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Pľotokół Nľ 9/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 11 lutego 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Ko\arz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Jerzy SłuŻalski _ Sekretarz Powiatu
Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju
Helena Bebel _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Lech Sołtysiak - Naczelnik Wydziału RLo
Joanna Kowalska - Inspektor w Wydziale OR

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu Buskiego na 20l5 ľ.

budowy chodnika w miejscowości Koniecmosty w ciągu drogi powiatowej Nľ 0073T
Mozgawa _ Koniecmosty _ Staľy Korczyn oraz możliwości wykonania chodnika przez
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Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia ll lutego 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

51|.|›‹.›5~.››-

. Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak

. Krzysztof Gajek

. Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

0l`flZ

Jerzy Służalski ~ Sekretarz Powiatu
Krzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku ~ Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku -
Zdroju
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Zborowie
Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Lech Sołtysiak - Naczelnik Wydziału RLO
Joanna Kowalska - Inspektor W Wydziale OR

Proponowany porządek posiedzenia:
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. Otwarcie posiedzenia.

. Stwierdzenie quorum.

. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

. Zajęcie stanowiska w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu Buskiego na 2015 r.
budowy chodnika w miejscowości Koniecmosty w ciągu drogi powiatowej Nr 0073T
Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn oraz możliwości wykonania chodnika przez
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wieś Wełecz w ciągu drogi powiatowej Nr 0082T KosÍki Małe _ oleszki _'Wełecz
(Dyr. PZDw Busku - Zdroju).

6. Zapoznanie się z wykazem odcinków dróg powiatowych, które w pierwszej kolejności
wymagają remontu (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015 (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Dyr.'DPS w Zboľowĺe, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia
DyrekÍorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. sOZ' Skaľbnĺk Powiatu).

9. Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Pľacy i Polityki Społecznej dotyczącym ľóżnicy
w zakĺesie standaľdów świadczonych usług pomiędzy domami pomocy społecznej
a podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalnośó gospodarczą w zakresie
prowadzenia placówek cďodobowego wsparcia dla osób starych i niepełnosprawnych
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

10. Ponowne rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pozamej
w Busku - Zdroju w sprawie zakupu plandek (Nacz. Wydz. soz, Skarbnĺk Powiatu).

1l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie powołania Rady Społecznej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia
(Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia ulgi w spłacie
należności pieniężnych Panu
(Skaľbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wskazania dwóch
członków Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do czynności prawnych w zakresie
lokowania wolnych środków budzetowych na ľachunkach bankowych w innych bankach
niŻ bank prowadzący obsługę budzetu powiatu w 2015 ľoku oraz zapoznanie się
zzestawieniem ofert lokat terminowych przedłoŻoĺychprzez banki (Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających (Nacz. Wydz. RLo).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przyjęcia Programu
edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chľońmy naszą planetę'' ľealizowanego na terenie
Powiafu Buskiego w roku szkolnym Ż0I4l20I5 (Nacz. Wydz. RLo).

16. Podjęcie decyzji w sprawie przedhľŻenia umowy dotyczącej wynajmu lokalu w celu
prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Euľopejskich przy Urzędzie
Marszałkowskim Woj ewództwa Świętolazyskiego (Nacz. Wydz. oR).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko _ Zdtój na realizację zadań z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK' Skarbnĺk
Powiatu).

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Solec _ Zdrőj na rea|izację zadana z zakĺesu kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy ťlnansowej Gminie
Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK' Skarbnik
Powiatu).

20. Podjęcie uchwĄ Zarządu Powiafu w Busku _ Zdĺoýl w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

21. Rozpatrzęnie wniosków w spľawie przyznania Stypendium Sportowego Starosty
Buskiego w 2015 roku (Nacz. Wydz. EK, Skarbnĺk Powĺatu).
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wieś Wełecz w ciągu drogi powiatowej Nr O082T Kostki Małe - Oleszki ~ Wełecz
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z wykazem odcinków dróg powiatowych, które W pierwszej kolejności
wymagają remontu (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie W sprawie
dokonania zmian W planie wydatków budżetowych na rok 2015 (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Dyr.'DPS w Zborowie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym różnicy
W zakresie standardów świadczonych usług pomiędzy domami pomocy społecznej
a podmiotami prywatnymi prowadzącymi działalność gospodarczą W zakresie
prowadzenia placówek całodobowego wsparcia dla osób starych i niepełnosprawnych
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Ponowne rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej
W Busku - Zdroju W sprawie zakupu plandek (Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia
(Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie udzielenia ulgi W spłacie
należności pieniężnych Panu
(Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wskazania dwóch
członków Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju do czynności prawnych W zakresie
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych W innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu W 2015 roku oraz zapoznanie się
z zestawieniem ofert lokat terminowych przedłożonych przez banki (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków i innych obiektów pływających (Nacz. Wydz. RLO).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przyjęcia Programu
edukacyjno - ekologicznego pn. „Chrońmy naszą planetę” realizowanego na terenie
Powiatu Buskiego W roku szkolnym 2014/2015 (Nacz. Wydz. RLO).
Podjęcie decyzji W sprawie przedłużenia umowy dotyczącej wynajmu lokalu W celu
prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (Nacz. Wydz. OR).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosków W sprawie przyznania Stypendium Sportowego Starosty
Buskiego W 2015 roku (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
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22. Podjęcie decyzji w spľawie ogłoszenia naboru wniosków o udzięlenie dotacji
na dofinansowanie rea\izacjí pÍac przy zabytkach w roku 2015 (Nacz. Wydz. EK'
Skarbnik Powiatu).

23.Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju
w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).

Ż4. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Busku _ Zdroju z realizacji pľojektu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).
25. Wizytacja Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdroju oľaz Powiatowego

ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).
26. Sprawy tőŻnę.
27, Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 9 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodtlie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścí Członków Zarzqdu oraz

zaproszonych osób stanowiq załqczniki nľ I i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zaľządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nľ 8i2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w spľawie:

l. uwzględnienia w budzecie Powiatu Buskiego na Ż0l5 ľok budowy chodnika
w miejscowości Koniecmosty w ciągu drogi powiatowej Nľ 0073T Mozgawa _

Koniecmosty _ Stary Korczyn na odcinku od skľzyzowania z drogą wojewódzką
Nľ 776 Kľaków _ Busko _ Zdrőj w kierunku Juľkowa na długoŚci około 350 m _

interpelacja Pana Jaľosława Jawoľskiego _ Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
zdnia30.01.20l5 ľ.

2, możliwości wykonania chodnika przez wieś Wełecz w ciągu dľogi powiatowej

Nľ 0082T Kostki Małe _ oleszki _ Wełecz _ pismo Pani Danuty Pľędkiej _ Radnej

Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dniaL7.0l.2015 t,

Pismo Dyrektoľa PZD w Busku - Zdroju w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzsze wnioski zostały na chwilę obecną negatywnie zaopiniowane
przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił'
iż możliwośó budowy chodnika w miejscowości Koniecmosty w ciągu dľogi powiatowej
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22. Podjęcie decyzji W sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji
na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach W roku 2015 (Nacz. Wydz. EK,
Skarbnik Powiatu).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju
W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za Wyniki W nauce (Nacz. Wydz. EK).

24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
W Busku ~ Zdroju z realizacji projektu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).

25. Wizytacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju oraz Powiatowego
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 80° otworzył 9 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzfłdu oraz
zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska W sprawie:

1. uwzględnienia W budżecie Powiatu Buskiego na 2015 rok budowy chodnika
W miejscowości Koniecmosty W ciągu drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa -
Koniecmosty ~ Stary Korczyn na odcinku od skrzyżowania z drogą Wojewódzką
Nr 776 Kraków - Busko - Zdrój W kierunku Jurkowa na długości około 350 m -
interpelacja Pana Jarosława Jaworskiego ~ Radnego Rady Powiatu W Busku - Zdroju
z dnia 30.01.2015 r.

2. możliwości wykonania chodnika przez wieś Wełecz W ciągu drogi powiatowej
Nr 0082T Kostki Małe ~ Oleszki - Wełecz - pismo Pani Danuty Prędkiej - Radnej
Rady Miejskiej W Busku - Zdroju z dnia 27.01.2015 r.

Pismo Dyrektora PZD W Busku ~ Zdroju W przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe wnioski zostały na chwilę obecną negatywnie zaopiniowane
przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił,
iż możliwość budowy chodnika W miejscowości Koniecmosty W ciągu drogi powiatowej
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Nr 0073T Mozgawa _ Koniecmosty _ Staľy Korczyn lub ewentualnego poszerzenia jezdni
zostanie tozwaŻona w trakcie przygotowywania wniosku w ramach Narodowego Pľogľamu
Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2016, pod warunkiem złoŻenia przez Gminę Wiślica
deklaracj i współlrnansowania w/w inwestycj i.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak wskazał
potrzebę rozszetzenia zakľesu planowanego do rca|izacji w 2015 roku zadania
inwestycyjnego tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie
_ Balice długości 1022 mb oraz budowa chodnika długości 322 mb i wykonanie dodatkowo
90 mb chodnika na odcinku od zakończonego w 20|4 ľoku chodnika przy Kościele
Paraťlalnym do skrzyżowania z drogą biegnącą obok posesji Pana
Wiceprzewodniczący Zarządu poinfoľmował, iz podjęte zostały staľania, aby na realizację
powyższego zadania zostały zabezpieczone środki z budżetu Gminy Gnojno oraz funduszu
sołeckiego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaznaczył, iz przed podjęciem decyzji o realizacji
wlw zadania musi zostać ono skosztorysowane przez Dyrektora PZD w Busku _Zdroju.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzprzekazał wnioski mieszkańców m. Palonki
odnośnie zamontowania barier sprężystych oraz zmiany ustawienia znaków drogowych, któľe
zasłaniaj ą się wzaj emnie.

