
Znakz 8R.0022.2 .l 4 4.2077

Protokół Nr l44l20l7
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 4 pażdziernika 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udzĺał wzięlĺ:

1. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Helena Bebel - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Wiesław Waga _ Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo w Broninie
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Agnieszka Milewska - Podinspektoľ w Zespole Pomocy osobom Niepełnosprawnym
i obsługi Pľogľamów PFRON w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Piotr WoŹniak - Inspektoľ w Referacie IP

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

1.

2.
3.
4.



Ż

5. Rozpatľzenie wniosku Rady Sołeckiej Wełecz w spľawie budowy chodnika w miejscowości
Wełecz ptzy drodze powiatowei Nľ 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz (Dyľ. PZD
w Busku - Zdroju).

6. Rozpatľzenie petycji mieszkańców Sołectwa Łagiewniki Gmina Busko - Z&oj o podjęcie
działan eliminujących zagroŻenia dla uczestników ľuchu lądowego dľogi powiatowej
Nľ 0057T na odcinku przebiegającym pÍZez Łagiewniki (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

7. Zapoznanie się z interpelacją Radnego Rady Powiatu .Tacka Wacha w spľawie btrdowy
chodnika w miejscowości Łagiewniki przy drodze powiatowej Nľ 0057T Busko - Züőj -
Łagiewniki - Elzbiecin (Dyr. PZD w Busku - Zdroiu).

8. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Gospodaľczej św' Bľata Alberta w Kielcach o nieodpłatne
przekazanĺe 250 m2 kostki brukowej pochodzącď1 z rozbiőrki chodników przy drogach
powiatowych (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

9. Przyięcie sprawozdania Dyrektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju z wykonania Planu Pracy za rok szkolny 2016/2017
(Nacz. Wydz. EK).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Zdro.iu w sprawie wyraŻenia zgody na nieodpłatne przekaz.anie wyposażenia
zlikwidowanego inteľnatu (Nacz. Wydz. EK).

lt.Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 1

w Busku - Zdroju zrealizacji projektu edukacyjnego pn. ,,Eurofuture Changing Places"
(Nacz. Wydz. EK).

lŻ. Zapoz'nanie się ze Sprawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Busku - Zdroju zreaIizacji projektu edukacyjnego pn. ,, Education ąnd Susĺąinability.for
the Young" (Nacz. Wydz. EK).

|3. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju zrealizacji pľojektu ,,Swiętokrzyscy hotelarze dla
rynku pracy " (Nacz. Wydz. EK).

l4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. WyĺJz.
EK).

15. Rozpatľzenie wniosku Młodziezowego Klubu Spoľtowego ',MKS Zďtój" w Busku - Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hal sportowych w PMOS
w Busku - Zdroju orazZSP Nľ 1 w Busku _ Zdľoju od 01'11'2017 ľ. do 30,03.2017 r.
(Nacz. Wydz. EK).

16. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie dotyczącym
planowanyclr zmian w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników (Dyľ. PCPR w Busku _

Zdľoju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
17.Zapoznanie się z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących likwidacji baľier

architektonicznych, technicznyclr i w komunikowaniu się złoŻonych od 01 ,04.20|7 r.
do 27.09.20l7 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

18. Podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkuľsów na realizację zadan w 2018 roku
pn' ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, caľodobowei, socjalizacy'jnej"'
,, Prou,adzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób u, podeszłym
u,ieku", ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiel
przeu,Iekle psychicznie chorych" (ľ)yľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

19.Zapoznanie się z Informac'iq o wykonaniu budzetu Zwiqzku Powiatów Polskich
w piervlszym półroczu 20 ] 7 roku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zavądu Powiatu w Busku - Zdro.iu w spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l7 (Skarbnik Powiatu).

2l.Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - podział rezeľwy celowej
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przęZnaczonej na nagrody dla nauczycie|i za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
(Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

24.Rozpatrzenie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej iPromocji Powiatu.
25. Zapoznanie się z koncepcją inwestycji pn. 

