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Pľotokól Nr l39/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 31 sieľpnia 2017 ľoku

W posiedzcniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Kľzysztoĺ'Gaick
3. Robert GwőŻdŹ
4. Wiesław Maľzec

orilz

L,dyta Ziółkowska - nauczyciel w Specjalnym ośľoclku Szkolno - Wychowawczyl1l
w Broninie
Agnieszka Śnriech _ nauczyciel w Specjalnynr ośľodku Szkolno - Wychowawczyn
w Rľoninie
Ancta ł.ukasik - nauczycicl w Spcc'jalnynr ośľodku Szkolno - Wychowawczytl'l
w []ľoninic
Paulina I'asak - pedagog w Poľadni Psychologicztlo _ Pedagogicznej w Busktl - Zclľoju
Ewelina Szynrczyk - Kľzemińska - nauczyciel w I Liccum ogólnokształcącym
w Busku - Zdľoju
Michał Sokołowski - rrauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
rł, Busktl - Zdľojrr
Wicsław Waga _ l)yľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
Tonlasz Galant - l)yľektor I l-iceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju
.Tolanta Czyrny - Dyrektoľ Poradni Psychologiczno - Pedagogiczne.i w Busku - Zdľojrr
[.ucyna Wojnowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdľoju
}lelena Bebel - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Piotr Zeliaś _ l)yrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Clľzegorz' Lasak - Dyľektoľ Zes1lołu opieki Zdľowotne.| w Busku - Zdľoju
Zbignicw Pietľaszcwski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Kľzyszlol"frrlak - Dyľektoľ Powiatowe go 7,arządu Dľóg w Busku - Zdĺoiu
Aneta Chwalik - Kicľownik Zcspołu Roclzinnc.i Pieczy Zastępcz,ej,Wypłaty Świadczeń oľaz



Ż

Pomocy Instyttlcjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Züoju
Aftuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN
'fadeusz Sempioł - Kieľownik Refeľatu IP
Aneta Chľobot - Inspektor w Wydziale oR
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Adľian Lasak - Inspektor w Wydziale SoZ

Pľoponowany poľządek posicdzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
Ż, Stwieľdzenie quorum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oľaz ślubowanie nauczycieli

(Dyľ. sos_w w Bľoninĺe, Pani Edyta Ziółkowska, Pani Agnieszka Smiech, Pani Aneta
Łukasik, Dyr. PP_P w Busku - Zdroju, Pani Paulina Lasak, Dyľ. ZSTio w Busku -

Zclľoju,, Pan Michal Sokołowski, Dyr. I Lo w Busku - Zdroju, Pani Ewelina Srymcryk
- Krzemińska, Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wyrażenie
zgody na złoŻenie wniosku o zorganizowanie ľobót publicznych i wycofanie wniosku
o zotganizowanie prac interwencyjnych (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS
w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyľażenia zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku obsługi - pľaczka
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PO-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wyrażenia zgody na zatľudnienie pľacowników (2 etaty) na stanowisku
wychowawcy (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. Po-w \ť Winiaľach,
Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z infoľmacją o przebiegu realizacji planu Íinansowego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju za I półľocze Ż017 ľoku (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

l0. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

|l. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdroju zreal'izacii projektu edukacyjnego pn. 

',Nowoczesna Szkoła Zawodowa
- Nowoczesny Region" (Nacz. Wydz. EK).

12.Zatwierdzenie Diagnoz - idenĺy.fikacii problemów i potencjałów placówek specjalnych
przystępujących do Pľojektu,,Swiętokľzyskie bez e-B@rier'' (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyĺaŻenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do pľojektu pn. ,,Świętokrzyskie bez e-B@rier'' w ľamach Regionalnego
Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata Ż014 - 2020
(Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie upoważnienia dyľektoľa
Spec.jalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie do podejrnowania czynności
w zakresie ľealizacji pľojektu pn. ,,Świętokĺzyskie bez e-B@rieľ'' w ramach Regionalnego
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Progľamu opeľacy.inego Województwa Świętokľzyskiego na lata 20l4 - 2O2O
(Nacz. Wydz. BK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia
pełniącego obowiązki dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju do podejmowania czynności w zakresie
ľealizacji projektu pn' ',Świętokrzyskie bez e-B@rieľ'' w ramach Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego WojewództwaŚwiętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).

l6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie upoważnienia dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnyclr w Busku - Zdroju do podeimowania czynności w zakľesie
realizacji pľojektu pn. ,,Świętokrzyskie bez e-B@rier'' w ľamach Regionalnego Progľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 (Nacz. Wyclz. EK).

l7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatľudnienie nauczyciela przedmiotów
zawodowych bez pełnych kwalifikacjl oraz na zwiększenie jego wynagľodzenia
zasadniczego (Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatľzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidua|nego (Nacz. WyĺJz.
EK).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwietdzenia aneksu nr 1

do arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku -

Zdroju na ľok szkolny 201712018 (Nacz. Wydz. EK).
20. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ l

do aľkusza organízacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdľoju na rok szkolny 2017l20l8 (Nacz. Wydz. EK).

2l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatvłierdzenia aneksu nľ 2
do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroiu na rok szkolny 201712018 (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwietdzenia aneksów
nr l i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Inf'oľmatycznyclr w Busku -

Zdľoju na ľok szkolny Ż0l712018 (Nacz. Wydz. EK).
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksów

nľ | i 2 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017l20l8 (Nacz. Wydz. EK).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ l
do aľkusza organizac.ji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
2017/2018 (Nacz. Wydz. EK).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierđzenia aneksu
nľ 1 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017120|8
(Nacz. Wydz. EK).

26. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ l
do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na ľok
szkolny 201712018 (Nacz. Wydz. EK).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 1

do aľkusza oľganizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zđroju na ľok
szkolny Ż0l712018 (Nacz. Wydz. EK).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatulierdzenia aneksu nľ 2
do arkusza organizac.ii Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na ľok
szkolny Ż0l7120|8 (Nacz. Wydz. EK).
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29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaľu godzin za.jęć, nauczycieli' o których mowa w aľt. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Kaľta Nauczyciela (Nacz. Wydz. EK).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia pierwszego
pľzetargu ustnego nieogľaniczonego na spľzedaŻ prawa użytkowania wieczystego
nieľuchomości stanowiącej własność Skaľbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu
Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

3l. Podjęcie tlchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego
pľZetaľgu ustnego nieogľaniczonego na spľzedaż nieruchomości stanowiących własnośi
Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium (Nacz. Wydz. GKN).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji
przetaľgowej (Nacz. Wydz. GKN).

33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľaŹenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

34. Rozpatľzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrój o wyľażenie zgody
na nadanie nazewnictwa dziaŁcę ewidencyjnej (dľogowej) nr 622, połoŻonej w obľębie
Zbludowice na ulicę Piaskową (Nacz. Wydz. GKN).

35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu
Konkursu na najpiękniejszy wieniec doŻynkowy Powiatu Buskiego (Kier. Ref. IP).

36. Zapoz,nanie się z wynikami konkursu na ,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy'' Powiatu
Buskiego (Kieľ. Ref. IP).