Członek ZarząduWiesław Marzec przekazałwniosek zgłoszony przezmieszkańca m. oleszki
w sprawie likwidacji zaniżenia na drodze w w/w miejscowości w obrębie świetlicy wiejskiej.
Zbierająca się tam woda jest rozpryskiwana pÍzez przejeŻdżające samochody na elewację
domów i ogrodzenia.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wykazem odcinków dróg powiatowych, które w pieľwszej kolejności wymagają
ľemontu - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 4 do niniejszego protokołu'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w chwili obecnej bľak jest środków
finansowych w budzecie Powiatu na rea|izację ilw odcinków dróg. Przedmiotowe zadania
będą realizowane sukcesywnie, w miaľę posiadanych śľodków finansowych.

Ad.7
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
z wnioskiem z dnia 04.02.2015 r. Znak: DPs/3l0l/l0lŻ0l5 w sprawie dokonania zmian
w planie wydatków budzetowych na rok 2015 - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 5
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został na chwilę obecną negatywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu
postanowił, że będzie dokonywał ewenfuďnego zwiększenia wydatków w/w Placówki
po przeprowadzeniu anal'izy budżetu Powiatu za I półľocze 20l5 roku.
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Nr 0073T Mozgawa ~ Koniecmosty - Stary Korczyn lub ewentualnego poszerzenia jezdni
zostanie rozważona W trakcie przygotowywania wniosku W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2016, pod Warunkiem 'złożenia przez Gminę Wiślica
deklaracji współfinansowania W/W inwestycji.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak wskazał
potrzebę rozszerzenia zakresu planowanego do realizacji w 2015 roku zadania
inwestycyjnego tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie
- Balice długości 1022 mb oraz budowa chodnika długości 322 mb i wykonanie dodatkowo
90 mb chodnika na odcinku od zakończonego W 2014 roku chodnika przy Kościele
Parafialnym do skrzyżowania z drogą biegnącą obok posesji Pana
Wiceprzewodniczący Zarządu poinformował, iż podjęte zostały starania, aby na realizację
powyższego zadania zostały zabezpieczone środki z budżetu Gminy Gnojno oraz funduszu
sołeckiego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaznaczył, iż przed podjęciem decyzji o realizacji
W/W zadania musi zostać ono skosztorysowane przez Dyrektora PZD W Busku - Zdroju.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał wnioski mieszkańców m. Palonki
odnośnie zamontowania barier sprężystych oraz zmiany ustawienia znaków drogowych, które
zasłaniają się wzajemnie.

Członek Zarządu Wiesław Marzec przekazał Wniosek zgłoszony przez mieszkańca m. Oleszki
W sprawie likwidacji zaniżenia na drodze W W/W miejscowości W obrębie świetlicy Wiejskiej.
Zbierająca się tam Woda jest rozpryskiwana przez przej eżdżaj ące samochody na elewację
domów i ogrodzenia.

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wykazem odcinków dróg powiatowych, które W pierwszej kolejności wymagają
remontu - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że W chwili obecnej brak jest środków
finansowych W budżecie Powiatu na realizację W/W odcinków dróg. Przedmiotowe zadania
będą realizowane sukcesywnie, W miarę posiadanych środków finansowych.

Ad. 7
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
z wnioskiem z dnia 04.02.2015 r. Znak: DPS/3101/10/2015 W sprawie dokonania zmian
W planie wydatków budżetowych na rok 2015 - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego protokołu. "

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został na chwilę obecną negatywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu
postanowił, że będzie dokonywał ewentualnego zwiększenia wydatków W/W Placówki
po przeprowadzeniu analizy budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.
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Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
przekazał Członkom Zarządu infoľmację o kontynuacji rcalizacji projektu systemowego
,,Nowy Zawód - Novoy Start'', współfinansowanego ptzez Unię Europejską w ľamach
Priorytetu VII, Poddziałania 7.1'2 Pľogľamu opeľacyjnego Kapitał Ludzki Ż007 _ 2013.
Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju poinformował, Że Zarząd Województwa Swiętokľzyskiego
w dniu 14.01.2015 ľ. przyjął uchwałą nr 136l|5 alokacje na poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, przyznając Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju dľugą pod względem wysokości alokację
w woj. świętokľzyskim. Wartośi pľojektu ,'Nowy Zawod - Nowy Start'' stanowi kwotę
43l762,00 zł. Udział własny Powiatu wynosi |0,5oÁ, tj' 45 335'01 zł. Następnie Dyrektoľ
PCPR w Busku _ Zdľoju przedstawił propozycję wykorzystania środków przyznanych
narea|izację w/w pľojektu _ załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zwľócił uwagę, Że Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku Zdroju opľacowując w przyszłości wniosek o dofinansowanie pľojektu
w ramach perspektywy finansowej 20l'4 _ 2020 (eŻeli będą dostępne śľodki w ľamach
progľamów systemowych) powinno szczegőłowo pľzedstawiai we wniosku aplikacyjnym
jakie kursy zamietza ľealizowai, ile osób zamierza przeszkolió w ľamach danego kuľsu oľaz
szacowai koszt dla poszczególnych kuľsów a nie podawai waľtość śľednią. Skaľbnik Powiatu
zaznaczył, aby w ramach ľealizowanych pľojektów więcej zadan wykonywać, poprzez własne
zasoby kadrowe zaangaŻowane do projektu a nie z|ecać podmiotom zewnętrznym. Ponadto,
Skarbnik Powiatu wskazał, aby zapis ,,KaŻdy uczestnik w trakcie pobytu w ośrodku
rehabilitacyjnym odbędzie odpowiednią liczbę godzin zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze nie
mniejszym niŻ 3 - 4 zabiegilosobę dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie
dokumentacji medycznej udostępnionej pľZeZ te osoby oraz za|eceŕ'l lekarskich''
dopľecyzować w ten sposób, aby jasno wynikało z niego, ze są to 3 _ 4 zabiegi dziennie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ PCPR w Busku _ Zdroju zwľócił się do Zarządu
Powiatu o udzielęnie upoważnienia do podpisania, złoŻenia i rea|izacji w imieniu Powiatu
Buskiego wniosku oľaz podejmowania wszelkich czynności prawnych w szczegőlności
podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych pľzy realízacji pľojektu
pn. ,,Nowy Zawőd - Nonvy Staľt''.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektoľowi Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie'

Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1l lutego 2015 ľoku
w spľawie udzielenia upoważnienia Dyrektoľowi Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _Zdroju stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministeľstwa Pľacy i Polityki Społecznej Depaľtament
Pomocy i Integracji Społecznej dotyczącym rőŻnicy w zakresie standaľdów świadczonych
usług pomiędzy domami pomocy społecznej a podmiotami prywatnymi prowadzącymi
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Ad. 8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przekazał Członkom Zarządu informację o kontynuacji realizacji projektu systemowego
„Nowy Zawód - Nowy Start”, współfinansowanego przez Unię Europejską W ramach
Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju poinformował, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
W dniu 14.01.2015 r. przyjął uchwałą nr 136/15 alokacje na poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, przyznając Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju drugą pod względem wysokości alokację
W woj. świętokrzyskim. Wartość projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” stanowi kwotę
431 762,00 zł. Udział własny Powiatu wynosi 10,5%, tj. 45 335,01 zł. Następnie Dyrektor
PCPR W Busku - Zdroju przedstawił propozycję wykorzystania środków przyznanych
na realizację W/W projektu - załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju opracowując W przyszłości wniosek o dofinansowanie projektu
W ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 (jeżeli będą dostępne środki W ramach
programów systemowych) powinno szczegółowo przedstawiać we wniosku aplikacyjnym
jakie kursy zamierza realizować, ile osób zamierza przeszkolić W ramach danego kursu oraz
szacować koszt dla poszczególnych kursów a nie podawać Wartość średnią. Skarbnik Powiatu
zaznaczył, aby W ramach realizowanych projektów więcej zadań wykonywać poprzez Własne
zasoby kadrowe zaangażowane do projektu a nie zlecać podmiotom zewnętrznym. Ponadto,
Skarbnik Powiatu wskazał, aby zapis „Każdy uczestnik W trakcie pobytu W ośrodku
rehabilitacyjnym odbędzie odpowiednią liczbę godzin zajęć rehabilitacyjnych W wymiarze nie
mniejszym niż 3 - 4 zabiegi/osobę dostosowanych do indywidualnych potrzeb na podstawie
dokumentacji medycznej udostępnionej przez te osoby oraz zaleceń lekarskich”
doprecyzować W ten sposób, aby jasno wynikało z niego, że są to 3 - 4 zabiegi dziennie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju zwrócił się do Zarządu
Powiatu o udzielenie upoważnienia do podpisania, złożenia i realizacji W imieniu Powiatu
Buskiego wniosku oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych W szczególności
podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu
pn. „Nowy Zawód - Nowy Start”.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2015 roku
W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku ~ Zdroju stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku _- Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament
Pomocy i Integracji Społecznej dotyczącym różnicy W zakresie standardów świadczonych
usług pomiędzy domami pomocy społecznej a podmiotami prywatnymi prowadzącymi
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działalność gospodaľczą w zakresie prowadzenia placówek całodobowego wsparcia dla osób
staľych i niepełnosprawnych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu. W/w pismo jest odpowiedzią na wniosek Radnego Rady Powiatu Gľzegorza
Lasaka w sprawie opracowania stanowiska w zakresie wskaŹników zatľudnienia w domach
pomocy społecznej, tak aby podmioty publiczne i pľywatne były traktowane ľówno wobec
prawa. Z przedmiotowego pisma wynika, iż obecnie realizowane Są prace legislacyjne
zmierzające do nowellzacji rozwiązan ustawowych obowiązujących w pomocy społecznej,
w tym w domach pomocy społecznej' W ramach tych prac rozwaŻa się ľównież ujednolicenie
obowiązujących standardów usług w jednostkach całodobowych usług, niezalęŻnie
od podmiotu pľowadzącego daną jednostkę, czyli w placówkach całodobowego wspaľcia
dla osób staľych lub niepełnospľawnych i domach pomocy społecznej.

Informacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach ponownie pľzedstawił wniosek Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pozarnej w Busku _ Zdroju w spľawie zakupu plandek
ńŻnych rozmiarów niezbędnych w sýuacjach kryzysowych takich, jak zniszczenia
spowodowane silnym wiatľem - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego
pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinformował, Że w budżecie Powiatu na 20l5
rok na wydatki w zakľesie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przecivłpoŻaľowej
zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 2 000 zł. 'W związku z powyŻszym
Naczelnik Wydziału SoZ zaproponował, aby dokonać zakupu 2 szt. plandek o wymiaľach
l5 x 20 m. Cena za l szt. wynosi 480 zł.

Propozycja Naczelnika Wydziału SoZ została zaakceptowana przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju oľaz ustalenia teľminu jej pierwszego posiedzenia - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Do składu Rady Społecznej ptzy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Zarząd
Powiatu Zaproponował następujące kandydatuľy:

l ' Przewodniczący Rady Społecznej _ Staľosta Buski Jerzy Ko|arz.
2. Pľzedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego _ Pan Piotľ Łojek.
3. Pľzedstawiciele Rady Powiatu w Busku _ Zdroju:

a) radny Roman Duda,
b) ľadny Kľzysztof Gajek,
c) ľadny Robert Gwőżdż,
d) ľadna Bogusława Majcherczak,
e) ľadny Jarosław Jawoľski,
Đ ľadny Kamil Kaspeľczyk.

Jeden członek Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju zostanie
wytypowany na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.
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działalność gospodarczą W zakresie prowadzenia placówek całodobowego wsparcia dla osób
starych i niepełnosprawnych - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu. W/W pismo jest odpowiedzią na wniosek Radnego Rady Powiatu Grzegorza
Lasaka W sprawie opracowania stanowiska W zakresie wskaźników zatrudnienia W domach
pomocy społecznej, tak aby podmioty publiczne i prywatne były traktowane równo Wobec
prawa. Z przedmiotowego pisma Wynika, iż obecnie realizowane są prace legislacyjne
zmierzające do nowelizacji rozwiązań ustawowych obowiązujących W pomocy społecznej,
W tym W domach pomocy społecznej. W ramach tych prac rozważa się również ujednolicenie
obowiązujących standardów usług W jednostkach całodobowych usług, niezależnie
od podmiotu prowadzącego daną jednostkę, czyli W placówkach całodobowego wsparcia
dla osób starych lub niepełnosprawnych i domach pomocy społecznej.

Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do Wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach ponownie przedstawił wniosek Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożamej W Busku - Zdroju W sprawie zakupu plandek
różnych rozmiarów niezbędnych W sytuacjach kryzysowych takich, jak zniszczenia
spowodowane silnym wiatrem - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach poinformował, że W budżecie Powiatu na 2015
rok na wydatki W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
zabezpieczone zostały środki finansowe W kwocie 2 000 zł. W związku z powyższym
Naczelnik Wydziału SOZ zaproponował, aby dokonać zakupu 2 szt. plandek o wymiarach
15 x 20 m. Cena za 1 szt. wynosi 480 zł.

Propozycja Naczelnika Wydziału SOZ została zaakceptowana przez Członków Zarządu
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie. _

Ad. 11
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Do składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Zarząd
Powiatu zaproponował następujące kandydatury:

1. Przewodniczący Rady Społecznej - Starosta Buski Jerzy Kolarz.
2. Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego - Pan Piotr Łojek.
3. Przedstawiciele Rady Powiatu W Busku - Zdroju:

a) radny Roman Duda,
b) radny Krzysztof Gajek,
c) radny Robert Gwóźdź,
d) radna Bogusława Majcherczak,
e) radny Jarosław Jaworski,
f) radny Kamil Kasperczyk.

Jeden członek Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju zostanie
wytypowany na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu. '
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Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaĺządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eży przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najb|izszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroiu w sprawie udzielenia ulgi w sołacie należności pieniężnych Panu

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, Że Pan
prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydziału

Cywilnego w Busku _ Zdroju z dnia 3 maľca 2014 r. został zobowiązany do zapłaty ÍLa rzecz
Skarbu Państwa _ Starosty Buskiego kwoty 3 600 zł stanowiącej zwrot kosztów procesu.
W dniu 12.12.2014 r. Pan zwrócił się do Starosty Buskiego z wnioskiem
o rozłożenie na raty w/w kwoty uzasadniając swą prośbę baľdzo trudną sýuacją materialną
i życiową. Skarbnik Powiatu zaproponował, aby rozłoŻy,ć spłatę w/w należności na 18 rat
wwysokości po 200 złkaŻda.

Pľopozycja Skarbnika Powiatu została zaakceptowana pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowanapÍZęz Członków Zarządu w głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nr 3612015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych Panu

stanowi załqcznik nr 11do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinfoľmował, że Rada Powiatu w Busku _ Zdľoju uchwałą
Nr IY12612015 z dnia 30 stycznia 2015 r. upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych
środków budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pľowadzący
obsługę finansową budżetu powiatu. Skarbnik Powiatu Artur Polniak nadmienił, że aktualne
oprocentowanie na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Buskiego i jednostek
podległych w miesiącu lutym 2015 r. wynosi l,94vo. Następnie Skarbnik Powiatu zapoział
Członków Zarządu z ofertami złożonymi ptzez bąnki: GETIN NOBLE BANK S.A.' BANK
MILLENIUM S.A., SANTANDER CoN'SuľrĺpťsłNK S.A., NADwtŚLłŃsrí BANK
SPoŁDZIELCZY, BANK ZACHoDNI wBK, BANK SPÓŁDZIELCZY w BUSKU _
ZDRoru. oferowane przez ýw banki oprocentowanie, dla kwoty lokaty wynoszącej
8 000 000 zł i okľesie trwania wynoszącym 46 dni, kształtuje się na poziomie od I,70Yo
do 2,90Yo. Najkorzystniejszą ofeľtę w powyższym zakĺesie przedłozył GETIN NOBLE
BANK s.A. oferując oprocentowanie 2,90yo. Zestawienie ofeľt lokat teľminowych
pľzedłożonych przez banki stanowi załqcznÍk nr 12 do niniejszego protokołu. oferowane
pÍzez w/w banki oprocentowanie, dla kwoty wynoszącej 8 000 000 zł i okĺesie trwania
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Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroiu w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych Panu

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinfonnował, że Pan
prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydziału

Cywilnego w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2014 r. został zobowiązany do zapłaty na rzecz
Skarbu Państwa - Starosty Buskiego kwoty 3 600 zł stanowiącej zwrot kosztów procesu.
W dniu 12.12.2014 r. Pan zwrócił się do Starosty Buskiego z wnioskiem
o rozłożenie na raty W/w kwoty uzasadniając swą prośbę bardzo trudną sytuacją materialną
i życiową. Skarbnik Powiatu zaproponował, aby rozłożyć spłatę w/w należności na 18 rat
w wysokości po 200 zł każda. .

