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Znak: 8R.0022.2. I 8.20 1 5

Pľotokół Nľ 18/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 kwietnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. KrzysztofGajek
3. Robeft Gwőżdż
4, Wiesław Marzec

ora7-

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju
Maľian Szostak - Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju
Tomasz Galant _ Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha Dyrektoľ Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansolvych
w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Henĺyk Kĺzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzenĺa:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z VI Sesji Rady Powiatu zdnia 31 marca 2015 roku.

Znak: BR.0022.2.18.2015
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Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 15 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

¦lăU›l~)›-1

Jerzy Kolarz
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

Oral

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku -
Zdroju
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku ~ Zdroju
Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha _ Dyrektor Powiatowego Ośrodka" Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
Henryk Krzyżański ~ Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

E":“E'°!"'*"

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z VI Sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2015 roku.
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6. Zapoznanie się z pismem Uľzędu Gminy w Solcu _ Zdroju w sprawie zaplanowania
w budzecie Powiatu na rok Ż0|6 śľodków finansowych na realizację zadan
inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 0093T Szczawoľyz - Kików _ Zborów
w miejscowości Sułkowice i Kików na teľenie Gminy Solec _ Zdroj w ramach
Narodowego Programu Pľzebudowy Dróg I-okalnych (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na dodatkowy zakup ładowacza czołowego do ciągnika
w ľamach śľodków przyznanych PZD na zakupy inwestycyjne w planie wydatków
budzetowych jednostki na rok 2015 (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

8. Przyjęcie sprawozdanía ľzeczowo - finansowego samorządu powiatowego z rea|izacjí
zadań z zakresu rehabilitacji i zatľudniania osób niepełnosprawnych finansowanych
ze śľodków PFRON za I kwaľtał 2015 roku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju' Dyľ. PUP
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju w sprawie
doftnansowania wyjazdu gľupy młodzieży na X ogólnopolski Pľzystanek PaT
do Warszawy (KPP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu).

10. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Stowarzyszenia ,,Młode Busko'' w spľawie
bezpłatnego udostępnienia hali sportowej I Lo w Busku - Zdľoju (Dyr. I Lo w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

11.Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdroju w sprawie nowelizacji Statutu ośrodka oraz podjęcie
stosownej inicjatywy uchwałodawczej w przedmiotowej sprawie (Dyľ. PoDiDN
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na uľuchomienie nowego kierunku kształcenia w Technikum (Nacz. Wydz. EK).

13.Zapoznanie się z innowacją pedagogiczną pn. ,,Innowacja medialno teatľalna''
planowaną do ľealizacji w I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdľoju od roku
szkolnego Ż015120|6 (Nacz. Wydz. EK).

\4. Zapoznanie się z innowacją pedagogiczną pn' ,,Bezpieczeństwo publiczne'', któľej
kontynuacja jest planowana w Liceum ogólnokształcącym w Stopnicy od roku szkolnego
201512016 (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia wysokości
stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 20l5 (Nacz. Wydz. EK).

|6. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z zakonczenía realizacji pľojektu
pn. ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku" (Nacz. Wydz. BK).

17. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w spľawie przedłuŻenia
powierzenia stanowiska dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego
(Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwíęrdzęnia aneksu
nr ] do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju na ľok szkolny Ż01412015
(Nacz. Wydz. EK).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do aľkusza organizacji Specjalnego oŚrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
na ľok szkolny 2014lŻ015 (Nacz. Wydz. EK).
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Zapoznanie się z pismem Urzędu Gminy W Solcu - Zdroju W sprawie zaplanowania
W budżecie Powiatu na rok 2016 środków finansowych na realizację zadań
inwestycyjnych na drodze powiatowej Nr 0093T Szczaworyż ~ Kików - Zborów
W miejscowości Sułkowice i Kików na terenie Gminy Solec ~ Zdrój W ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
W sprawie wyrażenia zgody na dodatkowy zakup ładowacza czołowego do ciągnika
W ramach środków przyznanych PZD na zakupy inwestycyjne W planie wydatków
budżetowych jednostki na rok 2015 (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
Przyjęcie sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego z realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych
ze środków PFRON za I kwartał 2015 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. PUP
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju W sprawie
dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży na X Ogólnopolski Przystanek PaT
do Warszawy (KPP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK; Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Stowarzyszenia „Młode Busko” W sprawie
bezpłatnego udostępnienia hali sportowej I LO W Busku - Zdroju (Dyr. I LO W Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli W Busku - Zdroju W sprawie nowelizacji Statutu Ośrodka oraz podjęcie
stosownej inicjatywy uchwałodawczej W przedmiotowej sprawie (Dyr. PODiDN
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno ~ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody
na uruchomienie nowego kierunku kształcenia W Technikum (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się z innowacją pedagogiczna pn. „Innowacja medialno - teatralna”
planowaną do realizacji W I Liceum Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju od roku
szkolnego 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się z innowacją pedagogiczna pn. „Bezpieczeństwo publiczne”, której
kontynuacja jest planowana W Liceum Ogólnokształcącym W Stopnicy od roku szkolnego
2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie ustalenia wysokości
stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2015 (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju z zakończenia realizacji projektu
pn. „Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku” (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosków W sprawie organizacji nauczania indywidualnego
(Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015
(Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku « Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie
na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).
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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 7 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _Zdroju
na rok szkolny 2014lŻ015 (Nacz. Wydz. EK).