37.Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. OR).

38. Pľzyjęcie inÍbľmacji Wojewódzkiego Inspektoľatu ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Kielcach o realizacji zadan z zaktesu ochrony ľoślin i nasiennictwa na terenie Powiatu
Buskiego zarck 2016 (Nacz. Wydz. RLO).

39. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie wyraŻenia zgody na pľZesunięcie kwoty 6 366 zł z paľagrafu 4040 na paragraf
4220 (Skaľbnik Powiatu).

40. Pod.ięcic uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).

41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

42.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w spľawie zwiększenia limitu dochodów (Skarbnik Powiatu).

43. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
w spľawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budzetowyclr w 20l7 r. (Skaľbnik
Powiatu).

44.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju o zabezpieczenie w rozdziaIe 85508 $ 3ll0 śľodków w wysokoŚci 80000 zł
(Skaľbnik Powiatu).

45. Rozpatľzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o uwzględnienie w ĺilieloletnim
Pĺanie Finansoulym zadanla polegającego na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych
orazzabezpieczenie śľodków finansowych na ilw zadanie (Skaľbnik Powiatu).

46. Rozpatľzenie wniosku Refeľatu Inwestycji i Pľomocji w sprawie wyľażenia zgody
na zabezpieczenie środków na ľealizację zadania pn. ,'Montaż ľegałów jezdnych
w pomieszczeniu aľchiwunl zakładowego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju"
(Kieľ. Ref. IP' Skarbnik Powiatu).
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47.7'apoz,l'lanie się z infbnnacją w zakresie wielkości planowanych wydatków na podwyzki
wynagľodzeń w poszczególnych jednostkach budzetowych Powiatu Buskiego
w miesiącach IX-XII 2017 r' (Skarbnik Powiatu).

48. Przyjęcie informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat
realizacji zadań z zakresu ľemontu i przebudowy dróg powiatowych wg stanu
na 28.08.20l7 ľ. (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

49.Zapoznanie się z koľektą informacji dotyczącej szacunkowej waľtości zamówienia
na świadczenie usług transportowo - spľzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych w sezonach Ż0l7lŻ0l8, 20l8l20l9,201912020 (Dyľ. PZD w Busku _

Zdroju, Skaľbnik Powiatu).
50. Podjęcie decyzji w spľawie rea|izacji zadaniapn. ',Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0860T

Kargów - Tuczępy - Dobľów - Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb''
w ramach,,Pľogľamu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy dľogowej na lata2016
- 2019" (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

5l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w spľawie
zabezpieczenia dodatkowych śľodków zbudŻetu Powiatu w kwocie 124 370 zł (Dyr.PZD
w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

52. Ponowne rozpatrzenie wniosku w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na ręmont
nawieľzchni na odc' dł. 40 m dľogi powiatowej 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy
Koľczyn, w m' Czarkowy (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

53. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju w sprawie
zabezpleczenia śľodków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej pľzebudowy dľogi powiatowej Nľ 0022T Chmielnik - Stopnica polegającej na
budowie pasa awaryjnego w m. Stopnica (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

54. Rozpatľzenie wniosku l)yľektora Powiatowego Zatządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
zabez'pieczenia śľodków finansowych na ľemont nawierzchni odcinka dľogi powiatowej
Nľ 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza dł. l63 mb w m. Wójcza (Dyr. PZDw Busku -
Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

55. Pod.ięcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody narea|izacjęptzezPowiat
Buski w2018r projektu pn',,Przebudowa drogi powiatowej Nľ0087T SzczaworyŻ -

Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 25Ż5 m" oľaz upowaŻnienia
Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o doťtnansowanie projektu
w ľamach programu wieloletniego pn' ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej
infľastľuktury drogowej na lata 2016 - 2019" (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

56. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľazenia zgody na ľealizacj ęprZęZ Powiat
Buski w 201 8 ľ projektu pn. ,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0023 T Chmielnlk - Zrecze
Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł.980m" oraz upoważnienia
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu
w ľamaclr pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej
irrfľastruktuľy drogowej na lata Ż016 - Ż0l9" (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

57. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na realizacj ęprzezPowiat
Buski w 20l8 r projektu pn. ,,Remont dľogi powiatowej Nr 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin
- Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+7l0 dł. l340 m'' oÍaz upowaŻnieniaZaruądu
Powiatu w Busku _ Z&oju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach
pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy
dľogowej na lata 2016 - 2019" (Dyľ. PZI) w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).
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I'odjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody naręalizacjęptzez Powiat
Buski w2018 r projektu pn. ,'Pľzebudowa dľogi powiatowe.j Nľ0103T Stopnica - Solec -

Züőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od krn 1|+517 do km 14+427 długości 2850 m,
Nr 0103T Stopnica _ Solec - Zdroj - Zielonki _ Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do
krn 16+827 długości Ż400m" oraz upowaŻnienia Zarządu Powiatu wBusku - Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego
pn' ,,Programu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktuľy dľogowej na \ataŻ016 - 2019"
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody narea|izacjęprzez Powiat
Buski w 20l 8 r pľojektu pn. ,'Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 01 l 9T Pacanów - do drogi
krajowej 79 w miejscowości Pacanów od knr 0+012 do km 0+540 długości 528 m" otaz
upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie
projektu w ľamach progľamu wieloletniego pn. ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury dľogowej na lata Ż016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody narea|izacjęprzez Powiat
Buski w 20l8 ľ pľojektu pn' 

''Pľzebudowa dľogi powiatowei Nľ 009lT Dobrowoda - Piasek
Mały _ Solec - Zdrój od km 9+730 do km l0+l50 odcinek długości 420m" oraz
upowaznienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie
projektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej
infl'astruktuľy dľogowej na lata 2016 - 20|9" (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻeniazgody na ľealizacj ę przez Powiat
Buski w2018ľ projektu pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr0099T Zborőw
Włosnowice - Swiniary - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości l84 m." oraz
upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju ďo zŁoŻenia wniosku o dofinansowanie
projektu w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,oProgramu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastľuktuľy dľogowej na lata Ż016 - 2019" (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczejw sprawie wyraŻeniazgody narealizacjęprzezPowiat
Buski w2018r projektu pn.,,Przebudowa drogi powiatowej Nr0112T Nowa Wieś -
Sľoczków - Beszowa od km l+63l do km 3+55l długości 1920m" oraz upowaznienia
Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktury dľogowej na lata 2016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody narealizacjępÍZezPowiat
Buski w2018r pľojektu pn.,,Przebudowa drogi powiatowej Nľ0l01T Podlasek
Suchowola _ Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m'' oraz upoważnienia
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o dof'lnansowanie pľojektu
w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata Ż016 - 2019" (Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻeniazgody na ľealizacj ę przez Powiat
Buski w20l8r pľojektu pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr004lT Tuczępy
Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655 m'' oľaz
upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie
pľojektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn. ,oProgramu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktury dľogowej na lata 2016 - 20|9" (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

59.

60.

61.

(r2.

63.