Propozycja Skarbnika Powiatu została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu W głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych Panu

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Rada Powiatu w Busku - Zdroju uchwałą
Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. upoważniła Zarząd Powiatu do lokowania wolnych
środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę finansową budżetu powiatu. Skarbnik Powiatu Artur Polniak nadmienił, że aktualne
oprocentowanie na wszystkich rachunkach bankowych Powiatu Buskiego i jednostek
podległych w miesiącu lutym 2015 r. wynosi 1,94%. Następnie Skarbnik Powiatu zapozñał
Członków Zarządu z ofertami złożonymi przez bāäld: GETIN NOBLE BANK S.A., BANK
MILLENIUM S.A., SANTANDER CONSUME BANK S.'A., NADWIŚLAŃSKI BANK
SPÓŁDZIELCZY, BANK ZACHODNI WBK, BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU -
ZDROIU. Oferowane przez w/W banki oprocentowanie, dla kwoty lokaty wynoszącej
8 000 000 zł i okresie trwania wynoszącym 46 dni, kształtuje .się na poziomie od 1,70%
do 2,90%. Najkorzystniejszą ofertę w powyższym zakresie przedłożył GETIN NOBLE
BANK S.A. oferując oprocentowanie 2,90%. Zestawienie ofert lokat terminowych
przedłożonych przez banki stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Oferowane
przez w/w banki oprocentowanie, dla kwoty wynoszącej 8 000 000 zł i okresie trwania
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wynoszącym l37 dni, kształtuje się na poziomie od l ,600/o do 3,00%o. Najkoľzystniejszą ofeľtę
w powyższym zakresie przedłoŻył GETIN NOBLE BANK S.A. oferując oprocentowanie
3,00oÁ. Zestawienie ofert lokat terminowych pľzedłożonych ptzez banki stanowi zalqcznik
nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zdecydował
o pozostawieniu ilw środków finansowych na rachunku lokat w banku prowadzącym
obsługę budżetu Powiatu Buskiego'

Następnie Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
do czynności pľawnych w zakľesie lokowania wolnych środków budzetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niz bank prowadzący obsługę búdzetu powiatu w 2015 ľoku.

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

Uchwała Nľ 37l20l5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l1 lutego 2015 roku
w spľawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do czynności
pľawnych w zakľesie lokowania wolnych śľodków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niz bank pľowadzący obsługę budżetu powiatu w 2015 roku stanowi
załqcznik nľ I4 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału RLo Lech Sołtysiak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i pľzechowywanie statków
i innych obiektów pływających - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty ptzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻsząinicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału RLo Lech Sołtysiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzyjęcia Pľogramu edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chľońmy
naszą planetę'' realizowanego na tęrenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 201412015.

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

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia ll lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia Pľogľamu edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chrońmy naszą planetę''
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wynoszącym 137 dni, kształtuje się na poziomie od 1,60% do 3,00%. Najkorzystniejszą ofertę
W powyższym zakresie przedłożył GETIN NOBLE BANK S.A. oferując oprocentowanie
3,00%. Zestawienie ofert lokat terminowych przedłożonych przez banki stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zdecydował
o pozostawieniu W/W środków finansowych na rachunku lokat W banku prowadzącym
obsługę budżetu Powiatu Buskiego.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
do czynności prawnych W zakresie lokowania Wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych W innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia ll lutego 2015 roku
W sprawie Wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju do czynności
prawnych W zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
W innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu W 2015 roku stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału RLO Lech Sołtysiak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
i innych obiektów pływających - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału RLO Lech Sołtysiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie przyjęcia Programu edukacyjno - ekologicznego pn. „Chrońmy
naszą planetę” realizowanego na terenie Powiatu Buskiego W roku szkolnym 2014/2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2015 roku
W sprawie przyjęcia Programu edukacyjno _ ekologicznego pn. „Chrońmy naszą planetę”
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ľealizowanego na tęrenie Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 201412015 stanowi załqcznik
nr ]6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 16
Inspektor w Wydziale oR Joanna Kowalska zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie wyraŻenia zgody na pľzedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
zawartej z Województwem Świętokrzyskim _ Uľzędem Marszałkowskim Województwa
Swiętokľzyskiego, w celu pľowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Euľopejskich przy TJrzędzie Marszałkowskim WojewődzÍwa Świętokrzyskiego' Inspektor
w Wydziale oR Joanna Kowalska wyjaśniła, że dotychczasowa umowa zawarta była na czas
okľeślony do dnia 31 maľca 2015 ľ. z moŻlivłością pľzedłużenia do 3l grudnia 20Ż0 r.
Inspektor w Wydziale oR Joanna Kowalska zwrőciła się o wyraŻenie zgody na przedłuŻenie
przedmiotowej umowy popÍzez zawarcie aneksu zmieniającego dotychczasowy zapis $ 2
umowy: ,,Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okľeślony do dnia 3l marca Ż0I5 r.
z mozliwością pľzedłużenia do 3l grudnia 2020 r." na następujący: 

',Niniejsza 
umowa zostaje

zawarta na czas określony do dnia 3l marca 2018 ľ. z moŻliwością przedłużenia
do 31 gľudnia20Ż0 r."
Aneks nľ 1 do umowy najmu lokalu użytkowego regulujący powyższe kwestie stanowi
załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
uchwałodawczej w sprawie udzielenia
na rea|izację zadan z zakresu kultury -
niniej szego protokołu.

zoslał pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

zapoznała Zarząd Powi atu z pľoj ektem ini cj atywy
pomocy finansowej Gminie Busko Zdrőj
w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ I8 đo

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

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

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec _ Zdrőj na realizację
zadania z zakresu kultury - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.
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realizowanego na terenie Powiatu Buskiego W roku szkolnym 2014/2015 stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Inspektor W Wydziale OR Joanna Kowalska zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
W sprawie vvyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
zawartej z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego, W celu prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Inspektor
W Wydziale OR Joanna Kowalska wyjaśniła, że dotychczasowa umowa zawarta była na czas
określony do dnia 31 marca 2015 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r.
Inspektor W Wydziale OR Joanna Kowalska zwróciła się o wyrażenie zgody na przedłużenie
przedmiotowej umowy poprzez zawarcie aneksu zmieniającego dotychczasowy zapis § 2
umowy: „Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2015 r.
z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020 r.” na następujący: „Niniejsza umowa zostaje
zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2018 r. z możliwością przedłużenia
do 31 grudnia 2020 r.”
Aneks nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego regulujący powyższe kwestie stanowi
załącznik nr I 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój
na realizację zadań z zakresu kultury - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr I8 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie. _

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację
zadania z zakresu kultury - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zatządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznaŁaZarząd Powiatu z projektem inicjatyvľy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Nowy Korczyn
ĺa realizację zadania z zakľesu kultury _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pĄekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻsą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zđroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

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

Uchwała Nĺ 39/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wkazem wniosków
o przyznarlie Stypendium Sportowego Staľosty Buskiego w 2015 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu posknowił przyznać zawodnikowi
stypendium w wysokości 300 zł, natomiast zawodnikowi
500 złpÍzez okľes l0 m-cy.

w wysokości

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniujednogłośnie.
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Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn
na realizację zadania z zakresu kultury - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2015 roku
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wykazem wniosków
o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego W 2015 roku - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przyznać zawodnikowi
stypendium W wysokości 300 zł, natomiast zawodnikowi W wysokości
500 zł przez okres 10 m-cy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.
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Á.d.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt ogłoszenia o naborze
wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie rea|izacji prac przy zabytkach w roku 2015
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z povĺyższym ogłoszeniem wysokość planowanych śľodków finansowych na
doftnansowanie w/w pľac w 20l5 roku wynosi 20 000 zł. Wnioski naleŻy składać w terminie
od l6lutego do 13 maľca 2015 roku.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe ogłoszenie i jednocześnie
wyraził zgodę na dokonanie naboľu wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
ľealizacji pÍacpÍZy zabytkach w ľoku 2015.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnię.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdĺoju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24
do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Ża zgodnie z przedmiotowym wnioskiem
Zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju wynosi
150 zł. Do stypendium wytypowano łącznie 59 uczniów, ktőrzy w wyniku klasyfikacji
śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4'66 lub wyŻszą oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.

Po przeanalizowaniu, Zatząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zatwierdziŁ w/w kwotę
stypendium za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe w I Liceum ogólnokształcącym
w Busku - Zdroju.

Á.d.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju z rea|izaď1i projektu
Erasmusł za okľes 0l'09.2014 _ 31'0l.20l5 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25
do niniejszego pľotokołu.

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

4d.25
Członkowie Zarządu Powiatu oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień udali się
do Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju oraz
Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju, celem dokonania wizytacji,
któľej głównym załoŻeniem było zapoznanie się z działa|nością i funkcjonowaniem
w/w Placówek, co ułatwi Członkom Zarządu Powiatu podjęcie decyzji odnośnie trybu
powierzenia stanowiska dyrektoľa w/w jednostek oświatolvych'

Członek Zarządu Robert Gwóżdż stwieľdził, iż podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji
w powyższym zakĺesie powinny być pisemne dokumenty przedłoŻone przez Dyľektorów
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Ad. 22
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt ogłoszenia o naborze
wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach W roku 2015
- W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z powyższym ogłoszeniem Wysokość planowanych środków finansowych na
dofinansowanie W/W prac W 2015 roku wynosi 20 000 zł. Wnioski należy składać W terminie
od 16 lutego do 13 marca 2015 roku.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe ogłoszenie i jednocześnie
wyraził zgodę na dokonanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
realizacji prac przy zabytkach W roku 2015.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za Wyniki W nauce oraz osiągnięcia sportowe _ W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, że zgodnie ż przedmiotowym wnioskiem
zaproponowana kwota stypendium W I Liceum Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju wynosi
150 zł. Do stypendium wytypowano łącznie 59 uczniów, którzy W wyniku klasyfikacji
śródrocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,66 lub Wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zatwierdził W/W kwotę
stypendium za wyniki W nauce oraz osiągnięcia sportowe W I Liceum Ogólnokształcącym
W Busku - Zdroju.

