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Pľotokół Nr l29ĺ20l7
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 7 czerwca 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4, Robeľt GwőŹdż
5. Wiesław Marzec

oraT

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowe go ZarząduDróg w Busku - Zdroju

Wiesław Waga - Dyiektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninię

Andľzei Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Piotí Ze|jaś - l)yľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju

Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
I{enryk Kľzyzariski - Naczelnik Wydziału GKN
Tadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP
.Toanna Kowalska - Inspektor w Wydziale OR
Robert Pacholec - Inspektoľ w Wydziale RLo

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia'
2, Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyięcie poľządku posiedzenia.
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4. Przyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu:Nr 127lŻ017 zdniaŻ3 maja 2017 ľoku
oraz' 7z8lŻ017 z dnia25 ma.ia 20l7 ľoku'

5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 25 maja 20l7 roku'
(',. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w sprawie

zabezpieczenia śľodków finansowych na utwardzenie poboczy na drodze powiatowej
Nľ 0l45T Pacanów - Niegosławice - Chľzanów w miejscowości Niegosławice (Dyľ. PZD
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

7. Zapoznanie się z pismem Urzędu Gminy Pacanów w spľawie partycypacji w kosztach
opľacowania dokumentacji projektowej oľaz ľemontu rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi
powiatowe.i Nľ 0120T Pacanów - Gace Słupieckie w miejscowości Zboľówek (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju,, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie wyľażenia zgody i określenia wymiaľu stażu i czasu zatrudnienia
pracownika odbywającego staż (Dyľ. SoS-w w Broninie, Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzenie wniosku Buskiego Samorządowego Centľum Kultury w sprawie
nieodpłatnego udostępnienia hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
Sportowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

l0. Rozpatľzenie wniosku w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz.
EK).

1l. Pocl.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwieĺdzenia aneksu
nr l3 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201612017
(Nacz. Wydz. EK).

12. Pod.ięcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 9
do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku - Zdľoju na ľok szkolny Ż016lŻ0|7 (Nacz. Wydz. EK).

l3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia kryteľiów na dľugim etapie
postępowania rekľutacyinego w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Sportowym
w Busku - Zdľo.iu (Nacz. Wydz. EK).

14.7,apoznanie się zę spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokszIałcących w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego w ľamach
Progranru Eľasmus{ (Nacz. Wydz. EK).

l5. Pod.|ęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia haľmonogľamu
likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l im' Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EKo Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. GKN).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres
powyzcj 3 lat (Nacz. Wydz. GKN).

l7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem na okres powyżej 3 lat
(Nacz. Wydz. GKN).

l8. Rozpatvenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w spľawie wyrażenia zgody na zatľudnienie pľacownika na stanowisku wychowawcy
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. Po_W w Winiarach, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

l9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia miejsc noclegowych dla uczestników
XVI Powiatowej Pielgľzymki Rowerowei zŁancuía na Jasną Góľę (Dyľ. PCPR w Busku
- Zdroju, Dyr. Po-W w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).
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20,Zapozllanie się ze zmianami w ľocznym planie rzeczowo - finansowym na rok 2017
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZw Busku - Zdroju,, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

Żl,Zapoznanie się z dokumentacją iľaportem zbadania sprawozdania finansowego Zespołu
opieki Zdľowotne.j w Busku - Zdľoju zarok 2016 (Dyr. ZoZw Busku - Zdroiu, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

Ż2.Zapoznanie się z Raportem o Sytuacji Ekonomiczno - Finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZw Busku _ Zdľoju,
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

23. Zapoznanic się z. infoľnrac.ją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodaclr, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
Zan1-c kwiecień 2017 r. (Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatun Nacz. Wydz.
soz).

24. Zapoznanie się z pismem Świętokľzyskiego Klubu ,,AMAZONKI'' przy Świętokrzyskim
Centľum onkologii w Kielcach informującym o wycofaniu ofeľty rea|izacji zadania
publicznego z dnia 19.05.2017 r. (Nacz. Wydz. SOZ).

25. Pod.ięcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie opinii do pľojektu
pn. ..Pľogľam ochľony Sľodowiska dla Gminy Solec - Zdrőj na lata 2017 - 2020
z peľspektywą do rokuŻ024'' (Nacz. Wydz. RLo).

