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Protokól Nr 11/2019

z posiedze nia Zarządu Powiatu

z ĺlnia 31 stycznia 2019 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2, Jeľzy Koľdos
3. Wiesław Marzec
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Anclrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Piotľ Sokołowski _ Zastępca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Iľeneusz Augustowski - Główny Księgowy w tut' Staľostwie Powiatowym

Pľoponowany porządek posiedzenia :

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 9/2019 z dn.23 stycznia2019 r.

oľaz Nľ 10lŻ0l9 z dn' 25 stycznia 2019 r'
5. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie

miesięcznego kosztu usług gastronomicznych w lokalach aktywizujących (Dyľ. PCPR
w Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

6, Rozpatľzenie wniosku mieszkanki Powiatu Buskiego w spľawie zabezpíeczenia środków
finansowych na dopłatę do badań laboratoľyjnych typu Western Blot - borelioza (Nacz.
Wydz. SOZ).
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7. Z'apoznanie się zę Spľclu,ozclĺlnienl Stclľo'sĺy Buskiegcs z ĺĺziąlulności Konli,sii

Bezpieczeńsĺyla i Poľzc1dku w Btł'sku - Zdľo'ju zu 20I8 ľoł (Nacz. Wydz. SoZ).
8. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Solec _ Zdrő.i w sprawie pľzy.ięcia do planu zaclań do

realizacji ľemontu dľogi powiatowej Nľ 0100T Magieľów -Piestrzec - Zołcza (Dyľ. PZD
w Busku - Zdľoju).

g. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie upowaznienia dyľektoľa
jednostki oświatowej pľowadzoncj ptzęz Powiat Buski do podejnrowania czynności

w zakľesie ľealizacji pľojcktu plr. ,,Wymiaľ rnięclzynaľodowy w kształceniu zawoclowym''

(Nacz. Wyĺlz. EK).
10. Pod.jęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu

Brrskiego do ľealizacji pľojekttr pn.' ,,Wymiaľ międzynaľodowy w kształceniu

zawodowym'' w ramach pľogramu Eľasmusł (Nacz. Wyĺlz. EK).
tl. Poctjęcie uchwały ł'aľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzyjęcia ľegulaminu

Powiatowego Konkuľsu FABRYKA MŁoDYCI'I NAUKOWCÓW (Nacz. Wydz. BK).
12. Rozpatľzenie wniosku w spľawie przyznania Stypendium Sportowego Staľosty Buskiego

w 2019 roku (Nacz. Wydz. EK).
13. Zapoznanie się z inf'oľmacją na temat cloťtnansowania imprez kultuľalnych i spoľtowych

oľganizowanych ptzez gminne jednostki oľganizacyjne (Nacz. Wydz. BK)'
14. Rozpatľzelrie wniosku Dyľektoľa Poľadrri Psyohologicłno - Pedagogicznej w Busku -

Z'drojv w spľawie zabezpieczenia śľodków Í-rnansowych na closkonalenie zawoclowe

nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
15. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo

w Bľoninie w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia

z inteľtratu Zespołu Szkół Teclrniczrrych i ogólrrokształcących w Busku - Zdľoju (Nacz.

Wydz. OR).
16. Zapoznanie się Z opľacowanym pÍzez Powiatowy LJrząd Pracy w Busklt - Zdroju planenr

ĺŤnansowynr Funduszu Pľacy na20|9 ľok (Skaľbnik Powiatu).
l7. Spľawy ľóżne.

l8. Zanrknięcie posiedzenia'

Ad. l
obľadorn Zarządu pľzewodniczył Wicepľzewoclniczący 7,arządu Stanisław Klimczak, któľy

powitał zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 1 l posiec1zenie Zaľz.ądu Powiatu'

Ad.2
Wicepľzewodniczący Zarządv Stanisław Klilĺlczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obeclrości

aktuailrie w posiedzeniu uczestnlczy 4 Człorrków Zaľządu (1 nieobecny Llspľawiedliwiony),

co stanowi quo.urn pozwalające na podejmowanie pľawolnoclrych uchwał i decyzji - listy

obecnoścí Członków Zarzqĺlu oroz zűproszonyclt osób stanowiq zĺlqcznikÍ nľ I i 2 do

n i niej s ze go p ro to kołu.