Ad. 24
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku ~ Zdroju z realizacji projektu
Erasmus+ za okres 01.09.2014 - 31.01.2015 r. - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25
do niniejszego protokołu.

Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do Wiadomości. -

Ad. 25
Członkowie Zarządu Powiatu oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień udali się
do Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju oraz
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju, celem dokonania wizytacji,
której głównym założeniem było zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem
W/W Placówek, co ułatwi Członkom Zarządu Powiatu podjęcie decyzji odnośnie trybu
powierzenia stanowiska dyrektora W/w jednostek oświatowych.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdził, iż podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji
W powyższym zakresie powimty być pisemne dokumenty przedłożone przez Dyrektorów
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w/w jednostek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału EK d' sprawozdania Dyrektorów
z konczącej się kadencji oľaz opinie Naczelnika Wydziału EK o pľacy Dyrektorów
przedmiotowych Placówek. CzłonekZarządu Robeľl Gwőżdż dodał, że w gestii Naczelnika
Wydziału spľawującego nadzór nad w/w jednostkami leży ocena czy powieľzone zadania były
wykonywane poprawnie, czy Dyrektor danej Placówki posiada odpowiednie predyspozycje
do pełnienia tej funkcj í oraz podsumowanie jego działalności.

W pieľwszej kolejności Członkowie Zarządu Powiatu udali się do Powiatowego ośrodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju. Członkowi e Zavądu Powiatu wľaz
z Dyľektorem Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _
Zdľoju Panią Jolantą Maślichą oľaz Naczelnikiem Wydziału EK Panią Renatą Kľzemień
dokonali wizýacji poszczególnych pomieszczen ośľodka. Na paľteľze budynku znajdują się
pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne. Piętro I i II stanowi część hotelową _ 20 miejsc
noclegowych w pokojach jedno i dwuosobowych' W dalszej części posiedzenia Dyrektor
PoDiDN w Busku _ Zdroju Jolanta Maślicha przedstawiła prezentację multimedialną
dotyczącądziałalności ośľodka. Dyľektoľ PoDiDN nadmieniła, że funkcję dyrektoľa ośľodka
pełni od grudnia 2006 ľoku. Poinformowała, Że Powiatowy ośrodek Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką oświatową działającą od l9 sierpnia
200Ż t. ośrodek został utworzony uchwałą Nľ XXXII/|8612002 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 26 maja 2002 roku. Celem działalności ośrodka jest oľganizowanie
i pľowadzenie działalności podnoszącej poziom pľzygotowania zawodowego nauczycieli
szkół i placówek, a takŻe prowadzenie doradztwa organizacyjnego, metodycznego
i merytorycznego otaz inicjowanie i wspieranie wszelkich działań związanych
z wprowadzaniem nowoczesnych form, metod i śľodków nauczania. PoDiDN w Busku _
Zdroju zapewnia doľadztwo metodyczne w zakresie następujących pľzedmiotów: języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, przyrody, histoľii, wiedzy
o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa, informacji naukowo technicznej, edukacji
wczesnoszkolnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki.
ośrodek oferuje następujące formy doskonalenia: waľsztaty metodyczne, szkolenia dla ľad
pedagogicznych, konfeľencje metodyczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie), szkolenia dla
kadľy kieľowniczej, konsultacje (indywidualne, zbioľowe), szkolenia dla ľodziców, szkolenia
e-learningowe' waľsztaty artystyczne' kursy doskonalące, kuľsy kwalifikacyjne, kursy
komputeľowe, sieci współpľacy, Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokľzyskiego
Kuratoľa oświaty (Granty), szkolenia BHP, szko|eniaz zakresu ochrony przeciwpoŻaľowej,
szkolenia dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zaktęsu bhp oraz pierwszej
pomocy przedlekaľskiej. Dyrektoľ PoDiDN podkľeślíła, Że ofeľta edukacyjna ośrodka ma
charakter otwaľty. Kontynuując, Dyrektoľ PoDiDN przekazała' że ośrodek obejmuje swoim
działaniem: Powiat Buski (szkoły ponadgimnazjalne)' Powiat Kazimierski (szkoły
ponadgimnazjalne), Gminę Busko _ Zdrőj, Gminę Nowy Korczyn, Gminę Stopnica, Gminę
Wiślica, Gminę Tuczępy, Gminę Pacanów, Gminę Solec - Zdrőj, Gminę Gnojno, Gminę
Pińczów, Gminę Kazimierza Wielka, Gminę opatowiec. Kadľa pedagogiczna ośľodka to:
nauczyciele konsultanci zatľudnieni w ośrodku (2 osoby), nauczyciele doradcy metodyczni
zatrudnieni w ośľodku (8 osób), nauczyciele doľadcy metodyczni współpľacujący
z ośrodkiem (3 osoby)' W ramach projektu systemowego MEN _ ,,WdraŻanie podstawy
progľamowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół'' ośrodek posiada ekspertów pľzedmiotovĺych z zakľesu: geogľafii, edukacji
historycznej, edukacji obywatelskiej. W ramach rea|izacji pľojektu 

',System doskonalenia
nauczycieli opaľty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieľaniu szkół'' ośrodęk posiada
szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Dyľektoľ PoDiDN w Busku _ Zdroju
podkľeśliła dbałość o wysoką jakość edukacyjną ośrodka. Poinformowała, że dnia
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W/W jednostek oświatowych oraz Naczelnika Wydziału EK tj. sprawozdania Dyrektorów
z kończącej się kadencji oraz opinie Naczelnika Wydziału EK o pracy Dyrektorów
przedmiotowych Placówek. Członek Zarządu Robert Gwóźdź dodał, że w gestii Naczelnika
Wydziału sprawującego nadzór nad W/W jednostkami leży ocena czy powierzone zadania były
wykonywane poprawnie, czy Dyrektor danej Placówki posiada odpowiednie predyspozycje
do pełnienia tej funkcji oraz podsumowanie jego działalności.