',Dostosowanie 
pomieszczeń Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie do obowiązujących pľzepisów,
ľozbudowa o budynek ľehabilitacji zawodowe.j i społecznej wraz z salą gimnastyczną
do rehabilitacji ruchowej, pľzebudowa boiska zewnętÍZnego wraz z budową ściezki
ľehabilitacy.jnej'' (Dyľ. sos_w w Broninie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. BK'
Kier. Ref.IP).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Nakielskiemu na ľealizację zadaniapn. ,,Modemizacjamostu w miejscowoŚci Oľle w ciągu
drogi powiatowej nľ l905C Liszkowo -Mtocza" (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu
Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXV/23512017 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

29. Spľawy rőŻnę.
30. Zamknięcie posi edzenia.

Ad. I

obradom Zarządu pľzewodniczyŁ Pruevłodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz' który powitał
zebranych i o godzinie 800otwoľzył 144 posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt oslib stanowiq załqcznikí nr I í 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l43l2017 z dnia2l wtześnia20|7 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się'

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Z,arz,ądu Powiatu z wnioskiem Rady Sołeckiej Wełecz w spľawie budowy chodnika
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w ľniejscowości Wełecz'przy drodze powiatowej Nľ 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz -
w bľzmienill stanowiącym załqcznÍk nr 3 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, CzłonkowieZarządu Powiatu postanowili,Żęwlw zadanie zostanie ujęte
w planie potľzeb na 2018 rok. Decyzja w sprawie jego ľealizacji zostanie podjęta podczas
konstruowania pľojektu budŻetu Powiatu na2018 rok.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu zpetycjąmieszkańców Sołectwa Łagiewniki Gmina Busko - Zdroj o podjęcie
działan eliminujących zagroŻenia dla uczestników ruchu lądowego dľogi powiatowej
Nr 0057T na odcinku przebiegającym przez Łagiewniki - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

Analizując w/w petycj ę Zarząd Powiatu postanowił, że:

utrzymanie poboczy przy wlw drodze objęte zostanie bieżącym nadzoľem,
brak jest możliwości pľawnych wykonania utwaľdzenia poboczy poprzez nałożenie masy'
budowa chodnika pľzy wlw dľodze wiązałaby się z koniecznością zmiany granic pasa
dľogowego i wymagałaby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID),
kwestie zapadających się studzienek kanalizacyjnych należy zgłaszać, do Miejskiego
Przedsiębioľstwa Gospodaľki Komunalnej Sp. Z o.o. w Busku - Zdroju.

Dyrektoľ PZD w Busku - Zdrojuzostał zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na w/w petycję
oľaz poinfoľmowania Przewodniczącego Rady Powiatu o sposobie załatwienia przedmiotowej
sprawy.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - ZdrojuKľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu znlw inteľpelacjami Radnego Rady Powiatu Jacka Wacha w sprawie:

utwardzenia kruszywem pobocza na wysokości cmentarza paraťlalnego w Szańcu przy
dľodze powiatowej Szaniec - Młyny,
budowy chodnika w miejscowości Łagiewniki pľzy dľodze powiatowej Nr 0057T Busko
- Zdroj - Łagiewniki - Elżbiecin,
odrnulenia rowów przydroŻnych pľzy dľodzę powiatowej Podgaje (Kozina) - Słabkowice
- w bľzmieniu stanowiącym z,ałqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

odnośnie interpelacji dotyczącej utwardzenia kľuszywem pobocza na wysokości cmentarza
paľafialnego w Szańcu przy drodze powiatowej Szaniec _ Młyny' Zarząd Powiatu zobowiązał
Dyrektora PZD w Busku _ Zdroju do wykonania utwaľdzenia pobocza w granicach działek
będących własrrością Powiatu. Utwardzenie pozostałej części gľuntu na|eŻy do jego właściciela
- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Szańcu.
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7,aĺząd Powiatu ncgatywnie odniósł się do inteľpelac.ji dotyczącej budowy chodnika
w nrie.jscowości Łagiewniki przy drodze powiatowej Nľ 0057T Busko - Z&őj - ł,agiewniki _
Elzbieoin. Budowa w/w chodnikawiązałaby się z koniecznością znriany granic pasa drogowego
i wynlagałaby uzyskania decyzji o zezwolcniu na ľealizację inwestycji dľogowej (ZRID).

