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Protokĺĺł Nľ 123/20l7

z posĺcdzcnia Zarządu Powiatu

z dnĺa 19 kwietnia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jeľzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KrzysztoťGajek
4. Robeľt Gwożdż
5. Wiesław Marzec

araz

Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - 7.dľoju
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Gĺz'egorz I'asak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Sławorrriľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
I_Ienľyk Kľzyzański _ Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzenrień - Naczelnik Wydziału EK
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľclzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku - Zdroju

w zakľesie poniesionych wydatków na biezące utľzymanie dľóg powiatowych w okľesie

ocl 0l '01 '20|7 ľ. - 3 l '03.201 7ľ. (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju' Skarbnik Powiatu).
6. Pľzyjęcie inÍbľmacji Powiatowego Centrum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoju

dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej (Dy.. PCPR w Busku - ZĺJroju,, Nacz.
Wydz. SOZ).
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7. Zapoznanie się z informacją pokontľolną dotyczącą realizaď1i pľojektu ,'Dobľy Zawőd -

Lepsze Życie" (Dyr. PCPR w Busku - Zdrojuo Nacz. Wydz. SoZ).
8. Zapoznanie się z informacją Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdroju w związku z ptzeptowadzonym rozpoznaniem w zakresie możliwości rozwoju

infrastruktury usług społecznych wśród jednostek pomocy społecznej w Powiecie Buskim

w celu pozyskania środków unijnych na powyższy ce| (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

9, Zapoznanie się z informacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych pÍzez oddziały, poradnie

Za m-c luty 2017 ľ. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz' Skarbnik
Powĺatu).

10. Przyjęcie sprawozdania tzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach

zľea|ízowanych ze środków PFRON za I kwaľtał Ż0117 roku (Skarbnik Powiatu, Nacz.

Wydz. SOZ).
ll. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyjęcia daľowizny nieruchomości

od Gminy Solec - Zdrőj narZeQZ Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).
12. Rozpatrzenię wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego

dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody

na likwidację śľodków trwałych (Nacz. Wydz. EK).
13. Podjęcie decyzji w spľawie ustalenia progów punktowych oruz minimalnej liczby

uczniów w oddziałach klas pierwszych podczas ľekľutacji do szkół ogólnodostępnych na

rok szkolny Ż017l20I8 (Nacz. Wydz. EK).
14.Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia stanowisk

dyrektoľów powiatowych jednostek oŚwiatowych kandydatom wyłonionym w drodze

konkuľsu (Nacz. Wydz. EK).
l5. Podjęcie decyzji w sprawie tľybu obsadzenia stanowiska dyľektora Specjalnego ośrodka

Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo W Busku ' Zdľoju

(Nacz. Wydz. EK).
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu

nr l l do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju

na ľok szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).
17. Zatwierdzenie ,,Diagnozy zapoÚzebowania na wsparcie z EFS w ľamach Regionalnego

Progľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na |ata 2014 - Ż020"

opľacowanej przez Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bľoninie (Nacz.

Wydz. EK).
18. Podjęcie uchwały Zaľząđu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie upoważnienia dyrektoľa

jednostki oświatowej prowadzonej przęZ Powiat Buski do podejmowania czynności

w zakresie realizacji projektu pn. ,,PrzyszłoŚó w naszych ľękach'' (Nacz. Wydz. EK).
19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu

Buskiego do realizacji projektu pn. ,,Pľzysz}ośó w naszych ľękach'' (Nacz. Wydz. EK).
20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXVII/Ż60|20\7

Rady Powiatu w Busku _ Zdroiuzdnia 31 maľca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji

celowej na dofinansowanie prac konserwatoľskich, ľestauratorskich lub robót
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budowlanych pľzy zabytku położonym na teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru

zabytków (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
21. Podjęcie decyzji w spľawie zatwierdzenia ofert z zal<ręsu kultury ťlzycznej i spoľtu na

rea|izację zadan publicznych w ľamach tzw. ,'małych gľantów'' (Nacz. Wydz. EK'
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