64.
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65. Pod.ięcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody narealízacjęptzez Powiat
Buski w 20l8 r pľo.iektu pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0l45T Pacanów
Niegosławice - Chľzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiei
w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł' 3'73 m'' oraz upowaŻnienia
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pro.jektu
w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Progľamu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastľuktury dľogowej na lata 2016 - Ż019" (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik
Powiatu).

66. Podięcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻeniazgody narea|izac1ęprzez Powiat
Buski w 2018 r pľojekttlPfl. ,, Pľzebtldowa dľogi powiatowej Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy
- Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305 m'' oraz upoważnienia
Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu
w ľamach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Pľogľamu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastrtrktuľy dľogowej na lata 2016 - Ż019" (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik
Powiatu).

67.Zapoznanie się z zestawieniern poniesionych wydatków w okresie 6 nr-cy 2017 r.
w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz przewidywane niedobory i nadwyżki w 20|7
roku (Skarbnik Powiatu).

68. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).

69. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

70. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXYlŻ3512017 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia27 stycznia 2017 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

7l. Przyjęcie Infoľmacji o przebiegu wykonania budżetu Powialu Bu'rkiego za I półľocze 20l7
r o ku (Skaľbn ik Powiatu).

72.Przyjęcie Infoľmacji o kszĺałtowaniu się wieloĺeĺniei prognozy finansowej w Pov,iecie
Buskim w I półrocztl 20] 7 ľoku (Skarbnik Powiatu).

73. Sprawy róŻne'
7 4. Zamkni ęci e posied zenia.

Ad. I

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył l39 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewoclniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quoľulTl pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lkty obecności
Członkĺjw Zarzqdu orüz Lűproszonych osób stanowíq załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu przyjęIi
bez uwag w głosowanitl przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ad.4
Protokół Nľ 138/2017 z dnia 23 sierpnia 20l7 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i l głosie -wstrzymał
się.

Ad.5
Nauczyciele kontraktowi ze Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Pani
Edyta Ziółkowska, Pani Agnieszka Śmiech' Pani Aneta Łukasik, pedagog z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zclľoiu Pani Paulina Lasak, nauczyciel z Zespołu
Szkół Technicznyclr i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Pan Michał Sokołowski,
nauczyciel z I Licęum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Pani Ewelina Szymczyk -

Kľzemińskazda|i egzamin na stopień nauczyciela mianowanego pľzed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przezZarząd Powiatu w Busku _ Zdroju'

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektoľów
placówek oświatowych, w któľych są zatrudnieni oľaz Naczelnika Wydziału EK złoŻyły
uľoczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wľęczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu
zawodou,eqo nauczyciela miąnov,ąnego _ załqczniki nr 3 _ 8 do niníejszego protokołu.

Na,s t qp i.ły gratu lacj e.

Ad.6
Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nľ 13612017 w dniu 2 sierpnia 20|7 r. rozpatrzył wniosek
Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie zatľudnienia dwóch osób
na stanowisku opiekuna. Zarząd Powiatu wraził zgodę na zatrudnienie w DPS w Zborowie
w/w osób za pośľednictwem Powiatowego Uľzędu Pľacy w ľamach prac interwencyjnych,
a koszty zatľudnienia mają zostać pokľyte z budzetu DPS.

W związku z pojawieniem się mozliwości zoľganizowania ľobót publicznych, Dyľektoľ Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie zwľóciła się z prośbą o wytaŻenie zgody nazłożęnie wniosku
w ramaclr ľobót publicznych, a wycofanie wniosku o zorganizowanie pľac inteľwencyjnych -

załqcznik nľ 9 do ninie.iszego protokołu. W przedłożonym na dzisiejsze posiedzenie Zarządu
piśmie Dyľektoľ DPS w Zboľowie poinformowała, Że z uzyskanych informacji dotyczących
waľunków oľganizacji ľobót publicznych i prac interwencyjnych wynika, Że dla jednostki
bardziej koľzystne będzie zotganizowanie robót publicznych. W związku z powyŻszym
Dyľektoľ DPS zwľóciła się z prośbą o wyraŻenie zgody na zmianę wniosku'

opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca wniosku
Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie stanowi załqcznÍk nr I0 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, wyraził zgodę na złoŻenie wniosku w ramach robót publicznych, a wycofanie
wn i osku o zor ganizowan ie pľac i nteľwencyj nych.

Ad.7
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ 7,e1jaś zwrócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyraŻenie zgody na zatľudnienie pľacownika na stanowisku:
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pľaczka na umowę o pľacę w ľamach posiadanych środków - w bľzmieniu stanowiącym
z.alqcznik nr I ] do niniejszego pľotokołu. Dyľektor Po-W w Winiarach poinÍbľmował, że
wakat na w/w stanowisku powstał w związ-ku ze złożen'lem przęz pľacownika zatrudnionego na
stanowisku praczkl wypowiedzenia umowy o pľacę.

opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju dotycząca wniosku
Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach stanowi załqcznÍk nľ I2 do
niniejszego pľotokołu' W opinii PCPR' w przyszłości, nalezałoby rozwaŻyi zlecenie tej usługi
na zewnątrz - po wcześniejsZym Íozpoznaniu kosztów.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Ze|jaś zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyraŻenie zgody na zatrudniellie pracowników na

stanowisku wychowawcy na umowę o pľacę w ramach posiadanych środków (2 etaty)
_ w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor Po-W
w Winiarach poinformował, Że wakaty na w/w stanowisku powstaną w związku ze złoŻenlem
wypowiedzenia umów o pracę ptzez pľacowników. Jeden z pľacowników rozwiązuje umowę
o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 3l.08.20l7 ľ. Drugi etat zwolni się w związku
z pľzeiściem pracowllika na emeľytuľę w dniu 27 .l0.20|7 r.

opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca wniosku
Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach stanowi załqcznik nr ]4 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak oraz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski zapoznali
Członków Zaĺządu Powiatu z informacją o pľzebiegu ľealizacji planu finansowego Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I pőłroczę 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym
z.ołqcz.nik nr I5 do ninie.jszego protokołu.

Główny Księgowy ZoZ w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski poinfoľmował, Że strona
przychodowa ogółem w/w planu została wykonana w 46,050/o. W podstawowych żrődłacl'l
przychodów (NFZ) plan został ztealizowany w 5l,81%o zawartych umów. Nadwykonania
za I kwartał zostały zapłacone ptzez NFZ w ok. 93Yo. .lednocześnię ZoZ oczekuje na zapłatę
zweľyfikowanych przez' NFZ nadwykonań za II kwartał 2017 r. w wysokości 1 369 900,17 zł.
Negoc.iacje w powyzszym zakresie będą pľowadzone w miesiącu wľześniu bľ. W pozostałych
gľupach pľzyclrodów (przychody opeľacyjne i finansowe) realizacja planu wyniosła
oclpowiednio 52,040Á i 46,870Á. Koszty na działalności podstawowej zostały zrealizowane
w 53,63Yo. Przekľoczenie w wykonaniu planu kosztów wynika m'in. z realizacji nadwykonań.
Koszty íŤnansowe i pozostałe koszty opeľacyjne w stosunku do załoŻonego planu wynoszą
oclpowiednio 50,05% i 38,55%. Zapłatazobowiązań okľeślonych w planie została zrealizowana
w 100%. Spłata rat poŻyczki ľealizowana jest zgodnie z haľmonogramem. Zakupy spľzętu
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nredycznego i aparatuľy zostały zľealizowane w Ż2,71'Á, natomiast zakrrpy inwestycyjne
i ľemonty w 34,52o/o.

