
Znak: BR.00ŻŻ.Ż. l 38.20 ĺ 7

Protokół Nľ l38/2017

z posicdzcnia ZarząrJu Powiatu

z c]nia 23 sicľpnia 20l7 ľoku

W posieclzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. .lerz.y Kolarz
Ż. Stanisław Klinlczak
3. Wicsław Man-z'ec

oraz

Kľzysztof 'l-ułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Anclľze.j Snlulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľtlm Pomocy Rodzinie w Busku - Zclroju
.Iolanta Radosz - Członek 7,arządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyiaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju
.Iolanta Mrugała _ Kieľownik Warsztatĺlw Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Pľzyjaciĺił
DzieciwBusku-Zdroju
Stanisław Kozioł _ |)yľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tot'nasz ł'ukawski Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pÍZy Domu Ponrocy
Społcczne.i w Gno'jnie
Monika Nawľot - Kieľownik Waľsztatow Teľapii Zajęciowej ptzy Caritas Diecezii Kieleckiei
w Piasku Wielkim
Piotľ Zeljaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawcze.j w Winiaľach
Sławonrir Dalach * Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzyszto1' Zapióľkowski - Naczelnik Wydziału KT
Uľszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Aľtuľ Polniak --Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzcnia:

1. otwaľcie posiedzerria.
Ż, Stwieľdzenie quoľunr.
3. Pľzyięcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzy.ięcic protokołu z ostatniego posicdzcnia.
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5. Zapo'znallie się z infoľnracją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu l)róg w Busku - Zdro.ju

w spľawie szacunkowych kosztów pľzebudowy dľogi powiatowej Nr 0022T Clrmie|nik -
Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju,
Skaľbnik Powiatu).

6. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej ptzy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku * Zdroju z wykorzystania środków finansovvych
za II kwarLał Ż017 ľoku (Kieľ. wTZ pľzy TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu
oddziału Powiatowcgo TPD w Busku _ Zdroju, Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Zaopiniowanie sprawozdania kwaľtalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za II kwaľtał 2017

roku (Kier. wTZ prry DPS w Gnojnĺe, Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _

Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
8. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku

Wielkirn przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków finansowych za |I
kwar1ał 20l7 roku (Kier. wTZ prry Caľitas Dĺecezji Kieleckiej w Pĺasku Wielkim'
Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo-Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wykonania niezbędnych pľac budowlanych pľzy budynku gospodaľczym
Placówki (Dyľ. Po_w w Winiaľach, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l0. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie udzielenia upowaŻnienia
Dyľektorowi Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

ll.Zapoznanie się Ze spľawozdaniem z rea|izacji pľojektu ,,Nowy Starĺ _ Nowe Zycie" za

okľes od 01'04'2017ľ. do 30.06.2017r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu nĺ 1 do arkusza oľganizacji Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na rok szkolny 2016ĺ2017 (Dyľ. PP-
Po Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 2 do aľkusza oľganizac.ji Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -Zdroju na rok szkolny 201612017 (Dyr. PP-
P, Nacz. Wydz. BK).

l4. Ponowne rczpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego oŚrodka
Sportowego w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenialliczby sekcji spoľtowych (Nacz.
Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego Handbalove Busko w spľawie nieodpłatnego
uŻyczenia hali spoľtowej PMoS (Nacz. Wydz. EK).

l6. Rozpatľzenie wniosku w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz.'V/ydz.
EK).

l7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia
zasadniczego dla dwóch nauczycieli pľaktycznei nauki zawodu (Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na kontynuowanie prowadzenia dziennika
elektľonicznego (Nacz. Wydz. EK).
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19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłatza usunięcie i parkowanie
pojazdu usuniętego z drőg powiatu na parkingu stľzeżonym oraz. kosztów powstałych
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
(Nacz. Wydz. KT).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zaľządu Dróg W Busku Zdroju
w spľawie zwrotu środków finansowych uzyskanych z odszkodowania za zniszczone
baľieľy sprężyste (Skarbnik Powiatu).

2l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _
Zdroiu w spľawie dokonania pľzeniesień środków finansowych w planie wydatków
budżetowych na 20l7 ľok (Skarbnik Powiatu).

