ 42 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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4d.35
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia21.ll.2016 r. Znak:
SOSW-301 l-11112016 w sprawie wyľaŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
na20l6 rok_ załqcznik nľ 43 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowanillprzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.36
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
z dnia 18.l1.20l6 r. Znak: SOSW.301l.26.2016 w sprawie wytaŻenia zgody na dokonanie
zmian między paragľafami w planie wydatków na2016 ľok _ załqcznůk nr 44 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w'Busku - Zdroju
z dnia 18.l l.20l6 r. Znak: SOSW.3O1l.27.2016 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmian między rozdziałami w planie wydatków na2016 rok - załqcznik nr 45 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego
ośrodka Szkolno - WychowavÝczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia l8.11'2016 r. Znak: SoSw.3O11.28'2016 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie wydatków na 2016 rok - załqczník nr 46 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.39
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdtoju z dnia 18.11.2016 r.

Znak: PMOS.3200.03.2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w budżecię na
2016 ľok _ załqcznik nľ 47 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu , powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowa ny pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.40
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zđroju z dnia 16.11.Ż016 r. Znak:
PCPR.ZAF.3O11.IŻ.2016 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień finansowych
_ załqcznik nr 48 do niniejszego protokołu.

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.41
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 16.11.2016 r. Znak:
PCPR.ZAF.3Ol l.l3.20l6 w sprawie wyraŻeniazgody na dokonanie przeniesień finansowych

- załqcznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wśtľzymał się.

Á.d.42
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju z đnia 18.ll.2016 ľ. Znak:
PINB.3|242220I6 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowym _ załqcznik nr 50 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowanry przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.43
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdrojuzdnia 18.1l.20l6 ľ.Znak: FK-BS-071-29lŻ016
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym naŻ0l6 ľok w dziale
853 rozdział 85333 _ załqczník nľ 5l do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zuząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.44
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu z zestawíeniem wykonania
planowanych wydatków w okľesie 10 m-cy Ż016 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu
oÍazpÍopozycjami zwiększenia lub zmniejszenia limitu wydatków - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 52 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował pľzedstawione pĺzez Skarbnika Powiatu
pľopozycje zwiększenia lub zmniejszenia limitu wydatków w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.45
Skarbnik Powiafu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 543/2016 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nr 5-í do
niniej szego pľotokołu.

4d.46
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

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

Uchwała Nr 54412016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi
załqcznik nr 54 do niniejszego protokołu.

^d.47Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

Po analizie, povlyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 545i2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku stanowi
załqcznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Ad.48
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdtoju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administracji rządowej oraz
innych zadanzleconych odrębnymi ustawami w 2016 ľoku.

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

Uchwała Nľ 54612016 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowym zadań z za|łesu administracji ľządowej oľaz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku stanowi załqcznik nr 56 do niniejszego
pľotokołu.

4d.49
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budzetoryych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 547l20i6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 57 do niniejszego protokołu.

4d.50
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiarl w budŻecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku _ stanowi
załqcznik nr 58 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały zostú. przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał'się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę ĺaleŻy ptzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wŁączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostďo przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymď się.

Ad.51
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku
_ stanowi załqcznik nľ 59 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał.się.

Decyzją Członków Zaĺządll,povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.52
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczejw sprawie zmiany uchwały nĺXYlI32/20I6 RadyPowiatuwBusku _Zdroju
z dnia 29 stycznia 20116 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2016 _2030 _ stanowi załqcznik nľ 60 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały zostď przyjęty przez Członków Zarządl Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał.się.

Decyzją Członków Zarządu,povłyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaĺząđu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Ad.53
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy ťlnansowej Samorządowi Województwa
Swiętokľzyskiego - stanowi załqcznik nr 6I do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Ąarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarząđu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu. Jednocześnie
Członkowie Zarządu Powiatu postanowili, że Dyľektor PZD w Busku - Zďroju podczas
posiedzenia Komisji pľzedstawi pozostałym Radnym Rady Powiatu potrzebę realizacji
wlw zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.54
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XVIVI50|20I6 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dnia 1 kwietnia 2016 ľoku w sprawie okľeślenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadających według
algorytmu w 2016 ľoku na rea|izację zađan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powięcię Buskim _ stanowi załqcznik nr 62 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povłyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyi1ą Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy pĺzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pruez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenía do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad.55

ĺľ sprawach różnych:

1. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarząđu z pismem Burmistľza
Miasta i Gminy Busko - Zdrőj z dnia 15.11.2016 r. Znak: OPIS-I.033.1.l0.6.2015
w sprawie współfinansowania pÍZęz Gminę Busko - Zdrőj kosztów pľowadzenia przez
Powiatowy Międzyszkolny ośľodek Spoľtowy w Busku - Zdroju sekcji sportowych dla
uczniów szkół prowadzonych przezGminę Busko - Zdrőj - załqczník nr 63 do niniejszego
protokołu. Buľmistľz Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w przedmiotowym píśmie infoľmuje,
że w pľojekcie budzetu Gminy Busko - Zdrőj na 2017 ľok, nie zostały zabezpieczone
śľodki finansowe narea|izację w/w zadania'
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Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że w przypadku bľaku
dofinansowania ze stľony Gminy Busko - Zdrój, śľodki na povĺyŻszy cel do końca m-ca
sierpnia 2017 r. będzie musiał zabezpieczyć Powiat. Następnie przygotowany zostanie
nowy arkusz organizacyjny PMoS w Busku -Zdrojui wszystkie sekcje spoľtowe, któľych
uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów zostaną zlikwidowane.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego
ZarząduDróg w Busku -Zđrojudotyczącąwniosku Członka Zarządu Roberta Gwożdzia
w sprawie wykonania prac przy dľodze powiatowej w miejscowości Zboľówek
_ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 64 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego
Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdroju dotyczącą wniosku Członka Zarządu Wiesława Maľca
w kwestii pľzejęcia gwarancji przezfi*ę, któľa ma zamiar ľealizować inwestycję w pasie
drogowym drogi powiatowej w miejscowości Siesławice - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 65 do niniejszego protokołu.

Ad.56
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzpodziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1 1a0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

ProtokÓł spoľządziła:
Barbara Nowocień
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