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak poprosił o przekazanie inÍbrmacji w zakľesie stanu należnoŚci
i zobowiązanbieŻących, zobowiązanvłymagalnych i nadwykonań na dzień 30 czeľwca 20|7 t'

Dyľektor Zo7' w Busku - Zdroju Grzegorz l,asak poinfoľmował, Że nadwykonania na koniec
miesiąca sieľpnia bľ. stanowią kwotę ok. 2 500 000 zł, natomiast zobowiązania wymagalne
wynoszą ok' 2 300 000 zł.

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz stwierdził, że wlw dane są niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na zapytania Radnych zada:wane podczas Komisji i Sesji Rady Powiatu
i zobowiązał DyrektoraoÍazGłównego Księgowego ZoZ do ich przedłoŻenia do tut. Staľostwa
clo dnia 07.09.2017 r.

Po ana|ízie, pov,ryŻsza informacja została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaĺządu,powyŻszą informację na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - ťlnansowej Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l6 do niniejszego
protokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyięte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się'

Ad. lt
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze spÍawozdaniem
l)yľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju zrealizacji pľojektu

,,Nou,oczesna Szkoĺa Zawodowa - Nowoczesny Region", realizowanego prZęZ ZST-I przy
wspołpracy z IJrzędem Maľszałkowskim Województwa Świętokľzyskiego za okľes maj

ŻOl7 r. - lipiec 2Ol7 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członkciw Zarządu Powiatu
do wiaclomości.
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła Członkom Zarządu Powiatu:

Diagnozę - Identyfikac.ię problemĺiw i potencjałĺiu, Spec.ĺalnego ośrodka Szkolno -

Wychou,a'wczegO u, Broninie - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 18 do niniejszego
protokołu'
Diagnozę - Identyfikacię problemóu, i potencjałóu, Spec'ialnego ośrodka Szkolno -

Wyihou,au,czego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I9 do niniejszego pľotokołu'
Diagnozę - Idenlyfikac.ię pľoblemów i potencjałów Zespołu Szkół Specjalnych w Busku

- Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W/w dokumenty są niezbędne do przystąpienia do projektu pn. ,,Świętokrzyskie beze-B@rier"
ľealizowanego w ľamach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa

Świętokľzy'ki"go na lata 2ol4 - ŻO2O. PowyŻszy projekt ľealizowany będzie pÍZez Uľząd
Marszałkowski Województwa Świętokľzyskiego w szkołach specjalnych. Celem projektu jest

Íozszerzenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakľesie technologii informacyjno -

komunikacyjnych' W 
-iednostkach 

oświatowych Powiatu Buskiego projekt zakłada

zorganizowánie m.in.: za1ęć, z zakľesu stymulacji funkcji poznavrczych i peľcepcyjno -

n'nřory"rn ych z wykoľzyitaniem multimedialnych systenrów nowoczesnej technologii oraz

w zakľesie stosowania ŤIK, u takŻe zajęć, rozwijających kompetencje społeczne uczniów.

Przewiduje się równieŻ przeprowadzenie szeľegu szkoleń dla nauczycieli m.in' z zakľesu

cyberbezpieczeństwa i prógľamowania. Dzięki realizacji pľojektu Szkoły bioľące w nim udział

otrzymajądodatkowe wypósazenie w postaci nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym

..ĺń. lupiopy dla nauczrycieli i tablety dla uczniów' Pľojekt zakłada wniesienie wkładu

własnego w foľmie niepieniężnej.

Po andlizie, powyŻsze diagnozy zostały przyjęte pľzez Członków Zaruądu Powiatu

w głosowa niu przy'4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy

uchwałodarłćzej w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu

pn. ,.Świętokriyskie bez e-B@ľieľ'' w ramach Regionalnego Pľogramu operacyjnego

Wojewodztwa Świętokľzyskiegďna lata Ż014 - zOŻO - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , powyŻszy pľojekt uchwały został pľZyjęty przez Członków 7'arządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głoiach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiĺu' celem pľzekazänía do źaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarz'ądu Powiatu

w Busku - Żdľoju w spľawie upowaznienia dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno -
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Wyclrowawczego w Broninie do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu

pn. ,,Świętokľżyskie bez e-B@rieľ'' w ramach Regionalnego Progľamu operacyjnego

Województwa Swiętokrzyskiego na lata Ż0|4 '2020.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zaruądu

w głosowaniů pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 77312017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 ľoku

w spľawie upoważnienia dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - 
' 
Wychowawczego

w BÄninie do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. ,,Swiętokrzyskie bez

e-B@rieľ'' * 
'á*u"h 

Regionalnego Pľogľanru opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego

na lĺa ŻO14 - 2020 stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu

w Busku _ Zdroiu w spľawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyľektoľa Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju

do podejmowania czynności w zakľJsie realizaóji pľojektu pn. ,,Świętokľzyskie bez e-B@ľieľ''

*.u*u"h Regionalněgo Pľogramu opeľacyjnegó województwa Świętokrzyskiego na\ata}}|4

- 20Ż0.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

I.]chwała Nľ 774lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l sierpnia 2017 ľoku

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wyóhowawczego dla Niepełnorprá-nych Ruchorľo w Busku - Zdroju do podejmowania

czýnności * zakľesie reálizacji-pľojektu pn. ,,Świętokrzyskie bez e-B@rieľ'' w ľamach

Regionalnego Programu opeľacyinego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

stanowi załqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Rerrata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdľoju w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku -

Zdľoju do poděimowania czynności w zakiesie rea|izácji pľojektu pn. ,,Świętokľzyskie
bez e-B@iieľ'' w ramaclr Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata Ż014 - 2020'

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

L1chwała Nr 775lŻO;r7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l sierynia 2017 roku

W spľawie upowaznienia dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Rusku - Zdroju

ao páae;mo*uniu czynnoŚci w zakresie ľealizacji pľojektu pn. ,,Świętokrłs\|e bez e-B@ľieľ''

*.urnu.h Regionalněgo Programu operacyjn"gó woi.wództwa Świętokľzyskiego nalata2074

- 2O2O stanowi załqczník nr 24 do niniejszego protokołu'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju w spľawie
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wyľażenia Zgody na zatľudnienie w ľoku szkolnym 20l712018 (na okres od 0l .09.20|7 r.

clo 3l .08.20l 8 ľ.) nauczycie|a, który nie posiada pełnych kwalifikacji w niepełnym wymiarze
godzin przy l8 godzinnym pensum godzin nauczycielskich' w celu pľowadzenia zajęi,

w zawodzie teclrnik aľchitektuľy krajobrazu.