22. Podjęcie uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego na ľok 2017 (Skaľbnik Powiatu).
23. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków

ry podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

25. Spľawy ľózne.

Ż6. Zamkni ęci e posi ed zęnia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|aru, który powitał

zebranych io godzinie 800 otwoľzył 123 posiedzenie ZarząduPowiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oŚwiadczył, íŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zaproszonych osób stanowiq załqcznikí nr I í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pruezPľzewodniczącego Zarząduporządek obrad CzłonkowieZarządu pľzyjęli

bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr |2212017 zdnia 5 kwietnia 20l7 roku został przyjęty ptzez Członków Zarządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _

wstrzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd

Powiatu w zakľesie poniesionych wydatków na bieŻące utrzymanie dróg powiatowych

wokresie od 0l.0l.2017 t' - 31.03.2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do

niniej szego protokołu.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zgłosił wniosek o uzupełnienie pobocza na zakcęcie przy

budynku byłej szkoły w miejscowości Kostki gm. Busko _ Zdrój.

W związku z pľoblemem dotyczącym zaorywania pasa drogowego przez właścicieli gľuntów

przy|egających do dróg powiatowych Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał
Dyrektoľa PZD w Busku - Zdľoju do wystosowania pism do właścicieli gľuntów, aby
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prowadzili prace polowe w taki sposób, by nie zaorywać, pasa dľogowego. A jeśli to nie
podziała to kolejne pismo o zajętości pasa dľogowego Z właściwie na|iczoną karą.

Członek Zarządu Robert GwőżdŻ wľacając do wniosku zgłoszonego na posiedzeniu Zarządu
w dniu Ż2 marca ŻO|7 r. w spľawie rowu znajdującego się na za\<ĺęcie w miejscowości
Zborówek, popľosił o przesłanie informacji zwrotnej do zainteresowanych stľon w/w sprawie.

Przewodniczący Zarządu.Terzy Kolarz zobowiązał Dyrektora PZD w Busku _ Zdľoju
o przygotowanie stosownego pisma w opaľciu o wypis z ľejestľu gľuntów na podstawie,

którego jasno będzie wynikało do kogo naleŻy ľów i kto jest odpowiedzialny za jego

utrzymanie.

Po analizie, informacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do

wiaclomości.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
omówił ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

PowyŻsza ocęna została pľzyjęta przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy 5
głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą ocenę należy przekazaĆ, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z infbrmacją pokontrolną dotyczącą realizacji pľojektu ,,Dobry
Zawőd- Lepsze Życie" - w bľzmieniu stanowiącym z,alqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, informacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przez Zaĺząd Powiatu do

wiadomości.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z infoľmacj ą w związku z przepľowadzonym tozpoznaniem
w zakresie moŻliwości ľozwoju infrastruktuľy usług społecznych wŚród jednostek pomocy

społecznej w Powiecie Buskim w celu pozyskania środków unijnych na powyzszy ce| _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ó do niniejszego protokołu'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz navłiązując do pľzedstawionej informacji wľócił do

za|ecen z poprzedniego Zarządu odnośnie pľzygotowania przez Dyľektora PCPR w Busku -
Zdroju, Naczelnika Wydziału SoZ oraz Dyrektoľa Po_w w Winiarach wspólnej koncepcji
dostosowania Placówki do standaľdów w zakľesie liczby dzieci, które zaczną obowiązywać,
od stycznia 2020 ľoku.



Po analizie, informacja w powyŻszym zakresie została przyjęIa przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad.9
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych
pÍzez odđziały, poľadnie Za m-c luty 20l7 r' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniej szego pľotokołu.

