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Protokól Nr 12612077
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 16 maja 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

t. Jeľzy Ko|arz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robeľt GwőżdŹ
5. Wiesław Maľzec

oraz

Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego ZarząduDľóg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznychw Busku - Zdroju
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemieli - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN
.loanna Kowalska - Inspektor w Wydziale OR

Pľoponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.



5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych (Dyr. PUP
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. OR).

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji zaniŻenia nawierzchni poprzez ułoŻenie masy
asfaltowej drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy Korczyn
w miejscowości Czarkowy (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekwalifikowania i sprzedaŻy działki o nľ ewid. l53
w miejscowości Magieľów (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN).

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdtőj w spľawie wyrażenia
zgody na nadanie nazewnictwa ulic w miejscowości Łagiewniki, Gmina Busko - Zdrőj
(ulica Zbrodzicka i ulica Miodowa) (Nacz. Wydz. GKN).

9. Zapoznanie się ze spľawozđaniem Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju zrealizacji projektu,,Dobľy Zawőd - Lepsze Życie" za okľes od 0l.10.2016 r.
do 31.12.2016 r. (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

l0, Zapoznanie się z informacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poľadnie
Za m-Q marzec Ż017 t. (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałođawczej w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego
do pľojektu pod nazwą ,,Świętokĺzyski ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej''
(Nacz. Wydz. SOZ).

12. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdľoju o przesunięcie
kwoty 2 000 zł ze śľodków przekazarlych na służby ponadnoľmatywne na zakup samochodu
osobowego (Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na umorzenie odsetek od nietęrminowego uľegulowania
zobowiązania przez kontľahenta (Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. EK).

l4. Rozpatrzenie wniosków o ptzyznanie nagrody Staľosty Buskiego w dziedzinie Kultury
Fizycznej (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

15. Rozpatrzenie wniosku Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,Ring'' w Busku - Zdroju w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdtoju (Nacz. Wydz.
EK).

16. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Samoľządowego Centrum Kultuľy w Busku - Zdľoju
w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego
ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nľ 14 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 5
do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok
szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w sprawie zatwierdzenia aľkuszy
organizacji szkół i placówek na ľok szkolny 201112018 (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenię wniosku LoT ,,Moc Ponidzia'' w Busku - Zdroju w sprawie zmiany terminu
rea|izacji zadania publicznego z zakľesu kultury fizycznej i turystyki (Nacz. Wydz. EK).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l7 (Skaľbnik Powiatu).
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20lr7 roku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego
w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podięcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XXV/23 5l20l7 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie okľeślenia jednostek budzetowych, żľődeł
dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia otaz sposobu
i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów
(Skarbnik Powiatu).

28. Spľawy rőżne.
29, Zamknięci e posied zenia.

Ad. t
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył l26 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy .5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścÍ Członków Zarzqdu oľaz
Zaproszonych osób stanowiq załqcznÍkí nľ I í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany ptzez Przewodniczącęgo Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 12512017 z dnia 10 maja 2017 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał
się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie I1 zestawów
komputeľolvych - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu. Dyľektor
PUP w Busku - Zdroju poinformował, Że z prośbą o przekazanie wystąpili: Zespół opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju oraz Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego, BHP
i Ppoz. przy ochotniczej Straży Pożaľnej w Zbludowicach.

Po analizie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu 8 zestawów komputeľowych dla
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju otaz 3 zestawów komputeľolvych dla Centľum
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Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego, BHP i PpoŻ. przy ochotniczej Strazy Pożamej
w Zbludowicach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniuprry 5 głosach
_za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoiu Kĺzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem Pana w sprawie likwidacji zarńżenia
nawieľzchni poprzez ułożenie masy asfaltowej drogi powiatowej Nľ 0073T Mozgawa -

Koniecmosty - Stary Korczyrr na wysokości posesji nľ w miejscowości Czarkowy -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku -

Zdroju poinformował, Że ze względu na występujące w nawieľzchni zaniżenie na wskazanym
odcinku drogi, po ulewnych deszczach tworzy się zastoisko wodne. W celu jego likwidacji
konieczne jest ułożenie masy asfaltowej na odcinku od km 24+200 do km 24+240 dł. 40 m.
Dyrektor PZD w Busku - Zdrojll nadmienił, Że w ptzedmiotowej sprawie prowadzona była
z wnioskodawcą korespondencja w ľoku 2016. Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju dodał,
Że wlw odcinek drogi ujęty został w protoko|e nr |lŻ016 z dnia Ż3.12.20|6 ľ. Komisji
Wojewódzkiej ds. weryflkacji szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej
spowodowanych pÍzęz nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 21 sierpnia 2016 r. na terenie
Powiatu Buskiego.