Z przedłoŻonego przez Dyrektora ZSTio w Busku - Zdľoju wniosku wynika, że pomimo

poinfornrowania PUP o istniejącym wakacie na w/w stanowisko pľacy oraz umieszczenia
infoľmacji na ten temat na stľonie Kuratorium oświaty w Kielcach nie udało się zna|eŹi
pracownika z kwalifikacjami do nauczania w/w pľzedmiotów zawodowych' W/w nauczyciel
vĺyraził zgodę na podjęcie studiów podyplomowych z aľchitekttlľy na podstawie skieľowania

Dyľektoľa Szkoły w cetu uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów

w zawodzle technik aľchitektuľy krajobrazu.

.Iednocześnie Dyrektor ZSTio w Busku _ Zdroju zwróciła się o wyrazenie zgody na

zwiększeni e o 25oÁ minimalnei stawki wynagrodzenia zasadniczego dla w/w nauczyciela
przedmiotow zawodowych w okľesie od 0l .09'2017 ľ. do 31.08.2018 ľ. Dyľektoľ ZSTio
zobowiązała się do finansowania podwyżki dla w/w nauczyciela z własnych środków.

W/w wniosek stanowi załqcz,ník nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy dľugiej Gimnazjum w Specjalnym ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroiu _ załqcznik
nr 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŹszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach

-za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów pľawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w spľawie

organizac.ii nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej V Liceum ogólnokształcącego
Specjalnego w Specjalnynr ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju - załqcznik nľ 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniował powyzszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach

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

Rozpatľzenie pľzcdmiotowego wniosku nĺe podlega podanĺu do informacji publicznej _

co wynĺka z obowiązujących przepisów pľawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwietdzenia aneksu nľ l do arkusza organizac.ji I Licetrm
ogĺilnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201712018.



Po analizie. powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 776lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 1 do arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego
im.'fadeusza Kościuszki w Busku - Zdľoju na rok szkolny Ż017lŻ0l8 stanowi załqcznik nr 28

do rrinieiszego protokołu'

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ l do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgirnn azja|nychNr 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju na rok szkolny 201712018.

Po analizie ' powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _r?,, głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 77712017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 3l sierpnia 2017 ľoku
w sprawie zatwieľdzenia aneksu nr 1 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimn azialnychNr 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201'7l20l8
stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Ad.2t
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nĺ 2 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimn azjalnychNľ l im. Mikołaja Kopemika w Busku - Zdľoju na ľok szkolny Ż0l712018.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _Za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 778120 17 ZaľząduPowiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l sierpnia 2017 ľoku
w spľawie z'atwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju na rok szkolny 2017lŻ018
stanowi zalqcznik nr 30 do ninieiszego pľotokołu.

Ad.Ż2
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu
Szkćlł Teclrniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017l20l8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

lJclrwała Nĺ 779lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l sierpnia 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Teclrniczno -

Inf'ormatycznych w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż017lŻ0l8 stanowi załqcaük nr 31 do

ninie.i szego pľotokołu.

Pľzewodniczący 7,aľządu .Ieľzy Kolaľz zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do pľzedstawienia

informacj i odnośnie obłożenia internatów - stan na dzien 1| .09 .2017 r .
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Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksów nľ 1 i 2 do aľkusza organizacji Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Z&oju na rok

szkolny 2017/2018.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowanirr pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 780/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l sierpnia 2017 ľoku
w spľawie zaÍwierdzenia aneksów nr 1 i 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż017120|8

stanowi załqczník nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu

w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ l do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Spec.ialnych w Busku - Zdroiu na ľok szkolny Ż017l20l8.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

[Jchwała Nr 781lŻO|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 31 sierpnia 2017 ľoku

w spľawie zatwíerdzenia aneksu nr l do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych

w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż017l2}l8 stanowi płqcznik nľ 33 do niniejszego protokołu.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zaľząđu Powiatu

w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 1 do arkusza organizacji Specjalnego

ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju

na ľok szkolny Ż017l20l8'

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 78212017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla 3l sierpnia 2017 ľoku

w spľawie zatwieľdzenia aneksu nr l do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wycho*awczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny

ŻO17 ĺŻO18 stanowi załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu

w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do aľkusza organizacji Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2017l20l8.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za' O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 783/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 sieľpnia 2017 ľoku
w spľawie zalwletdzenia aneksu nľ l do aľkusza organizacji Specjalnego oŚľodka Szkolno -

Wychowaw czego w Bľoninie na rok szkolny 2017 lŻ018 stanowi załqcznik nr 3 5 do niniej szego

protokołu.

Ad. Ż7
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ l do aľkusza organizacji Poľadni

Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2017l20l8.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana praez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 784/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l sierpnia 2017 roku

w spľawie zatwierdzenia aneksu nr l do arkusza organizacji Poľadni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na rok szkolny Ż0l7l20l8 stanowi załqcznik nr 36 đo

niniej szego pľotokołu.

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 2 do aľkusza organizacji Poľadni

Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na ľok szkolny Ż0|7l20r8.

Naczelnik Wydziału EK poinformowałao że potľzeba dokonania zmian w aľkuszu oľganizacji

Poľadni związana jesÍ zrozwiązaniem stosunku pľacy za porozumieniem stľon z nauczycielem

logopedą i zatrudnieniem emeľytowanego nauczyciela psychologa.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatľudnienie emeľytowanego psychologa naczas określony

t|. od clnia 1 września Ż0|7 r' do dnia 31 sieľpnia 2018 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 785/20)'7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l sierpnia 2017 ľoku

w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 2 do aľkusza oľganizacji Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na rok szkolny 2011712018 stanowi załqczník nr 37 do

niniej szego protokołu.

Ad.29
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy

uclrwałodawózei w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycieli, o któľych mowa w ań.42 ust. 7 pkt 3 ustawy zdnia26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela _ w bľzrnieniu stanowiącym załqczník nr 38 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaĺządll Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać' Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu. celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.30
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu

w Busku - Zdroiu w spľawie ogłoszenia pierwszego przetaľgu ustnego nieograniczonego na

sprzedaŻ prawa użytkowania wieczystego nieľuchomości stanowiącej własność Skarbu

Państwa w użýkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 786i2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia pierwszego pľzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŻ pľawa

uzytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własnośi Skaľbu Państwa

w użytkowaniu wieózy'iy- Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium stanowi

załqczník nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Ad.31
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻański pľzedstawił projekt uchwaĘ 7.arządu Powiatu

w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaz nieruchomości stanowiących własnośÓ Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości

wadium.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zaruądu

w głosowaniů przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 78712017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l sieľpnia 2017 ľoku

w spľawie ogłoszenia pierwszego pľzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŻ

nieľuchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego i ustalenia wysokości wadium

stanowi załqcznik nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Ad.32
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaŕlski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji przetaľgowej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu

w głosowaniú przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

t;chwała Nľ 788/2017 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l sierpnia 2017 ľoku

w spľawie powołania komisji przetaľgowej stanowi załqcznik nľ 41do niniejszego protokołu.