Interpelac.|ę doÍyczącą odmulenia rowów przydroŻnych przy
(Kozina) - Słabkowice, Zaľząd Powiatu postanowił skieľować
Zaľządtl Dróg w Busku - Zdľoju, celem realizacii'

Dyľektoľ I>ZD w Busku - Zdroju został zobowiązany
na w/w interpelacje.

drodze powiatowej Podgaje
do Dyľektora Powiatowego

do udzielenia odpowiedzi

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu ľ)ľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zaľządu Powiatu z wnioskiem Fundacji Gospodarczej św. Bľata Alberta w Kielcach
o nieodpłatne pľzekazanie 25O m2 kostki brukowej pochodzącej z rozbiőrki chodnikőw przy
clľogach powiatowyclr - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Żę d|a w/w Fundacji zostanie pľzekazane
l50 m2 kostki bľukowej. Jednocześnie Zarząd Powiatu zaznaczył, Że wlw pľzedsięwzięcie
powinno być ľealizowane w uzgodnieniu z Dyľektorem ZOZ i na działce należącej do ZoZ
w Busku - Zdroju (w obrębie budynku w którym znajduje się oddział Chorób Zakażnych,ZOL
iHospicjum).

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i l głosie _wstľzymał się.

W dalszei częŚci posiedzenia w związku Z vwagą zgłoszoną przez Członka Zarządu Roberta
GwoŹdzia' Zarząd Powiatu postanowił, Że szczegółowy zakľes robót do wykonania na dľodze
powiatowe.i w m. Wójcza zostanie ustalony podczas wizii lokalnej w teľenie z udziałem
Dyrektora PZD w Busku - Zdroju.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła sprawozdanie Dyľektoľa Powiatowego
ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z wykonania planu pracy
ośľodka za rck szkolny Ż01612017 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu'

7,arząd Powiatu postanowił, że powľóci do procedowania przedmiotowego sprawozdania
na następnym posiedzeniu, po Zapoznaniu się z jego tľeścią przez wszystkich Członków
Zarządv.

.ĺednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PoDiDN w Busku _ Zdľoiu
c1o skieľowania pism do Buľmistľzów i Wójtów Miast i Gmin wchodzących w skład Powiatu
Buskiego oľaz Gmin sąsiadujących' celem nawiązania współpľacy oraz objęcia doradztwem
metoclycznym nauczycieli szkół i oświaty z ich teľenu.
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Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zaľządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie wyposaŻenia likwidowanego internatu szkolnego
n/w internatom:

Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju,
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju,
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie

zgodnie z wnioskiem stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
Jednocześnie Przewodniczący Zarządu.Ierzy Kolarzzwrócił uwagę' Że kuchnia znajdująca się
w budynku likwidowanego internatu powinna pozostai nieľozmontowana.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował,
ze wykonana została wycena obiektu pľzy ul. Armii Krajowej, w którym obecnie mieści się
Pedagogiczna Biblioteka Wojewődzka Filia w Busku - Zdroju' Wartość pľzedmiotowej
nieľuchomości wynosi ok' l 050 000 zł. obecnie tľwa oczekiwanie na decyzję w kwestii
przeniesienia Biblioteki do pomieszczen na teľenie Uzdľowiska Busko - Zdľój' W przypadku
bľaku takiej decyzji w/w obiekt mógłby zostać wystawiony na sprzedażw drodze pľzetargu'

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze spľawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _ Zdroju z pľzebiegu ľealizacji
projektu pn. ,,Eurofuture Changing Places" w ľamach pľogramu Eľasmus* za okres
od 01 .06.2017 r. do 3l.08.20l7 ľ. - w brzmieniu stanowiącymzałqcznik nľ 9 do niniejszego
pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarząđu ze Spľawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju z pľzebiegu realizacji
projektu pn. ',Education And Sustainabiliĺy foľ ĺhe Young" w ramach progľamu Erasmusł
za okľes od 01.05.2017 r. do 3l.08.2017 t. _ w bľzmieniu stanowiącym xałqcznik nr 10
do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących'w Busku _ Zdroju z przebiegu
realizacji pľojektu pn. ,,Świętolcrzyscy hotelarze dla rynku pracy" (czeľwiec 2017 r' - sierpień
Ż0l7 r.) _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1I do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie oľganizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej Technikum Budowlanego w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju _ załqcznik nr 12 do niniejszego
protokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepisĺów prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK powołując się na stosowne pľzepisy pľawne wystąpiła
doZarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie upoważnienia Staľosty Buskiego do podejmowania
c zynn o śc i zwi ązany ch z zatwier dzani em w/w wn i o skó w.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t5
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Pľezesa ZarząduMłodzieŻowego Klubu Sportowego,,MKS Zdrőj" w Busku -Zdrojuw sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie lral sportowych w Powiatowym
Międzyszkolnym ośľodku Sportowym w Busku - Zdľoju oraz Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju w okresie od 01 .11'Ż017 r. do 30.03'2018 ľ.