Po analizie, Zarząd Powiatu zobowiązał' Dyľektora PZD w Busku - Zdtojr,l do sporządzenia
wyceny kosztów ułożenia masy asfaltowej na w/w odcinku orľź pľzedstawieniajej na kolejnym
posiedzeniuZarządu.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Naczelnik
Wydziału GKN Henĺyk KĺzyŻaŕski zapozna|i Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Państwa w sprawie przekwalifikowania i sprzedazy działki
o nľ ewid. 153 o powieľzchni 0,l4 ha w miejscowości Magieľów - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

' J Następnie Naczelnik Wydziału GKN zapoznał Członków Zarządu Powiatu z korespondencją
w przedmiotowej sprawie prowadzoną z Wnioskodawcami oraz Urzędem Gminy w Solcu -

Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Decyzją Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału GKN został zobowiązany do skieľowania
do Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju pisma z prośbą o dokonanie komunalizacji ilw działki na
rzecz Gminy Solęc - Zdroj oraz wskazania w przedmiotowym piśmie możliwości prawnych
przekazania przez Gminę Solec - Zdĺőj wlw đziałki na ľzecz Państwa

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezCzłonków Zarząáuw głosowaniu pľzy 5 głosach

-za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kĺzyżanskí zapoznał Członków Zaruądu Powiatu
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w sprawie wyraŻenia zgody na nadanie



5

nazewnictwa ulic w miejscowości Łagiewniki, Gmina Busko - Zdrőj (ulica Zbrodzicka i ulica
Miodowa) - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem zrealizacji projektu ,,Dobry Zawod -

Lepsze Życie" za okres od 0l . l0.2016 r. do 3 1lz,2016 r. - w brzmieniu stanowiącym aałqcznÍk
nr 8 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyŻszym zakresie zostaŁaprzyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 10
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gruegoru Lasak zapoznał Członków
Zaruądu Powiatu z infoľmacją o pľzychodach' kosztach oľaz wyniku Íinansowym uzyskanych
przez oddziały, poľadnie Zam-cmatzec2017 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9
do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakĺesie została przyjętaptzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedłożył Członkom Zarządu Powiatu pľojekt
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą
,,Swiętokrzyski ośrodek Wspaľcia Ekonomii Społecznej'' _ \'y' brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu odłozył procedowanie nad w/w pľojektem uchwały, zobowiązując
jednocześnie Naczelnika Wydziału SoZ do skonsultowania jego tľeści z Dyľektoľem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Ađ.l2
Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali
Członków Zaľządu Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
o przesunięcie kwoty 2 000 zł ze środkőw przekazanych na służby ponadnoľmatywne na zakup
samochodu osobowego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka
zwľócił się do Zarząđu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na umorzenie odsetek
od nieteľminowego uregu|owania zobowiązan pľzez kontrahenta - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu. Dyľektoľ ZST-I w Busku - Zdroju wyjaśnił,
ze odsetki powstały w związku z nieteľminowym regulowaniem należności wobec Zespołu
Za dostaľczone wyľoby. Kontľahent dokonywał częściowej spłaty zobowiązan
a z przeprowadzonych rozmów telefonicznych wynikało, iŻ boryka się z trudnościami
finansowymi, co powoduje opóŹnienie w zapłatach, Za zwłokę naliczone zostały odsetki
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w kwocie 277,49 zł. W dniu24,04.Ż017 ľ' do ZST-I w Busku - Zdroju wpłynęło pismo,
w któľym w/w podmiotzwraca się z prośbą o anulowanie noty odsetkowej na powyższą kwotę.
Ponadto Dyrektoľ ZST-I w Busku - Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyľażenie opinii
w spľawie kontynuowania dalszej współpracy zwlw fiľmą w związkuzczęstymi opóźnieniami
w regulowaniu należności wobec Zespołu. Jednocześnie Dyľektor ZsT-I nadmienił,
ze planowana jest modernizacja Warsztatów Szkolnych, co w dużej mierze utľudni pľodukcję
wyrobów'

Skarbnik Powiatu poinformował, że decyzję w spľawie umorzenia odsetek będzie mógł podjąó
Dyrektoľ ZST-I w Busku - Zdroiu, po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w przedmiotowej
spľawie. Decyzją Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu został zobowiązany do pľzygotowania
projektu stosownej inicjatywy uchwałodawczej w ilw kwestii. Jednocześnie Członkowie
Zarządu Powiatu wyľazili zgodęnarezygnację z dalszej współpľacy z pľzedmiotową ťlrmą.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wykazem
wniosków o przyznanie Nagrody Starosty w dziedzinie kultuľy fizycznej - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, że wnioski o pľzyznanie Nagrody Starosty zostaną rozpattzone
kompleksowo w okresie powakacyjnym.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków ZarząduPowiatu z wnioskiem
Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Spoľtowego ,oRing'' w Busku - Zdroju
w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego
ośrodka Spoftowego w Busku - Zdľoju w dniach l6-l8 czeľwca 2077 r., celem zorganizowania
VII otwartych Gwardyjskich Mistľzostw Polski w Boksie - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l4 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Buskiego Samorządowego Centľum Kultury w sprawie nieodpłatnego udostępnienia w razie
niepogody hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku -

Zdroju w dniu 20 maja2077 r.,celem zorganizowania finału XLI Buskich Spotkań z Folklorem
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 14 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
PonadgimnazjalnychNr l im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdľoju na ľok szkolny 201612017.



Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 696/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 14 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
PonadgimnazjalnychNr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016lŻ0|7
stanowi załqcznik nľ Iő do niniejszego protokołu'

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 5 do aľkusza oľganizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na ľok szkolny Ż016120|7.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 69712017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego w Bľoninie na rok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Na wniosek Członka Zarządu Roberta GwoŹdziaNaczelnik Wydziału EK została zobowiązana
do wystąpienia do Radcy Pľawnego w Biurze Związku Powiatów Polskich o opinię w kwestii
obowiązku zatwieľdzaniaprzezZaruąd Powiatu aneksów do arkuszy organizacji Szkół.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż0l7lŻ0l8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 698/201 7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 maja 20l7 roku w spľawie
zatwięrdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017l20l8 stanowi załqcznik
nr ] 8 do niniejszego protokołu'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w spľawie zatwierdzenia aľkusza organizacji I Liceum
ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017/2018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu ptzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 699/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 roku
w spľawie zatuĺierdzenia aľkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż0l712018 stanowi załĺpcznik nr 19 do niniejszego
pľotokołu.



Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku Zdroju w spľawie zaÍwietdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimn azjalnychNr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż0l7lz0|8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 700/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 roku
w spľawie zatwietdzenia aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l

im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017lŻ018 stanowi załqcznik nr 20
do niniej szego protokołu'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzęnia aľkusza organizacji
Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju na rok szkolny 201712018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 70ll20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwięľdzenia aľkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż0l7lŻ0l8 stanowi załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017l20l8.

Po analizie, povĺyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 70Żl20l7 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w spľawie zatwietdzęnia aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju na
ľok szkolny Ż017lŻ0l8 stanowi załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia arkusza organízacji Specjalnego ośľodka Szkolno
- Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny
201712018.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach._za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 703/201 7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 16 maja 20l7 roku w spľawie
zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju na ľok szkolny 2017lŻ0l8 stanowi załqcznik
nr 23 do niniejszego protokołu.
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Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwietdzenia aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Bľoninie na rok szkolny 20l7lŻ0I8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 70412017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 maja 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie na rok szkolny 2017 /2018 stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aľkusza organizacji Powiatowego ośrodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017l20l8'

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 705/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwiqdzenia aľkusza organizaď1i Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017/20|8 stanowi załqcznik nr 25 do
niniej szego protokołu'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdroju w spľawie zatwierdzenia arkusza oľganizacji Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdto1u na ľok szkolny Ż0l712018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzynrał się.

Uchwała Nľ 706/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 ľoku
w spľawie zatwierdzenia arkusza oľganizacji Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku
- Zdľoju na ľok szkolny 2017l20I8 stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w sprawie zatwieľdzenia arkusza organizacji Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017120|8.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 70712077 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z ďnia 16 maja 2017 ľoku
w sprawie zatwięrdzenia aľkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
Sportowego w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201712018 stanqwi załqcznik nr 27 do
niniej szego protokołu.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Lokalnej
oľganizacji Turystycznej ,,Moc Ponidzia'' w sprawie zmiany terminu realizacji zadania
publicznego z zakľesu kultury fizycznej i turystyki pn. ,,Ponidziańskie wędrowanie
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oľganizacja spływu kajakowego Wiślica - Non'ny Koľczyn'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu. Planowany na dzień 13.05.2017 r. spływ kajakowy
na tľasie Wiślica - Non'y Korczyn zostanie przełoŻony na dzień 10.06.2017 r.

Po analizie' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż0l7.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 708/20l 7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 20l7 roku w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi załqcznik nr 29 đo niniejszego
pľotokołu.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 201 7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 709/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0I7 ľoku stanowi
załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 71012017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 maja 2017 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 3I do niniejszego protokołu.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku 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 _wstrzymał się.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé 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 pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.26Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
Zdroju z dniaL7 stycznia 2017 roku w spľawie
Buskiego na lata 2017 - Ż030 _ w brzmieniu
pľotokołu.

Zaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy
nr XXYl235lŻ0l7 Rady Powiatu wBusku _
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zaĺządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

^d.27Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie okľeślenia jednostek budżetowych, źrődeł dochodów
gľomadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i tľybu
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzęwodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęÍe przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.28

W spľawach ľliżltyclt:

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz przekazał pozostałym Członkom Zarządu zapľoszenie
na dni otwaľte ,,Kształcenie ku przyszłości'' połączone zprezentacją skanera 3D, któľe odbędą
się 30 ma.ja 2017 ľ. w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoiu'

4d.29
Po zręalizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział io godzinie 1025 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Protokól sporządziła:
I]arbara Norvocień
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