Ponadto, Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju przekazał infoľmację z otwarcia ofert na ľemont
tľaktu porodowego, jak ľównież poinformował o potľzebach Íinansowych Szpitala jakie
wynikają zbieŻących awaľii i niezbędnych zakupów sprzętu medycznego. Dyľektoľ zgłosił,
że chciałby przeznaczyó na powyŻszy cel część dotacji' któľą Powiat zabezpieczył w swoim
budżecie naŻ0|7 ľok'

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaznaczył, Że

pr zeznaczona wyłąc zn i e na zadani a i nwestycyj ne.

Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz zwrócił się
przygotował stosowną dokumentacj ę zawie rającą
w celu poprawnego zakwalifrkowania zadań.

dotacja jaką otľzymał Szpital ma zostac

do DyrektoraZoZ w Busku _ Zdľoju, aby
ľozeznanie inwestycyj no _ modernizacyj ne

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

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawili
sprawozdanie ľzeczowo _ ťtnansowe samoľZądu powiatowego o zadaniach zrea|izowanych ze
środkćlw PFRON za I kwaľtał 2017 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 1l
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzyjęcia daľowizny nieruchomoŚci od Gminy Solec _

Zdroj na tzecz Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 9 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie' powyzszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
_ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na likwidację środków trwałych _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w sprawie ustalenia dolnych pľogów punktowych oraz minimalnej liczby uczniów
w oddziałach klas pierwszych podczas elektľonicznej ľekrutacji na rok szkolny 201712018.
Pismo Naczelnika Wydziału EK w powyzszej spľawie stanowi załqcznik nr II do niniejszego
pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzypomniała, ŻeZarząd Powiatu ustalił w ubiegłym ľoku minimalną
liczbę uczniów w przypadku liceum ogólnokształcącego na poziomie 24 osób, technikum -
22 osőb, zasadniczej szkoły zawodowej _ 20 osób.

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu postanowił utrzymać takie Same kľyteľia
w zakresie minimalnej |iczby uczniów w oddziałach klas pierwszych podczas elektľonicznej
ľekrutacji na ľok szkolny 2017l20l8 jakie zostaŁy ustalone w ubiegłym roku' .Tednocześnie
Zarząd Powiatu upoważnił Staľostę Jerzego Kolarza oľaz Wicestarostę Stanisława Klimczaka,
aby w indywidualnych pľzypadkach w dniu symulacji podejmowali decyzje w opaľciu
o analizę konkretnego oddziału co do obniżenia minimalnej |iczby uczniów.

.Iednocześnie Zarząd Powiatu ustalił dolne pľogi punktowe dla liceum ogólnokształcącego -

60 punktów, zaś d|a technikum _ 50 punktów.

PowŻsze stanowisko zostało przyjęteprzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5

głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Podczas dyskusji' Członek Zarządu Robeľt GwőŹdż zwrőcił uwagę' czy w perspektywie lat
nie war1o stwoľzyć w Specjalnym ośľodku Szkolno Wychowawczym dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju kieľunku pľzystosowanego dla młodzieży,
któľa wymaga całodobowe.j opieki.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w sprawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadgimnazja|nychNr 1 im' Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 67412017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w spľawie powierzenia stanowiska dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 im.
Mikoła.ja Kopeľnika w Busku -Zdroju stanowi załqczník nr I2 do niniejszego pľotokołu'
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Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Zespołu Szkół
Techniczno - Informaty czny ch w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 67512077 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 19 kwietniaŻ017 ľoku
w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbrmatycznych
w Busku - Zdľoju stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdľo.ju w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektora Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 676i20I7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietnia2017 ľoku
w sprawie powieľzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku _ Zdľoju stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powieľzenia stanowiska dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno

- Wychowawczego w Broninie.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nr 67712017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnla 19 kwietnia Ż0|7 roku
w spľawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno -
Wychowawczego w Broninie stanowi załqcznik nr l5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie powieľzenia stanowiska dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 678/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietniaŻ017 ľoku
w spľawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku -Zdroju stanowi załqcznik nr ]6
do niniej szego pľotokołu.