W pierwszej kolejności Członkowie Zarządu Powiatu udali się do Powiatowego Ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju. Członkowie Zarządu Powiatu wraz
z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku _
Zdroju Panią Jolantą Maślicha, oraz Naczelnikiem Wydziału EK Panią Renatą Krzemień
dokonali wizytacji poszczególnych pomieszczeń Ośrodka. Na parterze budynku znajdują się
pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne. Piętro I i Il stanowi część hotelową - 20 miejsc
noclegowych W pokojach jedno i dwuosobowych. W dalszej części posiedzenia Dyrektor
PODiDN W Busku - Zdroju .Jolanta Maślicha przedstawiła prezentację multimedialną
dotyczącą działalności Ośrodka. Dyrektor PODiDN nadmieniła, że funkcję dyrektora Ośrodka
pełni od grudnia 2006 roku. Poinformowała, że Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli jest publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia
2002 r. Ośrodek został utworzony uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu W Busku -
Zdroju z dnia 26 maja 2002 roku. Celem działalności Ośrodka jest organizowanie
i prowadzenie działalności podnoszącej poziom przygotowania zawodowego nauczycieli
szkół i placówek, a także prowadzenie doradztwa organizacyjnego, metodycznego
i merytorycznego oraz inicjowanie i Wspieranie wszelkich działań związanych
z wprowadzaniem nowoczesnych form, metod i środków nauczania. PODiDN W Busku ~
Zdroju zapewnia doradztwo metodyczne W zakresie następujących przedmiotów: języka
polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, przyrody, historii, Wiedzy
o społeczeństwie, bibliotekoznawstwa, informacji naukowo - technicznej, edukacji
Wczesnoszkolnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki.
Ośrodek oferuje następujące formy doskonalenia: warsztaty metodyczne, szkolenia dla rad
pedagogicznych, konferencje metodyczne (gminne, powiatowe, Wojewódzkie), szkolenia dla
kadry kierowniczej, konsultacje (indywidualne, zbiorowe), szkolenia dla rodziców, szkolenia
e-leamingowe, warsztaty artystyczne, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, kursy
komputerowe, sieci Współpracy, Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty (Granty), szkolenia BHP, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
szkolenia dla opiekunów uczniów podczas dowozów do szkół z zakresu bhp oraz pierwszej
pomocy przedlekarskiej. Dyrektor PODiDN podkreśliła, że oferta edukacyjna Ośrodka ma
charakter otwarty. Kontynuując, Dyrektor PODiDN przekazała, że Ośrodek obejmuje swoim
działaniem: Powiat Buski (szkoły ponadgimnazjalne), Powiat Kazimierski (szkoły
ponadgimnazjalne), Gminę Busko - Zdrój, Gminę Nowy Korczyn, Gminę Stopnica, Gminę
Wiślica, Gminę Tuczępy, Gminę Pacanów, Gminę Solec - Zdrój, Gminę Gnojno, Gminę
Pińczów, Gminę Kazimierza Wielka, Gminę Opatowiec. Kadra pedagogiczna Ośrodka to:
nauczyciele konsultanci zatrudnieni W Ośrodku (2 osoby), nauczyciele doradcy metodyczni
zatrudnieni W Ośrodku (8 osób), nauczyciele doradcy metodyczni współpracujący
z Ośrodkiem (3 osoby). W ramach projektu systemowego MEN - „Wdrażanie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego W poszczególnych
typach szkół” Ośrodek posiada ekspertów przedmiotowych z zakresu: geografii, edukacji
historycznej, edukacji obywatelskiej. W ramach realizacji projektu „System doskonalenia
nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspieraniu szkół” Ośrodek posiada
szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju
podkreśliła dbałość o wysoką jakość edukacyjną Ośrodka. Poinformowała, że dnia
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15.06.2010 r. decyzją Świętokľzyskiego Kuľatora oświaty w Kielcach, Powiatowy ośrodek
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju uzyskał akľedytację. Dnia
28.0Ż.Ż011 ľ. ośrodek uzyskał tytuł: Miejsca odkrywania Talentów, który świadczy o tym,
iŻ placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i'wspieľania uzdolnień dzieci
i młodzieŻy. Dyľektor PoDiDN nadmieniła, że ośrodek jest ľealizatorem pľojektu
pn' ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wielu''. W pľojekcie tym udział wzięło 739
nauczycieli, a jego budzet opiewał na kwotę ponad l 700 000 zł. 'W ľamach pľojektu
realizowane były nieodpłatne kursy kierowane do nauczycieli z teľenu województwa
świętokľzyskiego. Dyľektor PoDiDN wyjaŚniła, Że były to kursy kwalifikacyjne
(oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńcza, pedagogika lecznicza, terapia pedagogiczna,
organizacja i zarządzaníe oświatą) oraz kursy doskonalące wraz ze szkoleniem
komputeľowym (m.in. techniki plastyczne w edukacji wÍaz Ze szkoleniem komputerowym
technologie informacyjno _ komunikacyjne, jak rudzić, sobie z uczniami pľzejawiającymi
zaburzone zachowania wtazZe szkoleniem komputeľowym multimedia w dydaktyce, warunki
dobľej diagnozy u dziecka w wieku pľzedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz ze szkoleniem
komputerowym komputeľ w edukacji Wczesnoszkolnej' praca z uczniem o specjalnych
potľzebach edukacyjnych wtaz ze szkoleniem komputerowym e-nauczanie)' Następnie
Dyrektoľ PoDiDN zapoznała Członków Zarządu z zestawieniem ilościowym foľm
doskonalenia w ľoku 2013/20l4 pľzedstawiającym rodzaje zorganizowanych form
doskonalenia, ich ilośó oľaz |iczbę uczestników' W ľoku szkolnym 2013l20l4 w szkoleniach
wzięło udziaŁ 6 576 osób. Zorganizowano 282 formy doskonalenia. Kontynuując, Dyľektor
PoDiDN pľzedstawiła zestawienie foľm doskonalenia nauczycieli w latach 2002 - 2Ol4.
W ilw okresie zrealizowano 2 7|0 form doskonalenia, w których udział wzięło 57 400 osób.
Następnie Dyľektor PoDiDN omówiła działalnośó promocyjną i publikacyjną ośrodka.
Dyrektoľ PoDiDN nadmieniła o pľowadzeniu i aktualizowaniu strony internetowej ośrodka'
udziale w PowiatoÝvych Taľgach Edukacyjnych oraz publikowaniu ,,Buskiego Kwartalnika
Edukacyjnego''. Dyrektor PoDiDN dodała, Że ośrodęk wspiera uzdolnienia dzięci
i młodzieŻy. Dyrektoľ PoDiDN wyjaśniła, że organizowane są: ,,Mały" Powiatowy Konkurs
Recytatoľski, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie ,,Moje Ponidzie'', Konkuľs Literacki,
Powiatowy Konkurs Mitologiczny, Konkuľs,,Ekologia Nasza Przyszłośi''' Wojewódzki
Konkuľs Matematyczny d|a uczniów gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Następnie
Dyľektor PoDiDN pľzedstawiła Członkom Zarządu wykaz remontów i modernizacji
wykonanych w ośľodku od roku 2003 oraz przeznaczone na ich reaIizację śľodki finansowe
w tym: śľodki budżetowe oraz śľodki z rachunku dochodów własnych. Na realizację prac
ľemontowych i modernizacyjnych w ośľodku przeznaczono od 2003 roku środki ťtnansowe
w kwocie 363 231 zł. Kontynuując' Dyrektoľ PoDiDN omówiła wydatki na zakup sprzętu
i pomocy dydaktycznych. Dyľektor PoDiDN dodała, Że w ramach POKL zakupiono dla
ośrodka spľZęt za kwotę 86 333 zł' Następnie Dyľektor PoDiDN przedstawiła informację
nt. wysokości pozyskiwanych śľodków finansowychpozabudŻetowych w latach 20ll _2014
w związku z realizacją pľojektów POKL, wczasów profilaktyczno _ leczniczych, płatnych
kuľsów i szkoleń, grantów Świętokľzyskiego Kuľatoľá oświaty atakŻe z Ęrtułuwynäjmu-sali pokoi gościnnych oÍaz wpływów z gmin' Kończąc prezentację Dyrektor PoDiDN
pľzedstawiła informację o oľganizowanych prZęZ ośrodek' konferencjach metodycznych
o zasięgu wojewódzkim.
Następnie Dyľektoľ PoDiDN w Busku _ Zdroju przekazała Członkom Zaľządu Powiatu
sprawozdanie z wykonania planu pľacy za rok szkolny 20l3l20l4 ptzez Powiatowy ośrodek
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdtoju - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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15.06.2010 r. decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Powiatowy Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju uzyskał akredytację. Dnia
28.02.2011 r. Ośrodek uzyskał tytuł: Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym,
iż placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i' wspierania uzdolnień dzieci
i młodzieży. Dyrektor PODiDN nadmieniła, że Ośrodek jest realizatorem projektu
pn. ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wielu”. W projekcie tym udział wzięło 739
nauczycieli, a jego budżet opiewał na kwotę ponad 1700000 zł. W ramach projektu
realizowane były nieodpłatne kursy kierowane do nauczycieli z terenu województwa
świętokrzyskiego. Dyrektor PODiDN wyjaśniła, że były to kursy kwalifikacyjne
(oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńcza, pedagogika lecznicza, terapia pedagogiczna,
organizacja i zarządzanie oświatą) oraz kursy doskonalące wraz ze szkoleniem
komputerowym (m.in. techniki plastyczne w edukacji wraz ze szkoleniem komputerowym
technologie informacyjno ~ komunikacyjne, jak radzić sobie z uczniami przejawiającymi
zaburzone zachowania wraz ze szkoleniem komputerowym multimedia w dydaktyce, warunki
dobrej diagnozy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz ze szkoleniem
komputerowym komputer w edukacji Wczesnoszkolnej, praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych wraz ze szkoleniem komputerowym e-nauczanie). Następnie
Dyrektor PODiDN zapoznała Członków Zarządu z zestawieniem ilościowym form
doskonalenia w roku 2013/2014 przedstawiającym rodzaje zorganizowanych form
doskonalenia, ich ilość oraz liczbę uczestników. W roku szkolnym 2013/2014 w szkoleniach
wzięło udział 6 576 osób. Zorganizowano 282 formy doskonalenia. Kontynuując, Dyrektor
PODiDN przedstawiła zestawienie form doskonalenia nauczycieli w latach 2002 - 2014.
W w/w okresie zrealizowano 2 710 form doskonalenia, w których udział wzięło 57 400 osób.
Następnie Dyrektor PODiDN omówiła działalność promocyjną i publikacyjną Ośrodka.
Dyrektor PODiDN nadmieniła o prowadzeniu i aktualizowaniu strony intemetowej Ośrodka,
udziale W Powiatowych Targach Edukacyjnych oraz publikowaniu „Buskiego Kwartalnika
Edukacyjnego”. Dyrektor PODiDN dodała, że Ośrodek wspiera uzdolnienia dzieci
i młodzieży. Dyrektor PODiDN wyjaśniła, że organizowane są: „Mały” Powiatowy Konkurs
Recytatorski, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie „Moje Ponidzie”, Konkurs Literacki,