26. Podjęcie decyzji w spľawie organizacji dożynek powiatowo - gminnych w roku 2017
(Kicľ. Ref. IP).

27. Spľawy roŻne'
Ż8. Zamkni ęcie posi ed zenja.

Ad. I

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zcbľanych i o godzinie 800 otwoľzył l29 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaĺządu, co stanowi quoľum pozwalające na
poclcjmowanie pľawonrocľlyclr uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków Zarzqdu oraz
7.opros?.onyclt osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PrzewodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 1Ż712017 z dnia 23 maja 20|7 roku oraz
Nľ l2812017 z dnia25 maja 2017 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z XXVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 25 map 20l7 roku -

z.ałqcznÍk ĺľ J do nilliejszego pľotokołu.



4

Uclrwała Nľ XXVII| l 267 ĺ 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnlaŻ5 maja 20l7 roku
w spľawie nniarl w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.
_ Z'a wdľozenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w ż.ycie odpowiedzialny iest Skaľbnik Powiatu Afttlľ Polniak.
- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowei w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

- Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonkĺíw Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

t-Jchwała Nľ XXVIII ĺ 268 l 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 2017 roku
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
_ Za wdrożenie powyzszej uclrwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
_ Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązanaiest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

_ Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

- Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Swiętokrzyskie go.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przry 5 glosach _za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XXVII| l269 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 20l7 ľoku
w spľawie zmiany uclrwały nľ XXV/2351Ż017 Rady Powiattr w Busku - Zdroju z dnia
Ż7 stycznia 20l7 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2017-Ż030.
_ Zawdľożenie powyzszej uchwały i infbrmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľazania

w zycie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
- Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały

w foľmie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pr7ry s głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXVIII l 270 ĺ 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ5 maja 20l7 roku
w spľawie okľeślenia jednostek budżetowych, żrődeł dochodów gľomadzonych na

wydzielonym rachunktr i ich ptzeznaczenia oľaz Sposobu i tľybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych ľachunków dochodów'
- Za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz kieľownicy jednostek

budzetowych.
_ Skarbnik Powiatu zostaie zobowiązany do przekazania niniejszej uchwały kieľownikom

jednostek budżetowych powiatu'
- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
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- Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowanĺu
przy 5 głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

tjchwała Nľ XXVIII ĺ 27l ĺ 20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na ľealizację
zadania z zakľesu kultury.
- zawdľożenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej |zby obrachunkowej W Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XXVIII l 272 / 201.7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 2017 ľoku
w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Bľorrinie w oŚmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Bľoninie'

- Zawdľozenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w życie odpowiedzialni są Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie Wiesław Waga, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik
Wydziału oR Urszula Kustra.

_ Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawię art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

- Świętokľzyskiego Kuľatora oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
pľZy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzrymal się.

Uchwała Nľ XXVII| t273 l20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaŻ5 maja 20l7 ľoku
w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Busku - Zdroiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Busku _ Zdroju'
_ ZawdľoŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w życie odpowiedzialni są Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _Zdroju Justyna
Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału oR
Uľszula Kustľa.

_ Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wo.jewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatolvym.
_ Świętokľzyskiego Kuľatora oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w głosowanĺu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľrymal się.
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Uchwała Nľ XXVIII l 274 ĺ 20117 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 20l7 roku
w sprawie stwieľdzeniapľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1

w Busku - Zdroju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Busku _ Zdroju.
_ Zawdrożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialni są Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdľoiu Andľzej Bilewski, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik
Wydziału oR Urszula Kustľa.

_ Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 roku o sanroľządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuratoľa oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przel Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľz-y 5 glosach -za,0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstľrymał się.

Uclrwała Nľ XXVIII t 275 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 20l7 roku
w sprawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nľ 2
w Busku - Zdľoju w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Busku - Zdľoju.
_ zawdroŻenie powyzszej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrľŻania

w życie odpowiedzialni są Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz

Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuratora oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Czlonkĺíw Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľrymal się.