Ż2.RozpaÍľzenie wniosku f)yrektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania pľzeniesień w planie wydatków budzetowych na 2017 rok
(Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 20l7 (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż017 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

27. Spľawy rőŻne (oR).
28. Zamkni ęci e pos i ed zęnia.

Ad. I

obľadom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył l38 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniazący Zarządu.Ierzy Kolaľz oświadc,zył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 nieobecnych uspľawiedliwionych), co
stanowi quorum pozwala.iące na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty
obecnoścí Członków Zarzqdu oraz zapľoszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do
niniejspgo protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍZeZ Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłoŚnie'

Ad.4
Pľotokół Nľ l37l2017 z dnia 9 sierpnia 20l7 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosie _
wstrzymał się.
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Ad.5
f)yrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, nawiązując do
wniosku Burmistľza Miasta i Gminy Stopnica, pľzedstawionęgo na posiedzeniu Zaruądu
wdniu 2 sierpnia 2017 ľ', w sprawie pľzebudowy dľogi powiatowej Nr 0022T Chmielnik -
Stopnica polegającej na budowie pasa awaryjnego' zapoznał Członków Zaruądu z informac.ią
w zakresie szacunkowych kosztów przebudowy powyŻ.szego pasa w bľzmieniu
stanowiącyl"n 7ałqcutik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ PZD poinformował, Że waŻną kwestią będzie zapľojektowanie pasa, ponieważ jeŻe|i

Projektant stwierdzi, Że tnoŻna wykonać pas bez kanalizacji burzowej to koszt budowy
wyniósłby około l03 500 zł, natomiast jeŻeli okazałoby się, Że zewzględow foľmalnych jest
potrzeba wykonania kanalizacji buľzowej koszty wzrosłyby blisko o l00%.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się podjął decyzję o wystąpieniu do Burmistľza Miasta i Gminy
Stopnica z propozycją, Że jeŻeli Buľmistrz pokryłby koszty opracowania dokumentacji to
Powiat Buski partycypowałby w kosztach w wysokoŚci 25 Yo udziału. w sytuacji gdy
Burmistľz nie wyľazi zgody, wniosek o budowę pasa awaľyjnego pľzejdzie do planu na rok
następny.

Ponadto, Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju przedstawił Członkom Zarządu nowe kryteria
odnośnie składania wniosków o dofinansowanie zadan w 2018 ľoku w ľamach programu
wieloletniego pod nazwą,'Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na
|ataŻ016-2019'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Zgodnie z kľyteľiami pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0103T Stopnica _ Solec-Zdľój -
Zielonki _ Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+4Ż7 długości 2850 m
kwaliÍikuje się do zgłoszenla na listę prioľytetową.

Lista zadań inwestycyjnych i ľemontowych dróg powiatowych do ľealizacji w 2018 roku
z,.Progľamu ľozwoju gminne.j i powiatowej infľastľuktuľy drogowej na |ata2016-20l9 wľaz
z uwagami stanowi z.ałqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Ze względu na teľmin składania wniosków, który upływa 15 wľześnia oľaz nowe kryteľia,
Zarząd Powiatu, w głosowaniu jednogłośnie, zobowiązał Starostę Buskiego i f)yľektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju do jak najszybszego pľZeprowadzenia ľozmów
z Burmistľzami i Wójtami z terenu Powiatu Buskiego, w sprawie uzyskania ostatecznych
deklaracji odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości Ż5% udziału
własnego na zgłoszone zadania' co pozwoli zweryťlkować odcinki dróg, na które będą
przygotowywane wnioski.

Ad.6
Członek Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju
.Tolanta Radosz oľaz Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowei przy Towarzystwie Pľzyjaciół
Dzieci w Busku _ Zdľoiu .lolanta Mrugała pľzedstawiły spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów
Teľapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku - Zdľoiu z wykorzystania śľodków finansowych za ĺI
kwaľtał Ż017 r. - w bľzmieniu stanowiącynl załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdro.iu do spľawozdania
ĺinansowego z dz,iałalności Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciół
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Dzieci w Busku - Zdroju za II kwartał 2017 ľoku stanowi załqcznik nr 7 d'o niniejszego
pľotokołu.