Ad.3
Wicepľzewodlliczący Zarządu Stanisław Klirrrczak zgłosił wniosek o zmianę kolojności

poľządku obľad, gdzie punkty ocl 9 clo 14 bęclą orrrawiane na początkLr posiedzenia.
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Poľządck obľad wtaz Zę zgłoszoną'zmianą Człollkowie Zarząclu pľzy.ięli w głosowarriu pľzy
4 głosaclr -'za,O głosach -pľzeciw i0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 9/20|9 z dn. Ż3 stycznia 2019 ľoku oľaz

Nľ l0/2019 z dn.25 stycznia 20l9 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.9
Naczelllik Wydziałrr I]K Renata Kľzenrień pľzcdstawiła pľojekt uchwały 'Zarządtt Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie upowaŹnienia dyľektoľa .iednostki oświatowej prowaclzonej

ptzez Powiat Buski do podejnlowania czyllności w zakľesie reďtizacji pľojektu pn. ,,Wymiaľ
mięclzynaľodowy w kształcetriu zawodowyln'''

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniorvana pruez Członków 7,arz'ądv

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

Uclrwała Nľ 3712019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 stycznia 2019 ľoku
w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej ptzez Powiat Buski do

podejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľojektu pn' ,,Wynriaľ międzynaľodowy
w kształceniu zawodowym'' Stanowi załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wyclziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji
pľojektu pn, ,,Wynriaľ lniędzynaľodowy w kształcenitl zawodowym'' w ľamach pľogľamll

Eľasmus* - w bľzmięniu stanowiącyrlr załqczłtik nr 4 do ninicjszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został pľzyjęÍy przęz Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Decyzją Członków Zaľządu, powyZSZą illicjatywę naleŻ'y prz,ekazac Pľzewoclniczącerrru Racly

Powiatu' celeľn przckazania clo zaopiniowania przez pĺlszczcgólne Korrrisje Rady Powiatu,
a następnie włączcnia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.jęte pt'zez Członków Zaľządtl Powiattt w głosowaniu pľzy

4 głosaclr -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. ll
Naczęlnik Wydziału EK l{enata Kľzenrień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zclľoju w spľawie pľzyjęcia regulaminu Powiatowego Konkuľsu IrABRYKA
Mł.oDYCH NAUKoWCow'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 38/2019 Zarządu Powiattt w BtlskLl - Zdroju z. dnia 3l stycznia 2Ol9 ľoku

w spľawie przyjęcia ľegulaminu Powiatowego Konkuľsu FABRYKA MŁoDYCH
NAUKoWCoW stanowi załqcuik nľ 5 clo rliniejszego pľotokołu.
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Ad. t2
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawic
przyznania Stypendium Spoľtowego Staľosty Br-rskiego w 2019 ľoku w bľznrienitl
stanowiącym załqcznÍk nľ 6 do niniejszego pľotokołu'

Po ptzeana|izowaniu' Zarząd Powiatu postanowił pľzyznai powyŻsze Stypendiurrr
w wysokości 800 zł,naokľes od clnia 1 lutego do 31 gľudnia bľ..

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęÍe ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzerrrień zapoz'nała Zarząd Powiatu zWkazem impľez
zdziedziny kultuľy organizowanych pľzez obce podmioty w 20l9 roku, pľoponowanych do
dotjnansowaniaz budzetu Powiattl Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do

niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Wicepľzewodniczący Zarządv Stanisław Klirnczak Zapľoponował, aby
Członkowi e Zarządu zapozna|i się z powyższym wykazem oraz załączonymi wnioskami, a na

kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie podjęta decyzja o dofinansowaniu.

Infbľmacja w powyższynr zakľesie została pľzy.ięta pľZęZ Członków Zarządu Powiatu do

wiadomości.