Ad.33
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej

wła.sność Powiatu Buskiego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowan iu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady

Powialu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.34
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu

z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój o wyrażeni e zgody na nadanie działce

ewidencyjnej (drogowej) nľ 6ŻŻ, połoŻonej w obľębie Zbludowice nazry ulica Piaskowa

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, Że zgođnie z uchwałą N ľ XLl 4 l I l 20 1 4 Rady Powiatu

w Busku - Záľoju z dnia Ż6 września ŻOL4 ľ. w spľawie za|iczenia dróg gminnych na terenie

Gminy Busko - zarcj do kategorii dľóg powiatowych i ustalenia ich pľzebiegu na terenie

Powiátu Buskiego, dľoga ta została zaliczonado dróg powiatowych o Nľ l02lT pn. ,oowczary
- Radzanów''. Úlica Piaskowa w Zbludowicach będzie przedłużeniem ulicy Piaskowej

w owczaľach.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu Powiatu

w głósowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.35
Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdroiu w spľawie pľzyjęcia Regulaminu Konkuľsu na najpiękniejszy wieniec

dozynkowy Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 789/20].7 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 ľoku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu

Buskiego stanowi załqcznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Ad.36
Kieľownik Refęratu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wynikami

konkuľsu na ,,Najpiękniejszy Wieniec Dozynkowy'' Powiatu Buskiego - załqcznik nr 45

do niniejszego pľotokołu'

Kierownik Refeľatu IP poinformował, że w dniu 22.O8.Ż0l7 ľ. Komisja Konkuľsowa podczas

sesji wyjazdowej dokonała oceny wieńców w gminach w eliminacjach powiatowych konkuľsu

pn. ,,Ná;piękniejszy Wieniec Dozynkowy''. Do konkuľsu zgłoszono następujące delegacje

wieńcowó: Miasto i Gmina Busko - Zdroj z miejscowości Widuchowa, Gmina Nowy Koľczyn
z Nowego Koľczyna, Gmina Pacanów z'Vłőjczy, Gmina Solec - Zdrőj z Kikowa, Miasto
i Gminaśtopnica z Dziesławic oraz Gmina Tuczępy zTucząp. Po wnikliwej analizie Komisja

Konkuľsowa wybľała zwycięski wieniec z miejscowości Tuczępy, któľy będzie ľeprezentował

Powiat Buski podczas XVII Świętokrzyskich Dozynek Wojewódzkich w Masłowie (Powiat

Kielecki) w dniu 3 września bľ' W związku z povlyŻszym Kierownik Referatu IP zwrócił się
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z wnioskiem o uhonorowanie zwycięskiej delegacji wieńcowej _ Koła Gospodyń Wiejskich
w Tuczępach nagľodą w wysokości l 200 zł brutto.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.37
Inspektoľ w Wydziale oR Aneta Chrobot zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem
obwieszczenia w spľawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku -

Z.droju w sprawie uchwa|enia Statutu Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 46 do niniejszego protokołu.

Po analizie , powyŻszy pľojekt obwieszczenia został przyjęty pÍzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe obwieszczenie naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączeniado porządku obľad najblizszej Sesii Rady Powiatu.

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

Ad.38
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz zapoznał Zarząd Powiatu z inťormacją Wojewódzkiego
Inspektoľatlr ochľony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach o realizacji zadań z zakľesu ochľony
ľoślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2016 _ w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 47 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyższa informacja została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.39
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach z dnia Ż2,08.2017 r. Znak: Pow 8120.141..2017

w spľawie wyľażenia zgody na pľzesunięcie kwoty 6 366 zł zparagrafu 4040 naparugraf 4Ż20
_ załqcznik nr 48 do niniejszego protokołu.

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

Ad.40
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Zdľo.itl w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
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Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 790/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2017 ľoku

w spľawie pľzeniesień wplanie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w2017 roku stanowi

lałqcznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad.41
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowanaprzez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 791 lŻOl7 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zđroju z dnia 31 sieľpnia 2017 ľoku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku stanowi

załqcznik nľ 50 do niniejszego pľotokołu.

^d.42Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki

opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dnia 09.05.20117 r. Znak: Pow 8|Ż0.83.20|7

o zwiększenie limitu dochodów nałączną kwotę 7 380 zł _ załqcznik nr 51 do niniejszego

pľotokołu. Skarbnik Powiatu poinformował' Że po rozmowie z Główną Księgową Po-W
w Winiaľach ustalono, że wniosek o zwiększenie dochodów będzie opiewał nałączną kwotę

4 970 zł.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.43
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dnia 22.08.Ż017 r. Znak: PoW 8120.140.2017

o zwiększenie limitu dochodów i wydatków budzetowych w 2017 roku z tytułu otrzymanych

daľowizn Z przeznaczeniem dla wychowanków - załqcznik nr 52 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.44
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia Ż9'08.Ż017 r. Znak:

PCPR.ZAF.3Ql1.6.2017 o zabezpieczenie w rozdzialre 85508 $ 31l0 Środków w wysokości

80 000 zł z ptzeznaczeniem na wypłaty dla ľodzin zastępczych, pokrycie kosztów przyjęcia

dzieci do rodzin zastępczych, zwľot kosztów utľzymania lokalu dla zawodowych rodzin

zastępczych otaz wypłaty usamodzielnień finansowych i rzeczowych dla pełnoletnich

usamodzielniających się wychowanków zrcdzinzastępczych_ załqcznik nr 53 do niniejszego
protokołu.
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Skaľbnik Powiatu zapľoponował, aby dla w/w jednostki zabezpieczyć śľodki w kwocie

45 190 zł' Pozostała część, brakującej kwoty zostanie zabezpieczona poprzez dokonanie

przesunięć w ľamach budzetu PCPR.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu

w pizedmiotowej sprawie w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _

wstrzymał się.

Ad.45
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem tut. Wydziału

Komunikacji i Tľansportu o uwzględnienie w Wieloletnim Planie Finansowym zadania

polegającego nu wykonaniu i dostawie tablic ľejestľacyjnych oraz zabezpieczenie środków

finansowych na w/w zadanię w wysokości:
84 000 zł netto (103 320 zł bľutto) na 20l8 ľ'

84 000 zł netto (l03 320 zł brutto) naŻ019 r. - załqczník nr 54 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.46
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Refeľatu Inwestycji

iPromocji o wyľażenie zgody nazabezpieczenie środków naľealizacjęzadania pn',,Montaż

ľegałów jezanycl' * po*i"."czeniu archiwum zakładowego Staľostwa Powiatowego w Busku

- Zdľoju'' - załqcznik nr 55 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.47Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Informacjq u' zakresie

wielkości planowanych wyc\aĺkóu, na podwyżki wynagrodzeri w poszczególnych jednostkach

budzeĺowych Pouliatu Bu.skiego w miesiqcach IX-Xil 20]7 roku - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 56 do niniejszego protokołu.