Podczas onrawiania powyŻszego sprawozdania Dyľektor PCPR Andľzej Smulczyński oraz
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwľócili uwagę' aby wzmóc aktywność w zakľesie
siedziby Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.j' Ptzy zmieniających się przepisach dotyczących
warunków lokalowych, moŻe się okazać, Że w pewnym okľesie zostaną postawione takie
baľieľy, że ich nie spełnienie moŻe skutkować nawet zamknięciem Warsztatów. Dlatego
wafto cały czas poszukiwać miejsca na nową siedzibę, co w przyszłości dodatkowo pozwoli
na zwiększcnie liczby uczestników'

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľz'y 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oľaz Kieľownik Waľsztatőw
Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili
spľawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
zvĺykorzystania środków finansowych za II kwartał 2017 t. _ w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do spľawozdania
ĺŤľlansowego z działa|ności Waľsztatow Terapii Zajęciowej pľzy l)omu Pomocy Społecznej
w Gnojnie za II kwartał Ż0|7 roku stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ponadto' Dyrektoľ PCPR Andrzej Smulczyński poinformował o możliwości pozyskiwania
śľodków finansowyclr z pľogramów unijnych, któľe dedykowane są dla Warsztatów Teľapii
Zajęciowej.

Po analizie, powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Kieľownik Waľsztatów'I'eľapii Zajęciowej w
spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii
Diecezji Kieleckiej za II kwaľtał 20l7 roku -
niniej szego pľotokołu'

Piasku Wielkim Monika Nawľot przedstawiła
Zajęciowej w Piasktr Wielkim przy Caľitas
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do spľawozdania
finansowego z działalności Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim pľzy Caritas
Diecezji Kieleckiej za II kwaľtał 2017 ľoku stanowi załqcznik nľ I I do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
przekazał, Że w niedługim czasie ma zamiar zorganizować, spotkanie wszystkich
Kieľownikćtw Waľsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Buskiego' odnośnie ujednolicenia
opľacowywania sprawozdań z działalności, eliminując z nich umieszczanie danyclr
osobowych uczestni ków.
Ponadto, Dyľektoľ PCPR' podając ptzykład Waľsztatów T'eľapii Zajęciowe.i w Piasku
Wielkinl. w zakresie pozyskiwania środków 7,e sprzedaŻy wykonywanych prze7' uczestników
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pľoduktów (figurek gipsowych), zaproponu.ie Kierownikom, aby w którymś z Waľsztatów
powstała pľacownia ceľamiki, któľa stwoľzy mozliwość większego zarobkowania.

Po analizie' powyzsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.9
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zapoznał
Członków Zarządu z wnioskiem w spľawie wykonania niezbędnych pľac budowlanych przy
bLldynku gospodaľczynl Placówki - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I2 do ninie.iszego
pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju w przedmiotowej sprawie
stanowi załĺpcznĺk nr I3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, zobowiązał Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach do podjęcia działań dotyczących uzyskania zgody na rozbióľkę budynku
oľaz szukania ewentualnych wykonawców do pľZeprowadzenia pÍac, przy jednoczesnym
minimal izowaniu kosztów.

Ponadto, Dyrektoľ Placówki opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach
informacje uzyskane w rozmowie telefonicznej od Dyľektora Młodzieżowego
Wychowawczego w Łańcucie w spľawie funkcjonowania ośrodka'
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zapľoponował zoľganizowanie
'"r'yjazdowe8o, w celu bliższęgo zapołnania się z działalnością ośľodka.

pľzekazał
ośľodka

spotkania

Ad. l0
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzei Smulczyński
poinformował Członków Zarządu o tľwających pracach nad wnioskiem aplikacylnyrn
pľo.iektu partnerskiego pn.: ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' w ľamach osi Prioľytetowej 9 _
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do
ninie.i szego pľotokołu.

Zgodnie z wymogami konkursowymi do projektu musi przystąpić m.in,: Samorząd
Powiatowy/PcPR' dwie gminy oraz jeden podmiot ekonomii społecznej. Dyrektor PCPR
pľzedstawił propozycję zawarcia pańnerstwa w projekcie pomiędzy podmiotanri:
Powiatowynr Centrum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdroju, Miejsko _ Gminnym ośľodkiem
Ponrocy Społecznej w Busku _ Zdľoju, Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu _
Z,droju oraz Cańtas Diecezji Kieleckiej. GłÓwne działania w pľojekcie skierowane będą na
usługi opiekuńczo asystenckie, doposaŻenie wypoŻycza|ni spľZętu ľehabilitacyjnego
działającej w PCPR oraz likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób
niepełnospľawnyclr * uczestników projektu. Ponadto Dyrektoľ PCPR podał, że konstľuując
pľojekt podejmowane Są rozwiązania dla budżetu pľojektu w taki sposób, aby nie obciąż'ały
bezpośľednio ľrnansów Samoľządu Powiatu.