- w brzmieniu stanowiącym załqcz.nik nr I3 do niniejszego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, że zgodnie z infoľmacją przekazaną przez
Dyľektorów PMOS w Busku - Zdľoju i ZSP Nľ l w Busku - Zdľoju ilw hale są tak obłożotre,
Ż.ę nie ma możliwości ich udostępnienia we wnioskowanym wymiarze godzin.

Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę w/w informację, negatywnie zaopiniował powyŻszy
wniosek w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel poinformowała, Że ukazało się
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sieľpnia 20|7 r. w spľawie wynagradzania
pracowników salTlorządowych, które będzie obowiązywało od dnia 01.0l.20l8 ľ., gdzie została
znrieniona tabela minimalnego miesięcZnego wynagľodzenia zasadniczego dla pracowników
samoľządo!\Ych zatľudnionych na podstawie umowy o pľacę. \M związku z powyŻ.szym
pľacownicy zaszeregowani zgodnie ztabe\ą stanowisk Zaszeľegowań i wymagań pľacowników
na danym stanowisku pľacy od 01.01.2018 r. będą musieli uzyskaó płacę minimalną w danej
gľupie. Dyľektoľ DPS w Zboľowie przekazała' że planowane jest, w ľamach posiadanych
śľodków, wpľowadzenie zmian w wynagrodzeniu zasadniczym od października
z wyľównaniem za wrzesień bľ' Zmiana będzie dotyczyć, zwiększenia wynagrodzenia
zasadniczęgo o 20%o azmniejszenia premii. Nie wpłynie to na wysokość wypłacanych pensji -

zmieni się tylko skłaclnik wyrlagrodzenia. Pismo Dyľektora DPS w Zboľowie w pľzedmiotowej
spľawie stanowi załĺpcznik nr I4 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian
w wynagrodzeniu pracowników polega.iących na zmniejszeniu lub rezygnacji z pľemii narzecz
zwi ększeni a wynagľod zenia zasadni czego.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. ĺ7
Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy ZasÍępczej, Wypłaty Świadczeń oľaz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Aneta Chwalik
oľaz Podinspektor w Zespole Pomocy osobom Niepełnospľawnym i obsługi Progľamów
PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Agnieszka Milewska
zapoznaŁy Członków Zarządu Powiatu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących
likwidacji baľieľ arclritektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych
od 0l '04.2017 r. do 27 '09.2017 r. _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego
pľotokołu.

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

Ad. 18
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pleczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik
zwľóciła się do Zaľządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia konkuľsów
na realjzacię w 20l8 roku zadan pn. ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,
calodobowe.j, soc.jalizacyinej ", ,, Prowadzenie domu pomocy społecznei o zasięgu
ponadgminnym dĺa osób u, podeszlym wieku", ,,Prowądzenie domu pomocy społecznej
o za'sięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych"- w brzmieniu
stanowiącym z.ałqcznik nľ I6 do ninie.iszego protokołu.

Po analizie,Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie: Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej; Domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku; Domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľunr Pomocy
zobowíązana do przygotowania pľoj ektów stosownych

Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdľoju została
uchwał w powyższym zakľesie.

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

Acl. l9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Infoľmaciq
o wykonaniu budzetu Zwiqzku Powiatów Polskich yl pierwszym półroczu 2017 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 '

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

Uchwała Nr 808/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 pażdziemika 20l7 roku
w spľawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 18 do
niniej szego protokołu.

4d.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku -
podział rezeľwy celowej ptzeznaczonej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawczę.

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

Uchwała Nr 809/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 4 pażdziernika 2017 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku - podział
ręzeÍw celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycie|i za ich osiągnięcia dydaktyczno -

wychowawcze stanowi załqcznik nr 19 do nirriejszego pľotokołu.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie zmian w planie flnansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l7 roku.