Uchwała Nr XXVII I t 276 t Ż0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 maja 20l7 ľoku

w spľawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

w Busku - Zdroju w Branzową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Busku _ Zdroju.
_ ZawdľoŻenie powyŻszej uchwały i infoľrnowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialni są Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroiu Lucyna Wojnowska' Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz

Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa.
_ Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuľatora oŚwiaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Członków Za.rządu Powĺatu w głosowanĺu

przy 5 głosach _za,,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr XXVIII t 277 ĺ 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ5 maja 2017 roku
w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Broninie w BranŻową Szkołę I Stopnia Specjalną w Broninie.

- zawdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialni są Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
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w Bľonienie Wiesław Waga' Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Naczelnik
Wydziału oR Uľszula Kustľa.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłanlapovłyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuľatoľa oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte pÍZez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XXVIII / 278 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia25 maja 2017 ľoku
w spľawie stwieľdzenĺa przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Z&oju w Bľanżową Szkołę I Stopnia
Spec.ialną dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju.

za wdtoŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Ż'ycie odpowiedzialni są Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna Gľochowska, Naczelnik
Wydziału EK Renata Krzemień oľaz Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.
Świętokľzyskiego Kuratora oświaty w Kielcach'

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Czlonkĺĺw Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľZy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstrrymał się.

Uchwała Nľ XXVII| / Ż79 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 maja 20l7 ľoku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pľacy w Bľoninie w Szkołę Specjalną Pľzysposabiającą do Pracy w Bľoninie'
- za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrazania

w Życie odpowiedzialni są Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bronienie Wiesław Waga, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik
Wydziału oR Urszula Kustra.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowlązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

_ Świętokľzyskiego Kuľatora oświaty w Kielcach'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XXVII| /280 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż5 maja 20l7 roku
w spľawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nľ l dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju'
- zawdľoŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu"Powiatu o postępach wdľaŻania

w Życie odpowiedzialni są Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju GraŻyna Grochowska, Naczelnik
Wydziału EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:
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Wo.iewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art' 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatovwm.
Świętokľzyskiego Kuratora oświaty w Kielcach'

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowanĺu
pr7ł 5 glosach _za,0 głosach -pľzcciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXVII| l 28| l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 20l7 roku
W sprawie wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu
pn. 

',Pľzyszłość w naszyclr ľękach''.
_ Za wdľożenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialni są Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bronienie Wiesław Waga oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. i ustawy

z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uclrwała Nľ XXVIIL l 28Ż l 20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 201 7 ľoku
w spľawie likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja
Kopernika w Busku _ Zdľoju.
_ Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień (w tym do
powiadomienia zainteresowanych oľganów i podmiotów) Dyrektor ZSP Nr l w Busku -

Zdroiu Andľzej Bilewski, Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału oR
[Jrszula Kustľa.

_ Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
zdnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuratoľa oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez CzłonkĺĎw Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľZy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw ĺ 0 głosach -wstľrymał się.

Uclrwała Nľ XXVII| l 283 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 20l7 ľoku
w spľawie zmiany uchwały nr XXIII l 2Ż4 l Ż016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
2 gľudnia 2016 r. w sprawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych oľaz trybu i zakĺesu kontroli pľawidłowości pobrania
i wykoľzystywania dotacji.

zawdľoŻenie powyższej uchwały i informowanieZaľządu Powiatu o postępach wdraŻania
w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do
pľzekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu.
Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewodztwa Świ ętokľzyski ego.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XXVII| / 284 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaZĺ maja 2017 roku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXVII/Ż60|20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
3l marca Ż0l7 r. w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac
konseľwatorskich, restauľatoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytku położonym na terenie
Powiatu Buskiego wpisanym do rejestľu zabytków.
_ za wdľożenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialni są Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień oraz Skarbnik
Powiatu Aľtur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowíązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:
_ Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
prTy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľrymał się.

Uchwała Nr XXVIII l 285 ĺ 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia25 maja 2017 roku
w spľawie pľzyjęcia darowizny nieľuchomości od Gminy Solec - Zdrőj na rzecz Powiatu
Buskiego.
_ za wdľozenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrazania

w Życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański, Dyrektoľ
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - ZdrojuKrzysztof Tułak oraz Skaľbnik Powiatu
Artuľ Polniak.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 częrwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

LJchwała Nľ XXVII| / 286 / 20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaŻ5 maja 2017 roku
w spľawie wyľazenia zgody na zbycie nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański, Dyľektoľ
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotľ Ze|jaś, Skarbnik Powiatu Ańuľ
Polniak oľaz Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatolvym'