Ad. r4
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku _ Zdroju w spľawie zabezpieczenia
śľodków 1Ťnansowych na doskonalenie zawodowe ľlauczycieli na I kwaľtał 2019 ľoku -
w brzlnieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Członków
Z,arządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosaclr -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Ponrooy Rodzirlie w Busku * Zdroju Andľzej Slrrulczyński
wraz z Naczelnikiem Wydziału SoZ Sławonriľent Dalachem zapoznalí Zarząd Powiatu
z wnioskiem Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie rrriesięczllego
kosztu tlsług gastľononricznych w lokalach aktywizujących.
Pismo Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie oľaz opinia Dyľektoľa Powiatowego
Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdľoirr stanowią zołqcznik nr 9 do niniejszego
protokołu'

Infoľrnacja w powyższytn' zakresie została pľzyjęta przez Członków Zaruądu Powiatu do
wiadomości.

Ad.6
Naczelnik Wydziału SoZ Sławolniľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
mieszkanki Powiatu lJuskiego w spľawie zabezpieczenia śľodkow flnansowyoh lia clopłatę do
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badali laboľatoryjllych typu Westeľlr Blot - boľelioza - w brzlnieniu stanowiącyrlr załqcznik
nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Naozelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z kosztem wykorrania
badań oraz z zestawieniem uzyskanym z Sanepidu o ilości zgłoszonych pľzypadków
zachoľowari na boľeliozę w Powiecie Buskinr od 20l4 ľoku do 20l8 ľoku. W tynr okľesie
zanotowano następującą ilość pľzypadków boľeliozy: Ż014 ľ. -Ż7,20l5 ľ' - 26,2016 r. -25,
2017 ľ. - 33 i2018 ľ. - 32. Następnie, Naczelrrik Wydziału SoZ pľzedstawił nrożliwości
doflnansowania badań, gdzie Powiat jako oľgan założ'ycielski moŻe dofinansować badania
wykonywane w Szpitalu, jak ľówniez Powiat noże opracować pľogľam pľofilaktyczny.

Po ptzeanalizowanitt, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziałr-r soz do
szczegółowego ľozezlrania tematu oľaz o pľzedstawienie infbľmacji czy w województwie
świętokľzyskirn są pľowadzane i na jakich zasadach pľogľamy pľotilaktyczne dotyczące
boľeliozy.
Zarząd l)owiatu podejrnie ostateczną decyzję po Zapoznaniu się z iriÍbľrrraoją w powyŻszylll
zakresie.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowanitr pľzy
4 głosach *za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalac|| zapozl"lał Zal'ząd Powiatu ze Sprav,ĺlzdaniem
Sĺaro:łty l|uskiego z działalności Komisji Bezpieczeń'ĺly,cl i Porzqdku u, Bu:;ku - Zclľo.ju za
20l 8 rok - w bľznrieniu stanowiącyn-r załqcznik nr l ] do ninie.iszego pľotokołu'

Po analizie, powyższe Sprau,ozdanie zostało przyjęte ptzez Członków 7'aľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyzszc Spľclłvozdanie na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celenr pľz.ekazania do zaopirriowania pľZęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnic włączcriia c1o poľząclku obľacl najbliższej Sesji Racly Powiattl.

PowyŻszc stanowisko zostało pľzi,jęte pľZez Członków Zar'ządu Powiatu w głosowilnitr pľzy
4 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.8
Zastępca Dyľektoľa Powiatowcgo Zarządtl Dľóg w Busku - Zdľo.itl Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Wójta Glniny Solec - Zdroj w spľawie pľzyjęcia clo
planu zadan clo ľealizacj i renrontu dľogi powiatowej Nľ 0 1 00'f Magieľów - Piestľzec _ Zołcza
- w bľzt-llienitl stanowiącynr załqcznik nľ I2 clo nirriejszego protokołu,