Następnie Dyrektor PCPR pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie udzielenia upoważnienia Dyrektoľowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju.
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Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu .jednogłośnie'

Uchwała Nr 766lŻ017 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dnia 23 sierpnia 2017 ľoku
w spľawie udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. lt
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił spľawozdanie z realizacji pľojektu ,,Nowy Sĺ'aľt _ Nowe Życie" za okľes od
0l.04.20l7 ľ' do 30.06'2017 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego
pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora PCPR do zamieszczenia w lokalnej prasie infoľmacji
dotyczącej eÍ'ektów uzyskiwanych z w/w pľojektu.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

Ponadto, Dyrektoľ PCPR nawiązując do pľopozycji pľzeniesienia Placówki opiekuńczo -
Wyclrowawczej w Winiaľach do budynku Internatu ZSTio w Busku _ Zdroju, zaproponował,
aby budynek Szkoły w przyszłoŚci został przęznaczony na działalnośó: Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie' Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnospľawności'
ośrodka Interwencj i Kryzysowej otaz'|N arcztatów Teľapi i Zaj ęciowej'

Podczas dyskusji, Zarząd Powiatu zasugeľował, Że jeŻe|i Dyľektor PCPR pľzedstawi
koncepcję zagospodarowania całego obiektu ZSTio wraz z możliwością pozyskania śľodków
zewnętrznych na adaptację, to być może obiekt nie będzie musiał być przedmiotem sprzedaŻy
tylko pozostanie w zasobach Powiatu i zostanie przeznaczony pod w/w Instytucje.

Ad.1Ż
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr l do aľkusza organizacji Poradni
Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201612017 '

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

Uchwała Nr 76712017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nr l do aľkusza oľganizacji Poradni Psychologiczno _

Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju na ľok szkolny Ż016/2017 stanowi załqcznik nr 17 do
niniej szego protokołu.

Ad. 13

Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 2 do aľkusza oľganizacji Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - T.droju na rok szkolny 201612017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu j ednogłośnie.



Uchwała Nr 768i2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 23 sieľpnia 20l7 ľoku
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 2 do arkusza organizac.|i Poľadni Psychologiczno _
Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nr I8 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. ĺ4
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień ponownie zapoznała Członków Z'arządu
z wnioskiem Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku _
Zdroju w sprawic zwiększenia liczby sekcii sportowych - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l9 do niniejszego protokołu.

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

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

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu zwnioskiem Klubu
Sportowego Handbalove Busko w spľawie nieodpłatnego uŻyczenia hali sportowej PMOS
wokľesie od wľześnia2017 ľoku do maja 20l8 roku na rozgrywki Drugiej Ligi piłki ľęcznej
oľaz na treningi, któľe oclbywaó się będą dwa Íazy w tygodniu - w bľzmieniu stanowiącym
załĺ1czník nr 20 clo ninieiszego pľotokołu.

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

głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się, z wyłączeniem okresu dwóch
miesięcy (kwiecień _ maj), kiedy w PMoS będzie prowadzony ľemont.

Ad. t6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w spľawie oľganizacji
nauczania indywidualnego dla uczeruricy klasy IV Technikum Nr 3 w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr 21 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 3
głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publiczne.j, co
wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie
wyrażenia zgody na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli
pľaktycznej nauki zawodu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego
pľotokołu.

Po ptzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata KrzemieIi zapoznała Członków Zarządu z wnioskien-t
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie
wyrażenia zgody na kontynuowanie pľowadzenia dziennika elektľonicznego _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 19

Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapiőrkowski zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i paľkowanie pojazdu
usuniętego z drog powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku
wyclania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącen-ru Rady
Powiatu' celem ptzekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju w spľawie zwrotu śľodków finansowych
uzyskanych z odszkodowania za zniszczone baľiery sprężyste w mie.iscowości Palonki _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz zwrőcił się z wnioskiem do Dyľektoľa PZI)
w Busku _ Zdľoju o wymianę barieľ spręzystych w miejscowości: Widuchowa, Maciejowice
orazna skrzyżowaniu za miejscowością Budy.