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pr7ł 5 glosach *za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXVII| ĺ 287 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ5 maja 20l7 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najenr na okľes powyżej 3 lat.

za wdľozenie powyŻszej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański, Dyľektoľ
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Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Buku - Zdroju Sylwester Pałka
Naczelnik Wydziału EK Rcnata Krzemień.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wo.jewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanorvisko zostalo pľzyięte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządls Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrocił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansowych na utwardzenie poboczy
przy drodze powiatowej Nr 0l45T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów w miejscowości
Niegosławice - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Waľtośi
kosztorysowa w/w robót to Ż1 1|6,03 zł.

Po pľzeana|izowaniu, Zaľząd Powiatu podjął decyzję o realizacji powyższego zadania
w ľamach zabezpieczonych w plarrie finansowym PZD w Busku - Zdroju na ľok 20l7 śľodków
na biezące utľzymanie dľóg powiatowych.

Powyzsze stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosaclr _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z otrzymanym z LJrzędu Gminy Pacanów pismem dotyczącym wykonania
konserwac.ji i ľenrontu ľowu W miejscowości Zborówek - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 5 clo niniejszego pľotokołu. W pľzedmiotowym piśmie Wójt Gminy Pacanów infoľmuje,
żc w ľoku 20l7 bľak.iest możliwości finansowych na wykonanie w/w inwestycji. W bieżącym
roku Gmiľla Pacanclw dokonajedynie inteľwencyjnego zabezpieczenia najbardziej uszkodzonej
części skaľpy rowu. .Tednocześnie Wójt Gminy Pacanów infoľmuje, Że uszkodzenie w/w ľowu
podczas nawalnych deszczy w maju 2014 r. zostało potwieľdzone pľotokołem, Komisji
Wojewódzkie.i ds. weľyfikacji szacowania szkód w infrastľukturze komunalnej. W związku
z powyŻszym Gmina Pacanciw umieści zadanie dotyczące ľemontu pľzedmiotowego ľowu na
liście zadań pľioľytetowych planowanych do realizacji w roku 20l8 w zakresie usuwania
skutków niekoľzystnyclr zjawisk atmosÍ-erycznych. Jednocześnie w związku z tym, że jednym
z efektów pľzedmiotowej inwestycji będzie ľówniez zabezpieczenie pobocza dľogi powiatowej
0l20T Wó.it Gminy Pacanów Zwraca się z wnioskiem o partycypację w kosztach ľemontu ľowu
w wysokości pokľycia wkładu własnego Gminy (Ż0% wartości inwestycji) oľaz kosztów
opracowani a dokumentacj i proj ektowej.

Po pľzeanalizowaniu, Członkowie Zarządu Powiatu negatywnie odnieśli się do kwestii
paľtycypacji w kosztach opľacowania dokumentacji projektowej. Decyzję odnośnie udziału
w kosztach związallyclr z remontem ľowll' Zarząd Powiatu podejmie po opľacowanlu pľzez
Gminę Pacanów dokumentacji pľojektowei i sporządzeniu kosztoľysu oraz pľzedstawieniu
pľopozyc.ii odnośnie wysokości dofinansowania ze strony Powiatu. .Iednocześnie Zarząd
Powiatu zobowiązał Dyľektoľa P7'D w Busku - Zdľoju do skierowania ponownego wniosku do
Gnliny Pacanów o wykonanie prac zabezpieczających w obľębie w/w ľowu, aby nie dopuścić
do uszkodzenia dľogi powiatowej.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody i określenie wymiaru i czasu
zatľudnienia od dnia 12 czerwca br. pracownika odbywającego staż w ośrodku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyľaził zgodę na zatľudnienie w/w osoby w wymiarze
0.5 etatu na okľes do 3 miesięcy pod waľunkiem posiadania środków finansowych na w/w cel
w pl'Zyznanym dla ośľodka na rok 20l7limicie wydatków.