W związku ze zgłoszonąpruez Zastępcę Dyrektoľa Powiatowego Zaľządtl Dľóg w Busktt -
Zdľoju potľzebą pľzepľowadzenia ľegulacji stanu pasa dľogowego na odcinku drogi
powiatowej Nr 0100T Magieľów - Piestrzec - Zołcza w miejscowości Piestľzec, po
ptzeana|izowaniu Zarząd Powiatu w głosowarriu pľzy 4 głosaclr -za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosaclr -wstľzynrał się wyraził zgodę na powyższe, jednocześnie zobowiązując
Naczelnika Wydziału GKN do podjęcia dzialań w zakľesie ľegulacji Stanu pasa dľogowego.
Szcz.egółowy zakľes pľac zostanie przekaZany pľZez Powiatowy 'Ĺaĺząd Dróg w Busku -
Zclľoj u.



Następnie, ze względu na bľak szczegőłowyclr infbľrnacji w spľawic dľugiej części wniosku
Wójta Gminy Solec - Zdroj dotyczącej oznakowania przepustu znajdującego się w ciągtl
dľogi powiatowej Nľ 0091T Dobľowoda _ Baľanów - Piasek Mały _ Solec - Zdrój
w miejscowości Solec _ Zdrőj decyzja zostanie podjęta ptzez Zarząd Powiatu na kolejnym
posiedzeniu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pl'Zez Członków 'Zal'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosaclr *pľzeciw i 0 głosach *wstľzynrał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztoť Welenc zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie w spľawie wyľazenia zgody na
nieodpłatne pľzekazanie wyposażenia Z. inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących rv Busku - Zdroju - w bľzmienitt stanowiącym załqcznik nr 13 do
niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przet Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad. 16
Główny Księgowy w tut. Starostwie Powiatowynr Iľeneusz Augttstowski zapoznał Zarząd
Powiatu Z opľacowanym i przesłanym do MRPiPS pľzez Powiatowy Urząd Pľacy w Busku -
Zclľoju planem finansowym Funduszu Pľacy na 2019 ľok - w brzmienitl stanowiącym
załqcatik ltľ ]4 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pľZeZ Człorrków Zaľządu Powiatu do
wiadorności.

Ad. 17

W sprałuach ľĺiżnych:

1. Naczelnik Wydziału oR Kľzysztoť Welenc pľzeclstawił pľojekt uchwały Zaľządu
Powiattr w Btlsku - Zdľoju w spľirwic zľnially Regtllanrillu oľganizac1,incgo Staľostwa
Powiatowego w Busku - Zdľojtr'

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członkiw
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał
síę.

Uchwała Nr 39/20l 9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3 l stycznia 20l9 ľoku
w spľawie zmtany Regulaminu oľganizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku -
Zclľojtr stanowi załqcaúk nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

2. Wicepľzewodniczący Zal'ządu Stanisław Klinrczak zapoznał Członków Zarządv
z pľotokołenr z posiedzenia Konrisji Konkuľsowej powołanej w spľawie wyłonienia
kanclydata na stanowisko dyľektoľa Dolntt Pomocy Społecznej w Zboľowie oraz
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Z pozyÍywllą opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľuln Polnocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącynr załqcaük nr ] 6 do niniejszego pľotokołu.

Następnie, Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak odczytał pľojekt
uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatľudnienia Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków
Zaľządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr *pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał

się.

Uchwała Nr 40/20 |9 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroj u z dnia 3 1 stycznia 20 l 9 ľoku
w spľawie zatľudnienia Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie stanowi
załqcznik nr ]7 do niniejszego pľotokołu.

Po podjęciu uchwały, Wicepľzewodniczący Zaľządu Stanisław Klimczak w obecności
kandydatek ogłosił oÍicjalne wyniki konkuľstt.
W wyrriku otwaľtego i konkuľerrcyjnego naboľu na clyľektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie wybľana została Pani Jolanta Kałucka zamieszkała
w Pacanowie.

Ad. 18
Po zrea|izowaniu poľządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak
podziękował obecnym zaudział i o godzinie 935 zamknął posiedzeníeZaľządu Powiatu.
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Prtlttlk11l spĺlrządzi Iit:
Wiolcta Waga ,a ü.t*