Ad.2l
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku Zdroju Znak: ZsP.072Ż'3Ż.20|7 z dn'
l4.08.20l7ľ. w spľawie dokonania przeniesień środków ĺ-tnansowych w planie wydatków
buclzetowych na 2017 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.



L0

^d.22Skaľbnik Powiatu Artuľ Polnlak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Znak: PPP.034.7.2017 z dn. 0'7 .07 .2017r.
w sprawie dokonania pľzeniesień w planie wydatków budżetowych na Ż0l7 rok
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wlliosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu .iednogłośnie.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľojrr w spľawie zlnian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2017.

Po arralizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzęZ Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłoŚnie.

Uchwała Nr 769lŻ0|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 23 sierpnia 2017 ľoku
wsprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi załqcznik nr 28 do
ni niej szego pľotokołu.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesieri w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

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

Uchwała Nľ 77012017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 sieľpnia 2017 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20'l7 ľoku stanowi

załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządĺl
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 771l2O|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 sierpnia 2017 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku stanowi

załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Skarbnik 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 przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.



11

LJchwała Nľ 772lŻO17 Zarz.ądĺL Powiatu w Rusku - Zdľo.iu z dnia 23 sieľpnia 20l7 ľokLl

rł, slrľawic znrian planu wyclatków w poclległych.jcclnostkach budz.etowych stzrnowi załqcznik
nľ 3I dĺ: ninic.jszego pľotokołu.

Ad. Ż7

lľ sprawach ľóżnyclt:

l. Skarbnik Powiatu Aľtuľ l)olniak odniósł się z ľezeľwą do pľzedstawiorlej pľZe7,

PľzewocĺnicZącęgo 'I,arz'ądu .lcľzego Kolarza propozycji l)yľcktoľa Powiatowego
Contľuľl'l Ponlocy Roclzinie w Busktr - Zdľojrr w spľawie zagospodarowania obicktu
ZSTio w Busku - Zdľoju, uzasadniając. potľzebę posiaclarria wkładu własnego na

l'inansowallie w kole'jnyclr latach inwestycji bez konieczności zaclągania kredytów.

Ż. Naczelnik Wydziałrr oR Uľszula Kustľa zapoznała Zatząd Powiatu z inf-onnacją

w spľawie pozyskarlia dodatkowych pomieszczen na składowanie akt z wydziałów tut.

Staľostwa do czasu utwoľzenia aľchiwunr docelowego.

Naczelnik pľzekazała, Że tymczasowo zostały pozyskane pomieszczenia iedno
w Zespole Szkół Techrricznych i ogólnokształcących oľaz dľrrgie pomieszozenie

w Zespole Szkół 'fechniczrro - Inf-oľrrratycznych w Busku - Zdľoju. Dyľektoľzy
zobowiązali Się do pľZcpľowaclzenia clľobnych pľac ľemontowych w celu

dostosowani a pomies z'cz,en do przechowywania dokumentów.

Inĺbľnlacja w powyższyľn zakresie została przyiętapľZe7, Członków Zarz'ądu Powiattl

clo wiaclomości.

3. Przewoclniczący 7,aľządu .Ierzy Kolaľz poinÍ-oľmował,'Ž'ę w dnitl wczoľajszynr Powiat

Buski otľzynrał pľotllesę w ramaclr śľodków na usuwanie klęsk żywiołowych
w wysokoŚci l69 000 zł na zadanie ,,Pľzebudou,cl dro4i poulialowei Nr l022T oleszki
- Kostki Duże ocĺ kn 01 ()00 do km 0-t 751 ".

Ad.28
Po zľealizowanitt porząclku obľad Pľzewodrriczący Zarząd,l Jerzy Kolaľz podziękował

obecnynl zauc|ział i o godzinic l0'"'zanrknął posiedzenieZaľządu Powiatu.

|)ľĺltokĺil sporzą<lziła
\\'iĺllcta Wirga

'' s'1\z-

_)