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

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Buskiego Samoľządowego Centľum Kultury w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali
spoftowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju w dniach

28.10.-29.l0.20l 7 ľ., celem zorganizowania otwartego Puchaľu Polski w Tańcu Nowoczesnym
open ľ)ance Cup Busko - Zdrőj 2Ol7 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie , Zatząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali sportowej PMOS w Busku -

Zdroju w formie odpłatnej. Cena wynajęcia hali sportowej na l godzinę wynosi 70 zł.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu w głosowanlllpľzy 5 głosach
_za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w spľawie organizacji
nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy pieľwszej V Liceum ogólnokształcącego
w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowa'wczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdľo.iu _ załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'

Po analizie , Z,arząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach

-za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatrzenie pľzcdmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązuiących przepistĺw prawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Ad. 1l
Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwięrdzenia aneksu nľ 13 do arkusza organizacji Specjalnego

ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na

rok szkolny Ż016lŻ017.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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tjchwała Nľ 72112017 Zavądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnla 7 czerwca 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 13 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wyclrowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny
Ż01612017 stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľo.iu w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
'feclrnicznych i ogólnokształcącycłl im. Kazimíerza Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok
szkolny Ż0l612017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaruądu

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 722lŻO|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 7 czerwca 2017 ľoku
w sprawie zatwieľdzenia aneksu nr 9 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogolnokształcących im' Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 201612017

stanowi z,ałqcznÍk nľ l0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l3
Naczelnik Wyclziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie określenia kľyteriów na drugim etapie postępowania

ľekrutacyjnego w Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku Sportowym w Busku _ Zdľoju

- w bľzrĺieniu stanowiącym załqcznik nr ] I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľoiekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków 7'aruądu, povĺyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyięte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieri zapoznała Członków Zarządu zę spra'wozdaniem

kwar1alnym l)yľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju
zprzebiegu ľealizac.ii pľo.iektu edukacyjnego pn. ,,4 Professions 4 Great Future" w ramach

pľogľatĺLl ľjľasmus* (nrarzec 2O|7 r. - maj 20l7 ľ.) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
llľ I2 do ninie.iszego pľotokołu.

Infornracja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomoŚci'

Ad. l5
Naczelnik Wydziału E,K Renata Kľzemisń pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdĺoju w spľawie ustalenia harmonogramu likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaia Kopeľnika w Busku - Zdľoju.



Po analizie, powyŻsz.a uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 72312017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnla 7 czerwca 2017 roku
w spľawie ustalenia harmonogramu likwidacii Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nľ l im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. l6
Naczelnik Wyclziału GKN Flenľyk KrzyŻański poinfoľmował' że Dyľektor Zespołu Szkół
'feclrniczno - Infbľmatycznych w Busku - Zdroju wystąpił z wnioskiem o wyraŻenie zgody
na zawaľcie pomiędzy Zespołem Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju
a n/w podmiotami:

l. Powiatowynr Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju umowy najmu na dalszy
okľes l0 lat, d' od dnia l lipca Ż0l7 ľ. do dnia 30 czeľwca Ż027 r.lokali biurowych
o łącznc.i pow. 299 nr2 usytuowanych na II piętľze budynku inteľnatu Zespołu Szkół
Techniczno - InÍ-oľnratycznych w Busku - Zdroju oraz garaŻy o powieľzchniach |6 mŻ,

Ż9 m2,Ż3 m2 usytuowanych na działkach o numerach lŻ2/l,lŻ2lŻ, 12Ż/3 o łącznej
pow. 1'9050 lra, położonych w Busku - Zdľoju, obľęb 09, stanowiących własność
Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku _ Zdľoju'

2' Poľadnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Busku - Zdľoju umowy najmu na dalszy
okľes l0lat, tj' od dnia 1 lipca Ż0l7 t. do dnia 30 czeľwca 20Ż7 r' lokali biurowych
o łącznej pow' 299 m2 usytuowanych na I piętľze budynku internatu Zespołu Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju usytuowanych na działkach
o numerach |2211,l22lŻ, lŻŻl3 o łącznej pow. l,9050 ha, połozonych w Busku -

Zdro.iu' obľęb 09, stanowiących własność Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie
Zespołu Szkół Techniczno - Infonnatycznych w Busku - Zdroju - załqczník nľ 14
i nr I5 do niniejszego protokołu.

Następrlic Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku Zdľoju w sprawie wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyinej na oddanie części nieľuchomości w najem na okres powyżej 3 lat.