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

Uchwała Nr 810/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 pażdziemika 2017 roku
w sprawie zmian wplanie finansowym zadan zzahęsu administracji ľządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi 'ustawami w 20l7 ľoku stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządll Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nr 81 1lŻ017 Zarządĺt Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 pażdzietnika 2017 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 2I do niniejszego pľotokołu.
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Ad.Ż4, Ad.25
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu z posiedzenia
z dnia 29 vtześnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia postępowania dotyczącego inwestycji
pn. ,,Rozbudowa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowa'wczego w Broninie, w zakľesie
budowy sali gimnastycznej dostosowanej do pľowadzeniazajęć, zzakľesu korekty wad postawy
i ľehabilitacji oľaz budynku do ľehabilitacji zawodowej i społecznej'' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, że na posiedzeniu w/w Komisji
pľzedstawił szczegółową informację nt. dzíałan, które były od"dłuższego czasu podejmowane
prZęZ Zarząd. Zarząd Powiatu szukał i nadal szuka żľődeł dofinansowania, gdyŻ nie ma
możliwości realizowania ýw inwestycji w opaľciu o środki własne. Przedmiotowa inwestycja
będzie realizowana pod wstępną nazwą; ,,Dostosowanie pomieszczen Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczęgo w Broninie do obowiązujących przepisów, ľozbudowa
o budynek ľehabilitacji zawodowej i społecznej wraz z salą gimnastyczną do rehabilitacji
ľuchowej, pľzebudowa boiska ogólnodostępnego wtaz z budową ściezki ľehabilitacyjnej''.
Przewodniczący Zarządu stwierdził, Że w 2017 roku naleŻy zabezpieczyć śľodki w kwocie
80 000 zł na wykonanie dokumentacji pľojektowo - kosztorysowej oraz aktualizację juz
posiadanej. Ponadto na\eŻy sporządzić, wnioski o dofinansowanie w/w projektu w ľamach
naboľów:

ze śľodków PFRON, będących w dyspozycji Maľszałka Wojewó dztwaŚwiętokrzyskiego.
Termin zakończenia naboru 30.l|.2017 r.

działanie 7'4 Regionalnego Programu operacyjnego WojewództwaŚwiętokľzyskiego na
lata 2014 - Ż020 . Teľmin zakonczenia naboľu 30 .| | .Ż0l7 r .

,,Pľogľam ľozwoju szkolnej infľastľuktury sportowej'' Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Pľowadzenie naboru - marzec 2018.

Do pľzygotowania w/w wniosków został zobowiązany Refeľat IP.

Po otľzymaniu zapewnienia doflnansowania ilw przedsięwzi'ęcia, Zarząd Powiatu podejmie
ostateczną decyzję o pľzyjęciu tej inwestycji do rea|izacji.

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

Ad.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu
na rea|izację zadania pn. ,'Modernizacja mostu w miejscowości oľle w ciągu dľogi powiatowej
nr l905C Liszkowo - Mrocza'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie' powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eży przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszei Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzę7. Członków Zarządu Powiatu w głosowanitl przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. Ż7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku
- w bľzmieniu stanowiącym zalĺ1cznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizle, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęZ Członków Zanądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy ptzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najb|izszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozltał
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Zdroju z dniaL7 stycznia 20l7 ľoku w sprawie
Buskiego na lata Ż017 - 2030 - w brzmieniu
pľotokołu.

Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
nľ XXV/23 5/Ż017 Rady Powiatu w Busku _
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyz-1ą Członków Zarządu,powyŻszą inic.iatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenía do poľządku obrad na.iblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Aĺl.29

W sprcwach różnych:

Członkowie Zaľządu Powiatu ottzyma|i Uchwałę Nr 93/2017 VI Składu oľzekającego
Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 wľześnia20|7 roku w spľawie
opinii o infoľmacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za| pőłroczeŻ0l7
roku - w bľzmieniu stanowiąaym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zanądu Dľóg
w Busku - Z&oju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Kamila Kasperczyka zgłoszoną w dnitl l3 wľześnia 2017 r' w sprawie uzupełnienia
poboczy dľogi powiatowej Nr 0043T Dziesławice - Białoborze - Klępie Dolne - załqcznik
nr 27 do niniejszego pľotokołu'

I.

.,
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J. 7,arz,ąd Powiattt pocl.iął clecyz'|ę o z.abezpieczenitl środków w kwocie 70 000 zł na ',Pľojektprzebudowy ll'lostll wraz,7. do.iazdanli w nr. Siesławice' na cieku bez nazwy w ciągu drogi
powiatowe.; Nr 0084'l- Siesławice - Skorocice w knr l+858''.

4. Członek Zarządu Robert Gwőżdż zgłosił pilną potľzebę podjęcia działaŕl
zabezpieczających odcinek drogi powiatowej w Zboľówku.

4d.30
Po z'rea|izowaniu porządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym
z,audział io godzinie l0l0 zanrknął posiedzenieZ'arządĺl Powiatu.

ĺ'ľotokół spoľząclziła:
IJaľbaľa Norvocicń
p,. $|ĺ',t*ctł;."
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