Członek Zatządu Robeľt Gwőżdż zwrócił uwagę' Żę zakres meľytoryczny wystąpień
kandydatów, podczas konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, był na

baľdzo wysokim poziomie.

Ad. 15
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poinformował pozostałych Członków Zarządu, Że

powołując się na upoważnienie jakie otrzymał na popľzednim posiedzeniu Zarządu
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pľZeprowadził rozmowę z Wicedyrektorem Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepcłnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju odnośnie objęcia pÍzez Niego funkcji
pełniącego obowiązki dyľektoľa Szkoły na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
oświadczenie Wicedyrektoľa SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
Waldemara Wójcika w spľawie wyraŻenia zgody na pęłnienie obowiązków dyľektoľa stanowi

załqcznik nr ]7 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku

- Zdľoju.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,l głosie -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 679lŻ017 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 19 kwietnia2017 roku
w spľawie powieľzenia pełnienia obowiązków dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr
/8 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia anęksu nr l l do aľkusza organizacji Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nĺ l w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 20|612017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 680/2017 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _Zdroju na rok szkolny Ż01612017 stanowi załqcznik nľ
19 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z ,,Diagnozą
zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach osi 8 - Rozwój Edukacji i Aktywne
Społeczeństwo RPo Województwa Świętokľzyskiego na lata 20|4-2020'' opľacowanej pľzez

Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie - w brzmieniu stanowiącym

zalqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyŻsza diagnoza została ptzyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oświatowej prowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji pľojektu pn.

,,Przyszłość w naszych rękach''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 681120|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietnia2017 roku
w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakresie ľealizacji pľojektu pn. ,,Pľzyszłośó w naszych ľękach''
stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji
pľojektu pn. ,,Przyszłość w naszych rękach'' _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXVIIi260|20|7 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z ďnia 31 marca Ż0l7 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac
konserwatorskich, restauľatorskich lub ľobót budowlanych przy zabýku połozonym na
teľenie Powiatu Buskiego wpisanym do rejestru zabytków - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nľ 23 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.2l
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia 3 ofeľt z zakresu kultury fizycznej i sportu na ľealizację
zadań publicznych w ramach tzw. ,,małych grantów''.
Stowarzyszenie Nasze Powiśle zŁoŻyło ofertę z zakľesu kultuľy ťlzycznej i sportu na realizację
zadania publicznego pn. ,,Tumiej w Piłce Błotnej - Błotnowola 2017" _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie wnioskuje
o udzielenie dotacji w kwocie Ż 580,00 zł.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofeľtę otaz postanowił
zabezpieczyć, dla w/w Stowaľzyszenia środki finansowe w kwocie 2 580'00 zł
z pr zęznaczeni em na r ea|izację przedm i otowe go zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Kolejne dwie oťeľty z zakresu kultury fizycznej i spoľtu, któľe zostały złoŻone pÍZez
Bokseľski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,'Ring'' w Busku _ Zdroju stanowią
załqcznik nr 25 i 26 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zdecydował, Że oferty
złoŻone przez BMUKS ',Ring'' z powodów błędów formalnych zostały odrzucone.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelników Wydziałów EK i SoZ do
ponownego przeana|izowania wszystkich ofert, które zostały odrzucone podczas pierwszego
konkursu pod kątem ich zasięgu. Następnie po zapoznaniu się z povłyŻszą anallizą Zarząd
Powiatu zdecyduje o ponownym zotganizowaniu konkursu narealizację zadai publicznych.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż0l7.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 682/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi załqcznik nr 27 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 683/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietnia 20|7 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
załcpcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

^d.24Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 684/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnla 19 kwietnia2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 29 do niniejszego pľotokołu.