Po wysłuchaniu inťoľmacji Skaľbnika Powiatu w pľzedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu

wyraził zgodęna podwyżkę wynagro dzeniapľacownikom administľacji i obsługi zatrudnionym

*- po.r"ž"gólnyôľ' jednostkach budzetowych Powiatu Buskiego w wysokości 125 zł

br,.rito + pochodn" ná 1 etat od l wľzęśnia 20l7 ľoku. ostateczna decyzja w zakresie podziału

śľodków p rzeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń będzie leŻeć w gestii Dyľektora danej

jednostki.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.48
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd

Powiatu z infonnacją na temat rea|izacji zadan z zakresu remontu i przebudowy dróg

powiatowych wg stanu na 28.08.2017 r. _ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 57 do

ni niej szego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻsza infoľmacia została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonkÓw Zarządu, powyŻszą informację na\eŻy pľzekazać Przewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.49
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zárządu Powiatu z koľektą informacji dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia

na świadczenie usług tľaĺtsportowo _ sprzętowych vzy zimowym utľzymaniu dróg

powiatowych w sezonach 2017l2O18, 2018l20l9,201912020 - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 58 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował wlw korektę szacunkowej wartości

zamówienia na lata 2017 - 2020.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.50
W zwlązku z tym, Że Powiat nie uzyska dofinansowania Z progľamu wieloletniego

pn. ,,Pľogram rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy drogowej na |ata 2016 - 2079"

na wykonanie projektu pn. ,oPrzebudowa dľogi powiatowej }'Iľ 0860T Kargów - Tuczępy -

Dobrôw - Grzybów od km 8+390 do km 9+456, długości 1066 mb'', Skarbnik Powiatu

Artuľ Polniak zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w spľawie ľealizacji
wlw zadania.

Umowa, zawartaw dniu 14 wľześniaŻ016 ľ., pomiędzy Gminą Tuczępy a Powiatem Buskim'
dotyczącaľealizacji wlw zadania stanowi załqczník nr 59 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił, Że decyzja w powyższym zakresie zostanie podjęta na jednym

z koiejnych posiedzeń, po pľZeprowadzeniu rozmów z Wójtem Gminy Tuczępy odnośnie

realizacji powyższego zadania przy 5OoÁ udziale środków budżetu Powiatu i 50% udziale

śľodków budŻetu Gminy.

Ad.51
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się do

Zárządu Powiatu z wnioskiem o dodatkowe środki zbudŻetu Powiatu w kwocie 1Ż4 370 zł dla
pracowników wykonujących: dokumentację projektowo - kosztoľysową' projekty stałej

bľganizacji ruchu, Karty Infoľmacyjne Przedsięwzięcia dla zadań inwestycyjnych na teľenie
powiatu Buskiego na 2018 rok w ramach ,,Progľamu ľozwoju gminnej i powiatowej

infľastľuktury drogowej na lata 2016 - ŻOl9'_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 60 do

niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
Zarząd
się.
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Ad.52
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak ponownie zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na remont
nawieľzchni na odcinku długości 40 m drogi powiatowej 0073T Mozgawa - Koniecmosty -

Staľy Koľczyn. w m. Czaľkowy - w brzmieniu stanowiącym zalrpcznik nľ 6I do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na rea|izację pľzedmiotowego zadania
środki finansowe w kwocie 15 000 zł.

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

Ad.53
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrőcił się do

Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków finansowych w wysokości l5 000 zł
na opľacowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 0022T
Chnrielnik - Stopnica polegającej na budowie pasa awaľyjnego w m. Stopnica od km Ż5+410

do km Ż5+640 o długości 230 mb - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 62 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.54
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwľócił się do

Zaľządv Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości 20 000 zł
związ.anych z ľemontem nawierzchni odcinka dľogi powiatowej Nr 010lT Podlasek -

Suchowola - Wójcza od km 8+368 do km 8+531 długości l63 mb w m. Wójcza - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 63 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie,7'arząd Powiatu postanowił zabezpieczyó na realizację pľzedmiotowego zadania
środki ťtnansowe w kwocie l5 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _Za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.55
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oľaz Skarbnik
Powiattl Artuľ Polniak zapoznai^i Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyľaŻenia zgody na rea|izację przęz Powiat Buski w 2018 r pľojektu

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczawoľyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015

do knr Ż+540 długości 25Ż5 m." oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego
pn. ,,Progľamu ľozwoju gminnej ipowiatowej infrastruktuľy dľogowej na lata2016 -Ż019" _

w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 64 do ninie.jszego protokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządv Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Decyz.ią Członków Zaľządu, powyZSZą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu' celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządll Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.56
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busktr - Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skarbnik

Powiatu Aľtur Polniak zapozna|i Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie wyľażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w 2018 r projektu

pn. ,,i'rzebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Clrrnielnik - Zre'cze Małe - Maciejowice - Ruda

ôa t- 5+0l0 do km 5+990 dł. 980 m." orazupoważnieniaZarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach pľogramu wieloletniego

pn. ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy drogowej na lata 2016 - 2079" _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ó5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe starrowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.57
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak oraz Skaľbnik

Powiatu Aľtuľ Polniák zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie wyraŻenia zgody na rea|izację ptzez Powiat Buski w 20l8 r pľojektu pn. ,,Remont
dľogi powiatowej Nr 0l28T Piasek Wielki _ Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370

do km g+71O dł. 1340 m.'' oraz upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku _Zdroju do złoŻenia

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn' ,'Progľamu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktuľy dľogowej na lata2}|6 -2019" _ w brzmieniu stanowiącym

z.ałqcznik nr 66 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższy pľojękt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach._pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.58
Dyľektoľ Powiatowe go Zaruądu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak oľaz Skaľbnik

Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej



25

w sprawie wyľażenia Zgody na Íeallizację przez Powiat Buski w20l8 r projekttr

pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l03T Stopnica - Solec - Zdrőj - Zielonki - Ludwinów
_ Błotnowola od km l|+577 do km 14+427 długości 2850 m., Nr 0l03T Stopnica - Solec -

Zdľőj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m."
oraz upowaŻnienia ZarząduPowiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻeniawniosku o dofinansowanie
projektu w ramach pľogramu wielo|etniego pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktuľy dľogowej na lata 2016 - 2Ol9" _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 67 do

nini ej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty prZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyť1ą Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.59
L)yľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak oraz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wyrażenia zgody na rea|izację ptzez Powiat Buski w 2018 r pľojektu

pn...PľzebudowadrogipowiatowejNľ0ll9TPacanów-dodľogikrajowej79 wmiejscowoŚci
Pacanów od km 0+012 do km 0+540 długości 528 m.'' oraz upoważnienia Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanię pľojektu w ramach progľamu
wieloletniego pn. ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dľogowej na lata

ŻO16 - z01g" - w bľzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nľ 68 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przy1ęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączeníado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.60
l)yľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak oraz Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak zapoznal.i Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wyľaŻenia zgody na ľealizację pÍzez Powiat Buski w 2018 r projektu

pn' ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 009lT Dobrowoda - Piasek Mały - Solec -Zdrőj od km

9+730 do km 10+l50 odcinek długości 420 m." oľaz upoważnienia Zaľządu Powiatu w Busku

- Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej inÍiastruktuľy drogowej na lataŻ0|6 - 2019" _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 69 do niniejszego protokołu'
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Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęÍy przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.61
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak oľaz Skaľbnik

Powiatu Aľtuľ Polniak zapozna|i Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wyľaŻenia zgody na realizację pÍzez Powiat Buski w 20l8 r projektu

pn. ,'Przebudowa drogi powiaiowej Nr 0099T Zborőw - Włosnowice - Świniary - Trzebica
od km 4+518 do km 4+702 długości l84 m.'' oraz upowaŻnieniaZarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletniego
pn. ',Programu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na |ataŻ016 - Ż0|9" -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 70 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

DecyzjąCzłonków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Człorrków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach -zao O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.62
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oľaz Skaĺbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu

pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 01 l2T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km l+63l
do km 3+551 długości 1920m." oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu wBusku _ Zdľoju

do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach progľamu wieloletniego

pn. ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na |ata20|6'2019"_
w bľzmieniu stanowiącyln załqczník nr 7/ do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyziąCzłonków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. ó3
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie wyraŻenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w2018 r projektu

pn. ,,Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0l01T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 2+445

do km 5+473 długości 3028 m''' oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogľamu wieloletrriego
pn. ,,Pľogľamu rozwoju grninne.j ipowiatowei infľastľuktury dľogowej na lata2016'20|9"_
w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 72 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

DecyaąCzłonków Zaľządu, povĺyższą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyięte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.64
l)yľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak oľaz Skaľbnik

Powiatu Artuľ Polniak zapoznďli Zaĺząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 ľ projektu

pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395

do km 6+050 odcinék długości 1655 m.'' oľaz upowaŻnienia Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach progľamu wieloletniego

pn. 
',Pľogramu 

ľozwoju gminnej i powiatowej infrastruktuľy dľogowej na |ata2016 - 2019" _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7J do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zaľządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Decyz.1ą Członkćlw Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekaz'ania do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisie Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.65
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skarbnik

Powiatu Aľtur Polniak zapozna|i Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie wyraŻenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w 2018 r pľojektu

pn' ,,Fľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0l45T Pacanów - Niegosławice - Chrzanow zu'iązana

) budo*ą chodnika pľzy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km

0+780 dł. 373 ln.''orazupoważnieniaZatząduPowiatuw Busku _ZdľojudozłoŻeniawniosku

o dofinansowanie projektu w ramach progľamu wieloletniego pn. ,.Pľogramu ľozwoju grninnej

i powiatowej infrastľuktuľy dľogowej na |ata Ż016 - 2019'' - w bľzmieniu stanowiącym

z.ałcpczltik nr 74 do ninie.jszego protokołu.
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Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.66
Dyrektor Powiatowe go Zaruądu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skarbnik

Powiatu Aľtuľ Polniák zapoznali Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej

w spľawie wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 20l8 ľ pľojektu

pn. ,,'Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200

äo km 8+505 odcinek áługości 305 m.'' oľaz upowaŻnieniaZarząduPowiatu w Busku _ Zdroju

do złoŻęnia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach pľogľamu wieloletniego

pn. ',Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury dľogowej na |ata 2016 - z0|9"
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 75 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przę'z Członków 7'arządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Mając na uwadze obowiązujące krýeria, zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0]03T

Stipnica - Solec - Zdrtij - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 1I+577 do km ]4+427

długości 2850 m, Nr 0I03T Stopnica - Solec - Zdrĺij - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km

14i427 do km ]6+827 długości 2400m" oraz,,Przebudowa dľogi powiatowej Nr0087T
Szczaworyż - Skotniki - Radzantiw od km 0+015 do kľn 2+540 długości 2525 m" kwalifikują

się do wpisania na pierwsze i dľugie miejsce listy zadań priorytetowych. Na ostatnich miejscach

umieszczone zostaną zadania, do realizacji których Gminy zadeklarują najmniejsze

dofrnansowanie.

Ad.67
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu z zęstawieniem wykonania

planowanych wydatków w okresie 6 m-cy 2O1r7 r. w jednostkach oľganizacyjnych Powiatu oraz

pľzewidywane wykonanie na koniec 2O1r7 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 76 do

niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _ru,9 głosach _pľzeciw

i 0 głosach _wstrzymał się, zaakceptował przedstawione pľZęz Skaľbnika Powiatu pľopozycje

zwĘkszenia lub zmniäjszenia limitu wydatków w poszczególnych jednostkach

organizacyj nych Powiatu.
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Ad.68
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku _ w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 77 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.69
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inic.iatywy

uchwałodawczei w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 78 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Z,arządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu' powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegó|ne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.70
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy

uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XXV/23 512017 Rady Powiatu w Busku _

Zdroj u z dnia 2i stycznia2O l 7 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na lata ŻOl7 - 2O3O _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 79 do niniejszego

pľotokołu.

Po analizię, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZęZ poszczegó|ne Komisie Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.7l
Skaľbnik Powiatu Ańur Polniak omówił infoľmację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Buskiego za I półrocze 2Ol7 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 80 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizię' powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą infoľmację na|eŻy przekazac Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptZęZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się.

Ad.72
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił informację o ksztahowaniu się Wieloletniej Pľognozy

Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 8I do ninieiszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa intbrmacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,povĺyŻszą infoľmację naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu' celem pľzekazania 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 pľzy
4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.73

W sprawach różnych:

1. Dyrektor Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał

Członków Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Wiś|ica w sprawie wyľaŻenia opinii
o zaliczeniu do kategorii dľóg gminnych drogi Łatanice - Skoľocice łączącei drogę

wojewódzką 776 Kraków - Busko - Zdrój w m. Łatanice z drogą powiatową nľ 0070T
Pasturka - Skoľocice - Łatanice w m. Skorocice - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 82 do niniejszego protokołu'

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľazenia opinii dotyczącej za|iczenia drogi Łatanice -

Skorocice do kategoľii dľóg gminnych na terenie Wiślica.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zarząduw głosowaniu pľzy 4 głosach -za,O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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Uchr.vała Nľ 79212017 7'arządu l)ĺrr'vittttt',r'I]ltsku -7.clro'itlzdllia 3l sierpnia 20]7 ľoktl

w sprawic wyľzrzcnia opinii clotycząccj zaliozerlla dľogi Ł,atarlicc - Skoľocicc clo katcgoľii
dľog gniinlrych lra teľcnie Wiślica stanowi załqcznik nr 83 clo niniejszcgo pľotokołu.

2. Członck Zarz'ądu Robcľt Gwożdż poinfbľmował, Że z'łoŻył wniosek o zmianę oľganizacji
ľuchu na pľzcbuclowarre.| ul. oleśnickie.| w m. Pacanów.

^d.74I'o zľealizowalriu poľządku obľad Pľzcwodnic'zt1cy 7arząclLr Jeľzy Kolaľz poclziękował obecnylĺt
za ud'ľ,iał i o goclzinie l 220 zanlknął posioclzenie 7,arządu Powiatu'
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