22. Ponowne rczpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju
w spľawie wyraŻenia zgody na utworzenie w Szpitalu Rejonowym w Busku _ Zdroju grup
specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć, wychowawczych (Dyr. ZSS w Busku _
Zdroju, Dyr. ZoZ w Busku _ Zđroju, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. SoZ).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej ^w Busku Zdroju
w sprawie wyraŻenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 505 m' stanowiącej obecnie
oddział Pediatryczny będącej w uzýkowaniu ZoZ w Busku Zdroju w celu
jej zagospodarowania pÍzez podmiot zewnętrzny i udzielania przęz ten podmiot
świadczeń zdrowotnych z zakresu kaľdiologii inwazyjnej i angiologii (Dyľ. ZoZ
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SoZ).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľazenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na paľterue w budynku
głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdrojl (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdľoju'
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
powierzchni uŻytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN'
Nacz. Wydz. SOZ).

26. Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Z&oju
o pľzychodach, kosztach oruz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
za m-c styczeń i luty 2015 ľ. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

27.Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniującej złoŻone
oferty organizaď1i pozaruądowych oraz innych podmiotów prowadzących działalnośó
pozytku publicznego na wsparcie rea|izacji zadań publicznych w 2015 roku
(Nacz. Wydz. SOZ).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofeft na wsparcie realizacji zada'h publicznych w 2015 ľoku
(Nacz. Wydz. SOZ).

29. Rozpatrzenie wniosków W

(Nacz. Wydz. OR).
30. Spľawy rőŻnę'
31. Zamknięcie posied zenia.

sprawie przekazania spľzętu komputerowego

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył 18 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quorum pozwa|ające na podejmowanie
Członków Zaľzqdu oraz zaproszonych
protokołu,

oświadczył, iż zgodnie z listą obęcności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do nÍniejszego
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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju
na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

22. Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju
W sprawie Wyrażenia zgody na utworzenie W Szpitalu Rejonowym W Busku - Zdroju grup
specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych (Dyr. ZSS W Busku -
Zdroju, Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. SOZ).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 505 mz stanowiącej obecnie
Oddział Pediatryczny będącej W użytkowaniu ZOZ W Busku - Zdroju W celu
jej zagospodarowania przez podmiot zewnętrzny i udzielania przez ten podmiot
świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologii (Dyr. ZOZ
W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie Wyrażenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze W budynku
głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie vvyrażenia zgody na wydzierżawienie
powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze W budynku głównym Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN,
Nacz. Wydz. SOZ).

26. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
za m-c styczeń i luty 2015 r. (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

27. Zapoznanie się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone
oferty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych W 2015 roku
(Nacz. Wydz. SOZ).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych W 2015 roku
(Nacz. Wydz. SOZ).

29. Rozpatrzenie wniosków W sprawie przekazania sprzętu komputerowego
(Nacz. Wydz. OR).

30. Sprawy rózne.
31. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 18 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.

›
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Ad.3
Proponowany przez PľzewodnicZącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nľ 17l20l5 z dnia 31 maľca 2015 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z VI Sesji Rady Powiatu z dnia 3l marca 2015 ľoku -
załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nľ VI l45 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 3l maľca 2015 roku
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.
_ Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

_ Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.
-w ĺa w Dzienni

Wo

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powĺatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nľ VI l 46 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 3l marca 2015 ľoku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku.
_ Za wdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny iest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
_ Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach.
Woiewod ietokľzvskie celem
w

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI ĺ 47 ĺ 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmíany uchwały Nr IV l 21 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 20l5 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finánsowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.
_ za wdrozenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do przesłania powyzszej uchwały

w formie elektľonicznej w programie BESTIA do:

- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI l 48 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l marca 2015 roku
w spľawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na ľealizację
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Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z VI Sesji Rady Powiatu z dnia 31 marca 2015 roku -
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr VI / 45 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2015 roku.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.
~ Wojewody Świętokrzyskiegg celem ogloszenia W Dzienniku Urzędowym

Województvva Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 46 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.
- Wojewody Świętokrzyskiegg, celem ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 47 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 2015 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały

W formie elektronicznej W programie BESTIA do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 48 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przypadających Według algorytmu W 2015 roku na realizację
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Zadan Z Zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Buskim.
_ Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdraŻania w Życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku - Zdroju Maľian Szostak, Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach'

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaníapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI t 49 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 31 maľca 2015 ľoku
w sprawie pľzyjęcia Powiatowego Pľogramu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim
na lata 2015 - 2017.
_ za wdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński onz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach'

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ VI /50 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnía 31 maľca 2015 roku
w spľawie wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą

,,4 Pľofessions 4 Great Futuľe'' ľealizowanego w ramach pľogľamu Eľasmust '
_ za wdľożenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialna jest Dyľektoľ ZSTio w Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik Powiatu
Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI ĺ 5l l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca 2015 roku
w spľawie wyłączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr l dla Niepełnospľawnych Ruchowo
ze Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju.
_ za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialna jest Dyľektoľ SOS-W dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju GraŻyna Grochowska oÍaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści uchwały oľganów i podmiotów okľeślonych
w art. 59 ustawy o systemie oświaty.

_ Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:
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zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Buskim.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

Wdrażania W życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
W Busku - Zdroju Marian Szostak, Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik
Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 49 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej W Powiecie Buskim
na lata 2015 - 2017.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Naczelnik Wydziału SOZ
Sławomir Dalach.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzom na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 50 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą
„4 Professions 4 Great Future” realizowanego W ramach programu Erasmus+ .
~ za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO W Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik Powiatu
Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 51 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie Wyłączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr l dla Niepełnosprawnych Ruchowo
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
W Busku - Zdroju.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych
Ruchowo W Busku - Zdroju Grażyna Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały organów i podmiotów określonych
W art. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
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- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatolvym.

_ ŚwiętokľzyskiegoKuratoraoświaty.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ VI t52 /2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 3l marca 2015 roku
w spľawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju,

- Za wdrożenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdraŻania w życie odpowiedzialna jest Dyľektor ZSTio w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do zawiadomienia
o treści uchwały oľganów i podmiotów okľeślonych w art. 59 ustawy o systemie oŚwiaty.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokĺzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

- Świętokľzyskiego KuratoraoŚwiaty.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI l53 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 31 maľca 2015 ľoku
w sprawie wyłączenia Technikum zZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. oľląt Lwowskich
w Stopnicy.
_ Za wdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdtaŻania w życie odpowiedzialna jest Dyrektoľ ZSP w Stopnicy Teľesa Wójcik oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści uchwały
oľganów i podmiotów okľeślonych w art. 59 ustawy o systemie oświaty'

_ Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapovłyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuľatora oświaty.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nľ VI t 54 t2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca 2015 ľoku
w spľawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nĺ l dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju.
_ za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życle odpowiedzialna jest Dyľektor SOS-W dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju GraŻyna Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień w tym do zawiadomienia o treści uchwały organów i podmiotów okľeślonych
w art. 59 ustawy o systemie oświaty.

_ Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

_ Świętokľzyskiego Kuľatora oświaty.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez ZarząĺJ Powiatu w głosowaniu jednoglośnĺe.
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- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. “

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 52 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego W Busku - Zdroju.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO W Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia
0 treści uchwały organów i podmiotów określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 53 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie wyłączenia Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich
W Stopnicy.
~ za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSP W Stopnicy Teresa Wójcik oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały
organów i podmiotów określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 54 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
W Busku - Zdroju.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych
Ruchowo W Busku - Zdroju Grażyna Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały organów i podmiotów określonych
W art. 59 ustawy o systemie oświaty. ~

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
~ Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr VI l 55 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 2015 ľoku
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Busku - Zdroju'
_ Za wdrozenie powyższej uchwały i informowanie Zaľządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialna jest Dyľektor ZSTio w Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska otaz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do zawiadomienia
o treści uchwały oľganów i podmiotów określonych w aľt. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym'

- ŚwiętokrzyskiegoKuľatoľaoświaty.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI l56 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 3l marca 2015 ľoku
w sprawie likwidacji Technikum w Stopnicy.
_ za wdľożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialna jest Dyrektoľ ZSP w Stopnicy Teľesa Wójcik oraz

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści uchwały
organów i podmiotów określonych w art' 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapovĺyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy

z dnía 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowyń'
_ Świętokrzyskiego Kuľatoraoświaty.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarząď Powiatu w glosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI l 57 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca 2015 ľoku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazja|nych oľaz szkół
specjalnych.

Za wdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdtaŻania w zycie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
- w tym do przekazania uchwały dyľektoľom szkół.

Kieľownik BR Barbaľa BanaŚ zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy

zdnla5 częrwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'
Świętokľzyskiego Kuratoľa oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI ĺ58 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 3l marca 2015 ľoku
w spľawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich,

ľestauratorskich lub ľobót budowlanych przy zabytkach połozonych na teľenie Powiatu
Buskiego wpisanych do ľejestru zabytków.

za wdtoŻenie powyższej uchwały i
wdľaŻania w życie odpowiedzialni są:

Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

informowanie Zaruądu Powiatu o postępach
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemięn oraz

_ Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby Obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.
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Uchwała Nr VI / 55 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie likwidacji Technikum Uzupełniaj ącego nr 2 W Busku - Zdroju.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO W Busku - Zdroju Lucyna
Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia
o treści uchwały organów i podmiotów określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 56 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie likwidacji Technikum W Stopnicy.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

Wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor ZSP W Stopnicy Teresa Wójcik oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały
organów i podmiotów określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 57 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
- W tym do przekazania uchwały dyrektorom szkół.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty W Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 58 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu
Buskiego wpisanych do rejestru zabytków.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu 0 postępach

Wdrażania W życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz
Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.



Uchwała Nľ VI ĺ 59 t 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 maľca 2015 roku
w spľawie wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski pľojektu pn. ,'Nowy Zawod -

Non'ny Start'' w ramach Pľogramu opeľacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
_ za wdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ
Dalach oraz Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.

_ Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnĺe.

Uchwała Nr VI l 60 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
w spľawie wyrażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski Pľogramu pn. 