4d.25

W sprawach różnych:

1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z iníbrmacją w zakresie
gospodaľowania dochodami budzetu Powiatu Buskiego pochodzącymi z opłat i kar
śľodowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochľony środowiska i gospodarki
wodnej - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu oraz
z informacją w zakľesie gospodarowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego
pochodzącymi z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych mateľiałów
z zasobu geodezyjnego i kartograťtcznego _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr
_l/ do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakresie została przyjętaprzez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

o godzinie ] 020 Przewodniczqcy Zarzqdu ogło,sił ] 0 minutowq przerwę w obraĺJach'

2. W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku _ Zdtoju,
dotyczącym wyraŻenia zgody na uŻyczenie przez ZoZ na okres do tľzech lat
powierzchni uzytkowej Z przeznaczeniem na pľowadzenie działalności w zakľesie
hospicjum stacjonaľnego i domowego otaz Zakładu opiekuńczo - Lęczniczego
znajdującego się w budynku oddziału Choľób Zakażnych, Naczelnik Wydziału GKN
Flenľyk Kľzyzański pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
w sprawie Wrażeniazgody nauŻyczenie części nieľuchomości na okres do trzech lat.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęz Członków
Zarządu w głosowaniu j ednogłoŚnie.

Uchwała Nľ 685/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 19 kwietnia 20|7
ľoku w sprawie wyraŻenia zgody na uŻyczenie części nieruchomości na okres do
tľzech lat stanowi załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku Zdľoju dot. wniosku CzŁonka Zarządu Powiatu Krzysztofa Gajka
w sprawie napľawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 0127T ostrowce - Kawęczyn -
Bľzostków - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu'

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Radnych Rady Powiatu Ludomiľa Leszczyńskiego
iKamila Kaspeľczykazgłoszoną w dniu 3l maľca 20|7 r. w spľawie ľemontu drogi
powiatowej Nr 0042T Jastrzębiec - CzyŻőw na odcinku od km 0+000 do km 0+570
i od km l +700 do km 4+ 1 00 o długości 2970 m _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 34 do niniejszego protokołu'

3.

4.
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5. Zarząd, Powiatu z.apoz'nał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu DrÓg
Woiewódzkich w Kielcaclr na irrteľpelację Raclnych Rady Powiatu Luclomiľa
Leszczyńskiego i Kamila Kaspeľczykazgłoszoną w dniu 3l marca 2017 r. w sprawie
montażu znaków pionowych D-6 wraz z wykonaniem oznakowania poziomego -
pľzejście dla pieszych w ciągu dľogi wojewódzkiej nľ 756 w m. Stopnica na
wysokości dľogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego i obiektu handlowego -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr J5 do niniejszego pľotokołu.

ó. Zarząd l)owiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg
w Busktl _ Zdroju na intcľpclację Radnego Kľzysztoĺä Wojtasia zgłoszollą w dniu 31

maľca Ż017 ľ. w sprawie wykonania ľobót odwoclnieniowych przy dľogach
powiatowych w miejscowości Piasek Wielki oraz w m. Paľchocin - w bľzmieniu
stanowiącym Załqcznik nr 36 do ninie.iszego protokołu.

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju na inteľpelację Radnych Rady Powiatu Ludomira Leszczyńskiego
i Kamila Kaspeľczyka zgłoszoną w dniu 3l maľca 2017 r. w spľawie wykonania robót
odwodnieniowych przy dtodze powiatowej Nr 0026T na odcinku dľogi Bosowice -
Kaľgów - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zatządu Dľóg
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Radnych Rady Powiatu l-udomiľa Leszczyńskiego
iKamila Kasperczykazgłoszoną w dniu 3l maľca 2017 r. w spľawie ustawienia znaku
l]-l8a w m, Skľobaczów przy drodze powiatowej Nr 0024T wbľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Ad.26
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zavdział i o godzinie l050 zanrknął posiedzenie7'arządu Powiatu.

ĺ)rotokół sporządzila:
Wiolcta Waga
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