Powiatowy Konkurs Mitologiczny, Konkurs „Ekologia Nasza Przyszłość”, Wojewódzki
Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Następnie
Dyrektor PODiDN przedstawiła Członkom Zarządu wykaz remontów i modernizacji
wykonanych w Ośrodku od roku 2003 oraz przeznaczone na ich realizację środki finansowe
w tym: środki budżetowe oraz środki z rachunku dochodów własnych. Na realizację prac
remontowych i modemizacyjnych W Ośrodku przeznaczono od 2003 roku środki finansowe
w kwocie 363 231 zł. Kontynuując, Dyrektor PODiDN omówiła wydatki na zakup sprzętu
i pomocy dydaktycznych. Dyrektor PODiDN dodała, że W ramach POKL zakupiono dla
Ośrodka sprzęt za kwotę 86 333 zł. Następnie Dyrektor PODiDN przedstawiła informację
nt. wysokości pozyskiwanych środków finansowych pozabudżetowych w latach 2011 - 2014
w związku z realizacją projektów POKL, wczasów profilaktyczno - leczniczych, płatnych
kursów i szkoleń, grantów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty a także z tytułu wynajmu sal
i pokoi gościnnych oraz wpływów z gmin. Kończąc prezentację Dyrektor PODiDN
przedstawiła informację o organizowanych przez Ośrodek» konferencjach metodycznych
o zasięgu wojewódzkim.
Następnie Dyrektor PODiDN w Busku - Zdroju przekazała Członkom Zarządu Powiatu
sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok szkolny 2013/2014 przez Powiatowy Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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Członek Zarządu Robert Gwőżdż zapytał o organizowane przez PoDiDN w Busku _ Zdroju
kuľsy kwalifikacyjne dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dyľektor PoDiDN w Busku - Zdroju wyjaśniła, że kurs kwaliÍikacyj ny z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą musi być zgodny Z ľamowym programęm zatwietdzonym przez MEN.
Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 220.IJczestnicy odbywają praktykę kieľowniczą
w wznaczonych szkołach (26 godzin). Waľunkiem zaliczenia kursu jest napisanie pracy
dyplomowej.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu oraz Naczelnik Wydziału EK Pani
Renata Kľzemień udali się do Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _Zdroju.
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Pani Jolanta Czyrny
poinformowała, że funkcję dyrektora Poľadni pełni od 2004 ľoku. Dyrektoľ PP-P wyjaśniła,
że Poradnia dotychczas zajmowała się dziećmi i trudnościami dzieci w nauce' natomiast
od 20l0 ľoku pľzepisy prawa nałoŻyły na Poradnie dodatkowe obowiązki i nie rozstrzygają
one jedynie spraw z zakresu tľudności w nauce' ale sprawy z zakresu całego ľozwoju
społecznego dziecka i jego ľodziny oraz nauczycieli i środowiska lokalnego. Dzieci
diagnozowane są pod względem pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym.
Dyľektor wyjaśniła, iz specjaliści wspólnie opľacowują diagnozę i na jej podstawie Poradnia
wydaje opinię lub orzeczenie w danej spľawie. opinie dotyczą spraw związanych
z tľudnościami w nauce' spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w śľodowisku
i społeczeństwie lub innych wynikających z konkretnego zaburzenia. Dyrektoľ PP-P
podkľeśliła, Że zabiega o to, aby do diagnozy wykorzystywane były nowoczesne narzędzia
diagnostyczne _ standaľyzowane. Takie narzędzia Poľadnia pozyskała i stale je uzupełnia.
Dyrektor PP-P zaznaczyła, że placówka spełnia wysokie standaľdy diagnozowania. Zakres
usług świadczonych przez Poradnię jest bardzo szeľoki. Poza diagnozą, prowadzone
są również: teľapia, gľupy wsparcia rodzin, interwencja kľyzysowa, teľapia psychologiczna.
3 razy w tygodniu odbywają się posiedzenia zespołów oľzekających. Dyrektor PP-P
poinformowała, Że rocznie pľzyjmowanych jest ok. 3 500 klientów, wydawanych jest ponad
300 opinii i ponad 300 oľzęczeń. Dyľektoľ PP-P nadmieniła o kontľolach dotyczących
wydawanych orzeczeń przeprowadzonych w l7 poradniach w województwie świętokľzyskim
i bľaku zalecen w powyższym zakľesie jedynie dla Poradni w Busku _ Zdroju i Piekoszowie.
Dyrektor PP-P dodała, Że w związku z obniżeniem wieku szkolnego, Poľadnia zdiagnozowała
w zakľesie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego w ubiegłym ľoku w miesiącach
kwiecień - lipiec ponad 300 dzieci. Zakłada się, że liczba dzięci, które Poradnia będzie
musiała zdiagnozowaó w roku bieżącym w w/w zakresie będzie podobna. Kontynuując
Dyrektor PP-P w Busku _ Zdroju zapewniła o dobľej współpľacy ze szkołami specjalnymi,
szkołami podstawowymi' gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Dyrektoľ PP-P
poinfoľmowała, iż jako lideľ dyrektorów poradni W województwie świętokľzyskim
systematycznie organizuje spotkania dyľektorów poradni. Ww spotkania służą wymianie
doświadczeń, spostrzeżeń. Dyrektor PP-P w Busku - Zdroju przekazała, że Poradnia jako
pierwsza Placówka w Powiecie Buskim pozyskała EEG Biofeedback. Następnie urządzenia
takie zakupiły SoS-w w Broninie oraz SOS-W w Busku _ Zđroju. Dyrektoľ PP-P
poinfoľmowała o współpracy z Poradnią Psychologi azno _ Pedagogiczną w Kľakowie
oraz o oľganizowanych na teľenie PP-P w Busku _ Zdroju spotkaniach supeľwizyjnych.
W w/w spotkaniach udział biorą równieŻ osoby zajmujące się terapią EEG Biofeedback
zatrudnione w Specjalnych ośrodkach Szkolno _ Wychowawczych oraz PCPR w Busku _
Zdroju. Następnie Dyľektoľ PP-P podkreśliła, iŻ czyni starania, aby kadra zatrudniona
w Poľadni stanowiła zespół wyspecjalizowanych osób' edyŻ Spoczywa na niej
odpowiedzialne zadanie _ decydowanie o tym, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Dyľektoľ
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Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał o organizowane przez PODiDN W Busku - Zdroju
kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju wyjaśniła, że kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji
i zarządzania oświatą musi być zgodny z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN.
Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 220. Uczestnicy odbywają praktykę kierowniczą
W wyznaczonych szkołach (26 godzin). Warunkiem zaliczenia kursu jest napisanie pracy
dyplomowej.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu oraz Naczelnik Wydziału EK Pani
Renata Krzemień udali się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju.
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju Pani Jolanta Czymy
poinformowała, że funkcję dyrektora Poradni pełni od 2004 roku. Dyrektor PP-P wyjaśniła,
że Poradnia dotychczas zajmowała się dziećmi i trudnościami dzieci W nauce, natomiast
od 2010 roku przepisy prawa nałożyły na Poradnie dodatkowe obowiązki i nie rozstrzygają
one jedynie spraw z zakresu trudności W nauce, ale sprawy z zakresu całego rozwoju
społecznego dziecka i jego rodziny oraz nauczycieli i środowiska lokalnego. Dzieci
diagnozowane są pod względem pedagogicznym, psychologicznym i logopedycznym.
Dyrektor wyjaśniła, iż specjaliści Wspólnie opracowują diagnozę i na jej podstawie Poradnia
wydaje opinię lub orzeczenie W danej sprawie. Opinie dotyczą spraw związanych
z trudnościami W nauce, spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka W środowisku
i społeczeństwie lub innych wynikających z konkretnego zaburzenia. Dyrektor PP-P
podkreśliła, że zabiega o to, aby do diagnozy wykorzystywane były nowoczesne narzędzia
diagnostyczne - standaryzowane. Takie narzędzia Poradnia pozyskała i stale je uzupełnia.
Dyrektor PP-P zaznaczyła, że placówka spełnia Wysokie standardy diagnozowania. Zakres
usług świadczonych przez Poradnię jest bardzo szeroki. Poza diagnozą, prowadzone
są również: terapia, grupy Wsparcia rodzin, interwencja kryzysowa, terapia psychologiczna.
3 razy W tygodniu odbywają się posiedzenia zespołów orzekających. Dyrektor PP-P
poinformowała, że rocznie przyjmowanych jest ok. 3 500 klientów, wydawanych jest ponad
300 opinii i ponad 300 orzeczeń. Dyrektor PP-P nadmieniła o kontrolach dotyczących
wydawanych orzeczeń przeprowadzonych W 17 poradniach W Województwie świętokrzyskim
i braku zaleceń W powyższym zakresie jedynie dla Poradni W Busku - Zdroju i Piekoszowie.
Dyrektor PP-P dodała, że W związku z obniżeniem wieku szkolnego, Poradnia zdiagnozowała
W zakresie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego W ubiegłym roku W miesiącach
kwiecień ~ lipiec ponad 300 dzieci. Zakłada się, że liczba dzieci, które Poradnia będzie
musiała zdiagnozować W roku bieżącym W W/W zakresie będzie podobna. Kontynuując
Dyrektor PP-P W Busku - Zdroju zapewniła o dobrej współpracy ze szkołami specjalnymi,
szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Dyrektor PP-P
poinformowała, iż jako lider dyrektorów poradni W województwie świętokrzyskim
systematycznie organizuje spotkania dyrektorów poradni. W/W spotkania służą wymianie
doświadczeń, spostrzeżeń. Dyrektor PP-P W Busku - Zdroju przekazała, że Poradnia jako
pierwsza Placówka W Powiecie Buskim pozyskała EEG Biofeedback. Następnie urządzenia
takie zakupiły SOS-W W Broninie oraz SOS-W W Busku - Zdroju. Dyrektor PP-P
poinformowała o Współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną W Krakowie
oraz o organizowanych na terenie PP-P W Busku - Zdroju spotkaniach superwizyjnych.
W W/W spotkaniach udział biorą również osoby zajmujące się terapią EEG Biofeedback
zatrudnione W Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych oraz PCPR W Busku _
Zdroju. Następnie Dyrektor PP-P podkreśliła, iż czyni starania, aby kadra zatrudniona
W Poradni stanowiła zespół wyspecjalizowanych osób, gdyż spoczywa na niej
odpowiedzialne zadanie - decydowanie o tym, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Dyrektor
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PP-P poinfoľmowała, że w Poradni zatrudnionych jest l1 pracowników pedagogicznych'
W większości Są to nauczyciele dyplomowani z duŻym stażem. KaŻdy nauczyciel
dyplomowany zatrudniony w Poľadni posiada ukończonych kilka dodatkowych form
doskonalenia zawodowego. Dyrektoľ PP-P podkreśliła, iż wiele uwagi poświęciła na dobľą
organizację czasu pracy. Dzięki temu Poradnia może pľzyjmowaÓ tylu klientów i świadczyó
tyle usług.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zapýał o czas oczekiwania na wydanie orueczęnia.