',Schematom
STOP! Wspólne działania instýucji pomocy społecznej i instytucji ľynku pľacy - pi|otaŻ".

Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľazania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir
Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nľ VI l 6l l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnja 3l marca 2015 roku
w spľawie wyrażenia zgody na pľzystąpienie Powiatu Buskiego w charakterze Partnera do

uczestnictwa w projekcie: ,'e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Świętokľzyskiego'' ľealizowanym ze śľodków zewnętrznych w tym z Regionalnego Progľamu
operacyj nego Woj ewództwa Swiętokĺzyskiego na lata 201 4-2020.

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański
oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawię art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr VI l 62 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 31 maľca 2015 ľoku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

- za wdľożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľaŻania w życie odpowiedzialna jest Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju GraŻyna
Grochowska, Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański oľaz Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemień.
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Uchwała Nr VI / 59 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu pn. „Nowy Zawód -
Nowy Start” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. '
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir
Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 60 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie Wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski Programu pn. „Schematom
STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir
Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

Z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 61 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie Wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego W charakterze Partnera do
uczestnictwa W projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych W tym z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański
oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr VI / 62 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości W najem.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania W życie odpowiedzialna jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna
Grochowska, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału
EK Renata Krzemień.
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- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zaruąd

Powiatu z pismem Uľzędu Gminy w Solcu - Zdroju w sprawie zaplanowania w budżecie
Powiatu na2016 rok środków finansowych na realizację niw zadan inwestycyjnych na terenie

Gminy Solec _ Zdrőj w ľamach Naľodowego Progľamu Pľzebudowy Dľóg Lokalnych:
l. Wykonanie chodnika wzdłuŻ drogi powiatowej nľ 0093T Szczaworyż _ Kików _ Zborőw

w miejscowości Sułkowice na odcinku od dľogi gminnej Sułkowice _ Piasek Mały
nľ 384002 do drogi o numęrze ewidencyjnym 107 po lewej stľonie jadąc z kierunku
od Solca _ Zdľoju na długości około l700 mb.

2' Wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów
w miejscowości Kików na odcinku od drogi gminnej nr 384076T Kików _ Kołowróć
do dľogi gminnej Kików _ Zagaje Kikowskie nr 384010 po pľawej stronie jadąc

z kierunku od Solca - Zdroju na długości około 600 mb.
Pľzedmiotowe pismo stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
do zwľócenia się do Burmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj, Burmistrza Miasta i Gminy
Stopnica oľaz Wójtów Gmin z terenu Powiatu Buskiego o ptzedłoŻenie propozycji zadan
inwestycyjnych do realizacji w ľamach Naľodowego Programu Pľzebudowy Dróg Lokalnych
w Ż016 roku oraz złoŻęnie deklaracji o paľtycypacji w kosztach realizacji tych zadaŕĺ.

Po zapoznaniu się zprzedmiotową informacjąZarząd Powiatu'ustali zakľes modeľnizacji dľóg
powiatowych oľaz chodników w 2016 roku w ľamach NPPDL na terenie Powiatu Buskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
d,o Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyrazeniazgody na dodatkowy zakup ładowacza
czołowego do ciągnika w ľamach śľodków pÍZyznanych PZD na zakupy inwestycyjne
w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 201 5 ($ 6060 _ l20 000 zł) _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił sprawozdanię rzeczowo _ finansowe z rea|ízacji zadań z zaVłesu ľehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze śľodków PFRON za I kwartał. 2015
roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr ó do niniejszegQ pľotokołu.

Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku _ Zdroju Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z informacj ą dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych ze śľodków PFRON
za I kwartał 20l5 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Swiętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 roku 0 samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6 -
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Urzędu Gminy W Solcu - Zdroju W sprawie zaplanowania W budżecie
Powiatu na 2016 rok środków finansowych na realizację n/W zadań inwestycyjnych na terenie
Gminy Solec - Zdrój W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
l. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów

W miejscowości Sułkowice na odcinku od drogi gminnej Sułkowice - Piasek Mały
nr 384002 do drogi o numerze ewidencyjnym 107 po lewej stronie jadąc z kierunku
od Solca - Zdroju na długości około 1700 mb.

2. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów
W miejscowości Kików na odcinku od drogi gminnej nr 384076T Kików - Kołowróć
do drogi gminnej Kików - Zagaje Kikowskie nr 384010 po prawej stronie jadąc
z kierunku od Solca - Zdroju na długości około 600 mb.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
do zwrócenia się do Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój, Burmistrza Miasta i Gminy
Stopnica oraz Wójtów Gmin z terenu Powiatu Buskiego o przedłożenie propozycji zadań
inwestycyjnych do realizacji W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
W 2016 roku oraz złożenie deklaracji o partycypacji W kosztach realizacji tych zadań.
Po zapoznaniu się z przedmiotową informacją Zarząd Powiatu`ustali zakres modernizacji dróg
powiatowych oraz chodników W 2016 roku W ramach NPPDL na terenie Powiatu Buskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem W sprawie Wyrażenia zgody na dodatkowy zakup ładowacza
czołowego do ciągnika W ramach środków przyznanych PZD na zakupy inwestycyjne
W planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2015 (§ 6060 - 120 000 zł) - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za I kwartał 2015
roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
za I kwartał 2015 roku - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił spľawozdanie rzeczowo - Íinansowe samorządu
powiatowe go z rea|izacjí zadan z zakręsu ľehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków PFRON za I kwartał Ż015 roku - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po szczegółowym przeana|izowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte pÍzez
Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Komendanta Powiatowego Policji w Busku _ Zdroju w spľawie tozwaŻenia możliwości
dofinansowania i organizacji logistycznej, przy współpracy z jednostkami oľganizacyjnymi
oświaty i Policji' wyjazdu młodzieŻy do Waľszawy w dniach 17 - 18 czerwca 2015 roku
na jubileuszowy X ogólnopolski Przystanek PaT _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9
do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek oraz
postanowił zabezpieczyć w budzecie Powiatu na ľok 2015 środki ľtnansowe w kwocie
l 500 zł na wynajem autokaľu dla uczestników w/w wyjazdu. Jednocześnie Zarząd Powiatu
zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do pľzeprowadzenia pľocedury związanej z wynajmem
autokaľu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
PľzewodnicZącego Stowaľzyszenia ,,Młode Busko'' w sprawie bezpłatnego udostępnienia hali
spoľtowej I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju' w celu zorganizowania sekcji
koszykaľskiej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju Tomasz Galant poinfoľm^ował, Że

m-ozliwe jest udostępnienie hali jědynie w środy * godzinach l80r 2000. Koszt
udostępnienia hali wynosi 40 zł brutto za godzinę zegaÍową.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień wyjaśniła' że zgodnie z uchwałą Nr 280/2009
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 8 kwietnia 2009 roku w spľawie okľeślenia
minimalnych stawek cZynSZu z tytułu najmu i dzierŻavły nieruchomości stanowiących
własnośó Powiatu Buskiego, minimalna stawka gzynszu za wynajem hali sportowej wynosi
70 zł za godzinę. od minimalnych stawek określonych w ilw uchwale moŻe zostai udzielona
Za zgodą Zarządu Powiatu bonif,lkata, gdy lokal lub gľunt ma byó przeznaczony
na prowadzenie działalności: charytatywnej, opiekuncze1, kultuľalnej, |eczniczej, oŚwiatowej,
naukowej, badawczo - rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, na cele
niezwiązanę z działalnością zaľobkową, atakŻę oľganizacjom pożytku publicznego lub na cel
prowadzonej działalności pozytku publ iczne go.

Po analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przychylił się do propozycji
Dyľektora I Lo w Busku _ Zdroju w powyŻszym zakĺesie, tj. wy^raził zgodę na udostępnienie
hali sportowej I Lo w Busku - Zdroju w środy w godzinach 18uu _ ŻO"u. Koszt udostępnienia
hali wynosi 40 zł brutto za godzinę ZegaÍową.
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Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił sprawozdanie rzeczowo - finansowe samorządu
powiatowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków PFRON za I kwartał 2015 roku _ W brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez
Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju W sprawie rozważenia możliwości
dofinansowania i organizacji logistycznej, przy Współpracy z jednostkami organizacyjnymi
oświaty i Policji, wyjazdu młodzieży do Warszawy W dniach 17 - 18 czerwca 2015 roku
na jubileuszowy X Ogólnopolski Przystanek PaT - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek oraz
postanowił zabezpieczyć W budżecie Powiatu na rok 2015 środki finansowe W kwocie
1 500 zł na wynajem autokaru dla uczestników W/W wyjazdu. Jednocześnie Zarząd Powiatu
zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przeprowadzenia procedury związanej z wynajmem
autokaru.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Przewodniczącego Stowarzyszenia „Młode Busko” W sprawie bezpłatnego udostępnienia hali
sportowej I Liceum Ogólnokształcącego W Busku _ Zdrojuw celu zorganizowania sekcji
koszykarskiej - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego W Busku - Zdroju Tomasz Galant (poinformował, że
możliwe jest udostępnienie hali jedynie W środy W godzinach 18° - 2000. Koszt
udostępnienia hali wynosi 40 zł brutto za godzinę zegarową.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Nr 280/2009
Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia
minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Buskiego, minimalna stawka czynszu za wynajem hali sportowej wynosi
70 zł za godzinę. Od minimalnych stawek określonych W W/W uchwale może zostać udzielona
za zgodą Zarządu Powiatu bonifikata, gdy lokal lub grunt ma być przeznaczony
na prowadzenie działalności: charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej,
naukowej, badawczo - rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, na cele
niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego lub na cel
prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Po analizie, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie przychylił się do propozycji
Dyrektora I LO W Busku - Zdroju W powyższym zakresie, tj. _w(yraził zgodę na udostępnienie
hali sportowej I LO W Busku - Zdroju W środy W godzinach 18 O - 2000. Koszt udostępnienia
hali wynosi 40 zł brutto za godzinę zegarową.
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Ad. 11

Dyrektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
Jolanta Maślicha oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciły się do Zarządu
Powiatu o zajęcie stanowiska w spľawie wykľeślenia ze Statutu Powiatowego ośrodka
DoľadztwaiDoskonaleniaNauczycieliwBusku_Zdroiuw$8ust.3pkt3-organizowanie
wczasów pľofi l aktyc Zno - |eczniczy ch oraz pkt 4' or ganizowanie konkuľsów.