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

Uchwała Nľ 72412017 Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 7 czerwca 2017 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody clla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najenr na okres powyzej 3 lat stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego
protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inic.iatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki

organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem na okľes powyżej 3 lat _ w brzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyz,ją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18

Dyľektoľ Placówki opiekuliczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Ze|jaś zwľócił się
do Zaruądu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na zatrudnienie pľacownika
na stanowisku wychowawcy w ralrrach posiadanych śľodków - w bľzmieniu stanowiącym
zolqcuik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzenalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Członków
Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

f)yľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju Zasugeľował, aby kadľę Placówki wzmocnió o osobę, która
będzie współpľacowałaze szkołami, do których uczęszczająwychowankowie Placówki.

odnosząc się do powyższego, Dyľektor Po-W w Winiaľach poinformował, że:

oceny wychowanków są na bieząco analizowane,
zatrudniony w Placówce pedagog utrzymuje kontakty z poszczególnymi szkołami;
wychowawcy biorą udział w wywiadówkach,
100% wychowanków otľzyma pľomocję do następnej klasy,
Za pomocą dziennika elektronicznego sprawdzana jest fľekwencja wychowanków.

W kwestii dalszego funkcjonowania Placówki, Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz
stwieľdził, Że naleŻy rozważyć, jej przeniesienie do mniejszego budynku położonego
w okolicach Buska - Zdľoju, a w obiekcie, w którym obecnie mieści się Po-W utwoľzyó inną
placówkę lub go wydzierŻawić,'

Ad. t9
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczej w Winiarach Piotr Ze|jaś zwtőcił się do
Zaruądu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc
noclegowych w Placówce dla uczestników XVI Powiatowej Pielgrzymki Rowerowej zŁancuta
na.Iasną Góľę z 3|'07'20|7 r. na 0l.08.2017 ľ., organizowanej ptzez Staľostwo Powiatowe
w Łańcucie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał

się.

Ad.20
Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski
zapoznał Członków Zaľządu Powiatu ze zmlanami w rocznym planie ľZeczowo - finansowym
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na ľok 2017 w Zespole opieki Zdľowotnei w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym
zolqcz.llik nr 20 do ninieiszego pľotokołu.

InÍbľmac.ia w powyższym zakresie została przyjętapÍZez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.21
Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski
zapoznał Zarząd Powiatu z opinią i rapoľtem zbadania sprawozdania finansowego za20l6 rok
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju ul. Bohateľów Waľszaw 67,28 - |00 Busko -

Z'drő.i - w bľznrieniu stanowiącym z.ałqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje ľzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień

3|'12.2016 r.' jak tez jej wynik finansowy za rok obľotowy od 0l .u.z0I6 ľ. do
31.12.Ż016 ľ., zgodnie z nlającymi zastosowanie pľzepisami ustawy o rachunkowości
i pľzyjętynri zasadami (polityką) ľachunkowości,

b) zostało spoľządzone na podstawie pľawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oľaz

.iest zgodne co do 1'ormy i treści z obowiązującymi jednostkę pľzepisami pľawa
i postanowieniami statutu iednostki.

Nic zgłaszaj ączasÍrzeŻeń do prawidłowości iľzetelności zbadanego spľawozdania finansowego
13iegły Rewident informuje o następujących faktach:
l . Fundusz własny ogółem na 3l . |Ż.20|6 r. jest ujemny i wynosi minus 6 488 564,96 zł.
2. Nieľozliczone stľaty netto łącznie ze stratą netto Za Ż016r. wynoszą łącznie na 31.lŻ.2016

r. 18 7Ż6 570,23 zł.

W 2016 ľoku Zespoł opieki Zdľowotnej w Busku -Zdroju osiągnął stľatę netto w kwocie
3 l 93 660,29 zł. Wysokośc poniesionej stľaty jest niższa od kosztów amoĘzacji w 20l 6 ľoku,
ktoľe wynoszą 3 298 447,55 zł. NadwyŻka amortyzacii nad stratą netto wynosi 104 787,Ż6 zł'
W związku zpowyŻszym nie z'achodzi potrzeba pokľycia stľaty ZoZw Busku _ Zdľoju zarck
2016 pľzez Powiat jako podmiot twoľzący.