Dyľektoľ PP-P w Busku _ Zdroju poinformowała, że orzeczeníe jest wydawane w ciągu
14 dni od dnia posiedzenia zespołu oľzekającego. Dyľektor PP-P dodała, ze przepisy pľawa
nie regulują teľminu wydawania opinii, ale w tym przypadku ľównieŻ nie oczekuje się długo.
Jedyne na co oczekuje się w Poradni to terapia EEG Biofeedback'

Członek Zarządu Robert Gwőżdż zapytał o podstawowy wymiar godzin zajęć, nauczycie\a
w Poľadni.

Dyrektor PP-P w Busku - Zdroju poinformowała, iŻ są to 4 godziny dziennie pľacy
z klientem. W trakcie pozostałych 4 godzin nauczyciel pľzygotowuje się do zajęć,.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapytał o współpľacę Poľadni z gminami
z terenu Powiatu Buskiego.

Dyrektor PP-P w Busku _ Zdroju wyjaśniła, iz od dnia 3 listopada 20|4 r. w Szkole
Podstawowej w Gnojnie działa Punkt Konsultacyjny Poľadni Psychologiczno
Pedagogicznej, z któľego korzystają dzíeci, rodzice i doľośli' Utworzenie podobnych punktów
w pozostałych gminach uzależnione jest od decyzji władz gminy oraz przęZnaczenia
odpowiednich środków fi nansowych.

Członek Zarządu Robert Gwőżdżzapytał ilu psychologów jest.zatrudnionych w Poradni.

Dyľektor PP-P przekazała, że w Poradni zatľudnionych jest 3 psychologów, 3 logopedów
i 5 pedagogów'

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdżzapýałjak przebiega i na czym polega współpľaca Poradni
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju.

Dyľektoľ PP-P poinformowała, Że jeden z psychologów zatrudnionych w Poradni
specjalizujący się w pľoblematyce uza|eŻnien oraz terapii ľodzin uczestniczy systematycznie
w pľacach zespołu, który w PCPR w Busku _ Zdroju zajmuje się rodzinami. Ponadto,
Poradnia w ramach współpracy pľzy rea|izacji programu Schematom STOP zdiagnozowała
dzieci z rcdzin wielodzietnych uczestniczących w w/w pľojekcie. Dyľektor PP-P dodała,
że niektóre z nich _ w za|eŻności od potrzeb uczestniczyły w teľapii.

Członek Zarządu Robert Gwőżdż zapýał jaka, zdaniem Dyľektora P P-P, ilość kadry
zabezpieczałaby w pełni wypełnianie obowiązków nałoŻonych na Poradnię.

Dyľektoľ PP-P podkľeśliła, iż w Poľadni bľakuje pľzede wszystkim psychologów.
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PP-P poinformowała, ze W Poradni zatrudnionych jest 11 pracowników pedagogicznych.
W większości są to nauczyciele dyplomowani z dużym stażem. Każdy nauczyciel
dyplomowany zatrudniony W Poradni posiada ukończonych kilka dodatkowych form
doskonalenia zawodowego. Dyrektor PP-P podkreśliła, iż wiele uwagi poświęciła na dobrą
organizację czasu pracy. Dzięki temu Poradnia może przyjmować tylu klientów i świadczyć
tyle usług.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zapytał o czas oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Dyrektor PP-P W Busku _ Zdroju poinformowała, że orzeczenie jest wydawane W ciągu
14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego. Dyrektor PP-P dodała, ze przepisy prawa
nie regulują terminu wydawania opinii, ale W tym przypadku również nie oczekuje się długo.
Jedyne na co oczekuje się W Poradni to terapia EEG Biofeedback.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał o podstawowy wymiar godzin zajęć nauczyciela
W Poradni.

Dyrektor PP-P W Busku - Zdroju poinformowała, iż są to 4 godziny dziennie pracy
z klientem. W trakcie pozostałych 4 godzin nauczyciel przygotowuje się do zajęć.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapytał o współpracę Poradni z gminami
z terenu Powiatu Buskiego.

Dyrektor PP-P W Busku - Zdroju wyjaśniła, iż od dnia 3 listopada 2014 r. W Szkole
Podstawowej W Gnojnie działa Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej, z którego korzystają dzieci, rodzice i dorośli. Utworzenie podobnych punktów
W pozostałych gminach uzależnione jest od decyzji władz gminy oraz przeznaczenia
odpowiednich środków finansowych.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał ilu psychologów jest.zatrudnionych W Poradni.

Dyrektor PP-P przekazała, że W Poradni zatrudnionych jest 3 psychologów, 3 logopedów
i 5 pedagogów.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał jak przebiega i na czym polega współpraca Poradni
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju.

Dyrektor PP-P poinformowała, że jeden z psychologów zatrudnionych W Poradni
specjalizujący się W problematyce uzależnień oraz terapii rodzin uczestniczy systematycznie
W pracach zespołu, który W PCPR W Busku - Zdroju zajmuje się rodzinami. Ponadto,
Poradnia W ramach współpracy przy realizacji programu Schematom STOP zdiagnozowała
dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących W W/W projekcie. Dyrektor PP-P dodała,
że niektóre z nich - W zależności od potrzeb uczestniczyły W terapii.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał jaka, zdaniem Dyrektora P P-P, ilość kadry
zabezpieczałaby W pełni wypełnianie obowiązków nałożonych na Poradnię.

Dyrektor PP-P podkreśliła, iż W Poradni brakuje przede wszystkim psychologów.
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Członek Zarządu Robert GwożdŹ zapytał z jaką gľupą |ekaruy specjalistów współpracuje
Poľadnia.

Dyľektor PP-P wyjaśniła, Że w zakresie wydawania opinii i orzeczen Poradnia współpracuje
głównie z lek. med. Janem Dytkowskim, który uczestniczy w posiedzeniach zespołów
orzekających' Dyľektor PP-P dodała, Że w tľakcie wydawania orzeczen Poradnia
współpracuj e z \ękar zami każdej specj al no śc i.

Członek Zarządu Robeft GwőŹdżzapýał o możliwośó wydłuzenia czasu pľacy Poľadni.

Dyrektor PP-P poinfoľmowała, iz wlw kwestia jest przez Nią analizowana. Dyrektoľ PP-P
zaznaczyła,ŻepowyŻsze wymagarőwnieŻ akceptacji nauczyci'eli zatrudnionych w Poradni.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poprosił Dyrektora PP-P w Busku Zdroju
o przedłożenie na następne posiedzenie Zarządu sprawozdanía z działalności Poradni za rok
ubiegły w foľmie pisemnej.

Ad.26

Vĺ/ sprawach różnych:

L Członek Zarządu Wiesław Marzec zwracając uwagę na usytuowanie Biura obsługi
Inteľesanta w tut. Staľostwie wskazał na potrzebę jego zadaszenia.

Ad.27
Po zľealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 1 lao zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

Pľotokół spoľządziła:
Barbara Nowocień

B. tüoł^gcio'^
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Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał z jaką grupą lekarzy specjalistów współpracuje
Poradnia.

Dyrektor PP-P vvyjaśniła, że W zakresie wydawania opinii i orzeczeń Poradnia współpracuje
głównie z lek. med. Janem Dytkowskim, który uczestniczy W posiedzeniach zespołów
orzekających. Dyrektor PP-P dodała, że W trakcie wydawania orzeczeń Poradnia
Współpracuje z lekarzami każdej specjalności.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał 0 możliwość wydłużenia czasu pracy Poradni.

Dyrektor PP-P poinformowała, iż W/W kwestia jest przez Nią analizowana. Dyrektor PP-P
zaznaczyła, że powyższe wymaga równiez akceptacji nauczycieli zatrudnionych W Poradni.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poprosił Dyrektora PP-P W Busku ~ Zdroju
o przedłozenie na następne posiedzenie Zarządu sprawozdania z działalności Poradni za rok
ubiegły W formie pisemnej.

Ad. 26

Wsprawach różnych:

I. Członek Zarządu Wiesław Marzec zwracając uwagę na usytuowanie Biura Obsługi
Interesanta W tut. Starostwie wskazał na potrzebę jego zadaszenia.

Ad. 27
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1140 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

P). l\lo„‹wo`.o›S.