Pismo Dyľektoľa PoDiDN w Busku _ Zdroju w przedmiotowej sprawie stanowi załqcznik
nľ Il do niniejszego pľotokołu.

Dyrektor PoDiDN w Busku Zdroju oraz Naczelnik Wydziału EK wyjaśniły,
że w listopadzie i grudniu 20|4 r. Referat Audytu Wewnętrznego i Kontľoli Starostwa
Powiatowego w Busku _ Zdroju przepľowadził w ośrodku kontrolę dotyczącą wydatków
i dochodów gľomadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki w okresie
od stycznia 2013 t. do czeľwca 2014 t. Jednym z zalecen pokontrolnych sfoľmułowanych
wpiśmie zdnia3 lutego 2Ol5 r.,Znak: AWK.171ll.v.7.Ż0l4 jest dokonanie zmianw Statucie
PoDiDN polegających na wykľeśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych zadan
wspierających funkcjonowanie ośľodka takich zadan juk organizowanie konkuľsów
($ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) oÍaz organizowanie wczasów pľofilaktyczno _ |eczniczych
($ 8 ust. 3 pkt 3 statutu). Dyľektor PoDiDN w Busku _ Zdľoju oľaz Naczelnik Wydziału EK
nadmieniły' że działalność polegająca na oľganizowaniu wczasów pľofilaktyczno
leczniczychjest pľowadzona w PoDiDN w Busku _ Zdroju od |Ż lat, a uzyskane dochody
z wynajmu pokoi gościnnych na potľzeby ľealizacji wczasów pľofilaktycZno - leczniczych
są odpľowadzane na konto Starostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju. Jest to kwota

Znacząca, wynosząca średnio ok. 60 000 zł rocznie' Usunięcie zapisu dotyczącego

oľganizowania wczasów profilaktyczno _ leczniczych wpłynie na zmniejszenie dochodów
osiąganych pÍZeZ PoDiDN, Powiat Buski oraz inne jednostki, któľe w ramach
podwykonawstwa współpľacowały z PoDiDN w zakľesie oľganizacji przedmioto,'vych

wczasów. Kontynuując Dyľektoľ PoDiDN w Busku _ Zdľoju oľaz Naczelnik Wydziału EK
zapoznały Zarząd Powiatu z opiniami pľawnymi w powyższej spľawie wydanymi ptzez'.

Radcę Pľawnego tut. Starostwa Powiatowego Panią BoŻenę Sadłos, Kancelarię Prawną

,,.Iakóbik i Ziemba" w Kielcach oľaz Radcę Pľawnego przy Kuratorium oświaty w Kielcach _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu. Z opinii prawnych
wydanych przez Kancelaľię Prawną ,,Jakóbik i Ziemba" w Kielcach oľaz Radcę Prawnego
pľzy Kuratorium oświaty w Kielcach wynika, że ośrodek może prowadzió działalnośó
polegającą na oľganizowaniu wczasów proÍilaktyczno _ leczniczych. Następnie Naczelnik
Wydziału EK pľzedłoŻyła dwa pľojekty inicjatywy uchwałoda'wczej w sprawie zmiany
uchwały Nľ XXXIIll86lŻ002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r.

w spľawie utwoľzenia oraz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. Pieľwszy pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII11862002 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
26 maja 2OO2 r. w spľawie utworzenia otaz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju zakłada dokonanie zmiany
w Statucie PoDiDN polegającej na wykľeśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych zadan
wspierających funkcjonowanie ośrodka zapisu dotyczącego oľganizowania konkursów
($ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) _ załqcznik nľ 13 do niniejszego protokołu. Dľugi pľojekt inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XXXIV186ĺ200Ż Rady Powiatu w Busku _

Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w spľawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu
ośľodkowi Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju zakłada dokonanie

ll

Ad. 11
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciły się do Zarządu
Powiatu o zajęcie stanowiska W sprawie wykreślenia ze Statutu Powiatowego Ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju W § 8 ust. 3 pkt 3 - organizowanie
wczasów profilaktyczno -leczniczych oraz pkt 4 - organizowanie konkursów.

Pismo Dyrektora PODiDN W Busku - Zdroju W przedmiotowej sprawie stanowi załącznik
nr II do niniejszego protokołu.

Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju oraz Naczelnik Wydziału EK wyjaśniły,
że W listopadzie i grudniu 2014 r. Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa
Powiatowego W Busku - Zdroju przeprowadził W Ośrodku kontrolę dotyczącą wydatków
i dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki W okresie
od stycznia 2013 r. do czerwca 2014 r. Jednym z zaleceń pokontrolnych sformułowanych
W piśmie z dnia 3 lutego 2015 r., Znak: AWK.17l1.V.7.20l4 jest dokonanie zmian W Statucie
PODiDN polegających na wykreśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych zadań
wspierających funkcjonowanie Ośrodka takich zadań jak organizowanie konkursów
(§ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) oraz organizowanie wczasów profilaktyczno - leczniczych
(§ 8 ust. 3 pkt 3 statutu). Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju oraz Naczelnik Wydziału EK
nadmieniły, że działalność polegająca na organizowaniu wczasów profilaktyczno -
leczniczych jest prowadzona W PODiDN W Busku - Zdroju od 12 lat, a uzyskane dochody
z wynajmu pokoi gościnnych na potrzeby realizacji wczasów profilaktyczno - leczniczych
są odprowadzane na konto Starostwa Powiatowego W Busku - Zdroju. Jest to kwota
znacząca, wynosząca średnio ok. 60 000 zł rocznie. Usunięcie zapisu dotyczącego
organizowania wczasów profilaktyczno - leczniczych wpłynie na zmniejszenie dochodów
osiąganych przez PODiDN, Powiat Buski oraz inne jednostki, które W ramach
podwykonawstwa współpracowały z PODiDN W zakresie organizacji przedmiotowych
wczasów. Kontynuując Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju oraz Naczelnik Wydziału EK
zapoznały Zarząd Powiatu z opiniami prawnymi W powyższej sprawie wydanymi przez:
Radcę Prawnego tut. Starostwa Powiatowego Panią Bożenę Sadłos, Kancelarię Prawną
„Jakóbik i Ziemba” W Kielcach oraz Radcę Prawnego przy Kuratorium Oświaty W Kielcach -
W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Z opinii prawnych
wydanych przez Kancelarię Prawną „Jakóbik i Ziemba” W Kielcach oraz Radcę Prawnego
przy Kuratorium Oświaty W Kielcach Wynika, że Ośrodek może prowadzić działalność
polegającą na organizowaniu wczasów profilaktyczno - leczniczych. Następnie Naczelnik
Wydziału EK przedłożyła dwa projekty inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r.
W sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju. Pierwszy projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/ 186/2002 Rady Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia
26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju zakłada dokonanie zmiany
W Statucie PODiDN polegającej na wykreśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych zadań
wspierających funkcjonowanie Ośrodka zapisu dotyczącego organizowania konkursów
(§ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) - załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Drugi projekt inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu W Busku ~
Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu
Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju zakłada dokonanie
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zmian w Statucie PoDiDN polegających na wykreśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych
zadan wspierających funkcjonowanie ośrodka zapisów dotyczących oľganizowania
konkursów ($ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) oľaz oľganizowania wczasów pľofilaktyczno _

|eczniczych ($ 8 ust. 3 pkt 3 statutu) - załqcznik nľ I4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu nie zgodził się z opinią, iż Powiatowy oŚrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczyciďli w Busku _ Zdroju nie może pľowadzić działan polegających
na organizacji wczasów profilaktyczno _ |eczniczych dla czynnych i emeľýowanych
pľacowników pedagogicznych i jednocześnie w głosowaniu jednogłośnie przyjý pľojekt

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XXXII1186lŻ002 Rady Powiatu
w Busku _ Zdroiu z dnia 26 maja 2OO2 r. w sprawie utwoľzenia oraz nadania statutu

Powiatowemu ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycie|i w Busku _ Zdľoju
zakŁadający wykľeślenie z katalogu dodatkowych odpłatnych zadań wspieľających
funkcjonowanie ośrodka zapisu dotyczącego oľganizowania konkursów ($ 8 ust. 3 pkt 4
statutu) i stanowiący załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazai Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek Dyrektoľa Specjalnego

ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
w sprawie wyrażenia zgođy na utworzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik
elektryk w Technikum Specjalnym dla Niepełnosprawnych Ruchowo funkcjonującym
w systemie oľganizacyjnym Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełno'p'u*''y.h Ruchowo w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr I5 do niniej szego protokołu.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Kielcach oraz Powiatowa Rada Zatľudnienia w Busku _

Zdľoju pozytywnie zaopiniowały utworzenie wiw kierunku kształcenia w Technikum
Specjalnym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Specjalnym ośrodku Szkolno
Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła dokumentację
pedagogicznej pn. 

',Innowacja 
medialno _ teatľalna'' planowanej do realizacji w

ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju od ľoku szkolnego Ż015120|6 - w
stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na

innowacji pedagogicznej pn. ,,lnnowacja medialno - teatralna" w I

ogólnokształcącym w Busku - Zdroju.

innowacji
I Liceum
brzmieniu

realizację
Liceum
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zmian W Statucie PODiDN polegających na wykreśleniu z katalogu dodatkowych odpłatnych
zadań wspierających funkcjonowanie Ośrodka zapisów dotyczących organizowania
konkursów (§ 8 ust. 3 pkt 4 statutu) oraz organizowania wczasów profilaktyczno -
leczniczych (§ 8 ust. 3 pkt 3 statutu) - załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu nie zgodził się z opinią, iż Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju nie może prowadzić działań polegających
na organizacji wczasów profilaktyczno - leczniczych dla czynnych i emerytowanych
pracowników pedagogicznych i jednocześnie W głosowaniu jednogłośnie przyjął projekt
inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. W sprawie utworzenia oraz nadania statutu
Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku ~ Zdroju
zakładający wykreślenie z katalogu dodatkowych odpłatnych zadań wspierających
funkcjonowanie Ośrodka zapisu dotyczącego organizowania konkursów (§ 8 ust. 3 pkt 4
statutu) i stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