Po przeanalizowaniu, pov,ryŻsza opinia i rapoľt z badania spľawozdania ťtnansowego ZOZ
w Busku - Zdľoju zaŻ016 rok zostały przyjęte przezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. Ż2
GłÓwny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski
zapoznał 7'arząd Powiatu z Rapoľtem o Sytuacji Ekonomiczno - Finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 22 clo niniejszego protokołu.

Inf-ormac.ja w powyzszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zaĺządu do wiadomości.

Ad.23
Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z inÍbľmacj ą o pľzychodach, kosztach oraz wyniku
finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c kwiecień Ż017 r. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu'



t6

Główny Księgowy ZoZ w Busku - Zdroju poinfoľmował o otľzymanej z NFZ pľopozycji
dotyczącej podpisania aneksu w kwestii zapłaty za nadwykonania za I kwaľtał br' Kwota jaką
otrzymałby ZoZ z tego tytułu to ok. 800 tys. zł.

Infornracja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. Ż4
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu z pismem
Świętokrzyskiego Klubu ,'AMAZONKI" przy Świętokrzyskim Centľum onkologii w Kielcach
informującym o wycofaniu oferty realrizacji zadania publicznego z dnia 19.05.2017 ľ.

- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 24 do niniejszego protokołu.

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

Acl.25
Inspektoľ w Wydziale RLo Robert Pacholec pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdro.iu w spľawie opinii do pľojektu pn. ,,Pľogram ochrony Srodowiska dla Gminy
Solec - Zdrői na lata Ż0l7 - 2020 z peľspektywą do roku Ż024".

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

Uchwała Nr 72512017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie opillii do projektu pn. ,,Program ochrony Śľodowiska dla Gminy Solec - Zdrőj na
lata Ż017 - Ż020 z perspektywą do roku 2024'' stanowi załqcznik nľ 25 do niniejszego
protokołu'

Ad.26
Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł poinfoľmował, Że Staľosta Buski skierował
zaproszenie do Buľmistľzów i Wójtów z teľenu Powiatu Buskiego do wspólnego
zorganizowania w ľoku bieżącym dożynek powiatowo - gminnych w dniu 27 sierpnia br'
W otľzymanych pisnrach władzc samorządowe Miasta i Gminy oľaz Gminy nie deklaľują
współoľganizowania na swoim teľenie dożynek powiatowo - gminnych - załqcznik nr 26 do
niniej szego protokołu.

Zaľząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał

się, zdecydował, że w ľoku bieżącym nie będzie organizował dożynek powiatowo - gminnych.

Członek Zarządu Robert GwőŻdż zgłosił pľopozycję zoľganizowania przeglądu kapel
i zespołów ludowych pod patľon atem Zarządu Powiatu.

^d.27
VI/ spľowach ľóżnych:

l. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się z wnioskiem o wykoszenie poboczy pľzy
drodze powiatowej Gľotniki Małe - Rataje.
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2. Pľzcwĺlcllliczący '/'aľn1c1u .lcr'l'y Kcllaľz pĺlillľoľlllował. ż.c 1lľzygotowana została
s1lccy,ĺikac.ja istĺllllych r,vĺtľttnków zalllówicllia dla postę1lowtulitt o uc1ziclenie zalnówienia
1lublicz'lrcgĺr ľla lruclowę llowcgo budynkll kształcenia zawodowego' budowę boiska
rł,iclolirnkcy.jIlcgo o sztuczne.j rlawieľzchni, dobuclowę do lrali spoľtowcj siłowni onz
wytllianę posaclzki Spoľtowc.i. ľctllont waľsztatciw rra potľzeby szkolnictwa zawodowcgo,
zak u1-l \Ą/yl)osazcn i a c]o cc l ów clyclaktycznych'

Ad.2ĺl
l)o zI'ca]izor.l'ĺrnilt 1loľząc1ktl obľacl l)rzcr.voclnic'zący 7'arząclu.Ieľzy Kolaľz poclziękował obccIrynr
'l.tl uc|z'iał i o godz.inie l03() z.anrknął 1losiedzenle Zal'ządu Powiatu'

|'ľĺltĺlkĺil s;'lĺlľzątlzi la:

l Jĺtľllaľa Nĺlrr'ocicli

b. moĺ^puu;