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
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno ~ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju
W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia W zawodzie technik
elektryk W Technikum Specjalnym dla Niepełnosprawnych Ruchowo funkcjonującym
W systemie organizacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju - W brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia W Kielcach oraz Powiatowa Rada Zatrudnienia W Busku -
Zdroju pozytywnie zaopiniowały utworzenie W/W kierunku kształcenia W Technikum
Specjalnym dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła dokumentację innowacji
pedagogicznej pn. ,,Innowacja medialno - teatralna” planowanej do realizacji w I Liceum
Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju od roku szkolnego 2015/2016 - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację
innowacji pedagogicznej pn. „Innowacja medialno - teatralna” W I Liceum
Ogólnokształcącym W Busku - Zdroju. .
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień przedłożyła dokumentację innowacji
pedagogicznej pn. ,,Bezpieczeństwo publiczne'', której kontynuacja jest planowana w Liceum
ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy od roku szkolnego
2O15lŻ016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na

kontýnuację innowacji pedagogicznej ,,Bezpieczeństwo Publiczne'' w Zespole Szkół

Ponadgimnazj alnych w Stopnicy.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych

na rok Ż0|5.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 6412015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 ľoku

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 2015 stanowi

załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu.

Ad. ló
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem

Dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju
z zakonczenia realizacji pľojektu pn. ,'Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku'' _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyľektora Powiatowego

ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju.

PrzedłuŻa się powierzenie stanowiska dyrektoľa Powiatowego oŚrodka Doľadztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju Pani Jolancie Maślicha na okres pięciu lat

szkolnych, tj. od l wľześnia 2015 r. do 31 sieľpnia2020 r.

Po analizie, povłyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 65/201 5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia Ż0l5 ľoku

w sprawie przedłuŻenia powierzenia stanowiska dyľektora Powiatowego ośrodka Doľadztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju stanowi załqczník nr 20 do niniejszego

protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła dokumentację innowacji
pedagogicznej pn. „Bezpieczeństwo publiczne”, której kontynuacja jest planowana w Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy od roku szkolnego
2015/2016 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr I 7 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na
kontynuacje innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne” w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych
na rok 2015.

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

Uchwała Nr 64/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2015 stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
z zakończenia realizacji projektu pn. ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku” -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju.

Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Pani Jolancie Maślicha na okres pięciu lat
szkolnych, tj. od l września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

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

Uchwała Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
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nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Gimnazjum w Specjalnym ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdrojll _ załqcznik
nr 2I do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego
to 7 614,53 zł.

Po analizie,Zarząd pozytywnie zaopiniował powryŻszy wniosęk w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publĺcznej _

co wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pieľwszej V Licęum ogólnokształcącego
Specjalnego przy Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawezym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju _ załqczník nr 22 do niniejszego pľotokołu. Pľzewidywany koszt
nauczania indywidualnego to 8 856,65 zł'

Po analizie ' Zaľządpozýywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej _

co wynika z obowĺązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy tľzeciej Gimnazjum w Specjalnym ośľodku
Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie - załqczník nr 23 do niniejszego protokołu.

Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 6 50l 'Ż9 zł.

Po analizie , Zarząd pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

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

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 7 do aľkusza organizacji Specjalnego

ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na rok szkolny 2014lŻ015'

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęz Członków Zarządu

w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nr 661201 5 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 7 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _

Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju na ľok szkolny
201412015 stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzęnia aneksu nr 8 do aľkusza organizacji Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na ľok szkolny 20l4l20l5.
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nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - załącznik
nr 21 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego
to 7 614,53 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

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

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno _ Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju - załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt
nauczania indywidualnego to 8 856,65 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

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

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Broninie - załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 6 501,29 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

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

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
na rok szkolny 2014/2015. '

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

Uchwała Nr 66/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny
2014/2015 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2014/2015.



Po analizie, powyŻsza uchwała została
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 6712015 Zarządu Powiatu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 8 do
Wychowawczego w Bľoninie na ľok
ni niej szego protokołu.
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pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -
szkolny Ż0l4l20l5 stanowi załqcznik nr 25 do

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 7 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
20t412015.

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

Uchwała Nr 68/201 5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 ľoku

w sprawie zatwieľdzenia aneksu nľ 7 do aľkusza - organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdľoju na rok szkolny
2014lŻ015 stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Ld.22
Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Justyna Kwiatkowska ponownie

zwľóciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie grup

specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć, wychowawczych w Szpitalu Rejonowym w Busku

- Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 27 do niniejszego protokołu.

Wniosek Dyrektoľa ZSS w Busku _ Zdľoju w pľzedmiotowej spľawie był analizowany pÍzez

Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr |97l20l4 w dniu 1l wľzęśnia 20|4 roku' Wówczas
Dyrektoľ ZSS w Busku - Zdroju oľaz Naczelnik Wydziału EK poinformowały, Że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministľa Edukacji Narodowej z dnia 8 maľca 2013 ľ. w sprawie

organizacji kształcenia oraz waľunków i form ľealizacji specjalnych działan opiekuńczo -
wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach

|eczniczych i iednostkach pomocy społecznej grupy te organizuje się w celu zaspokajania

potrzeb edukacyjnych i ľozwojowych uczniów, wspomagania ich pľocesu terapeutycznego

oraz Zagospodarowania czasu wolnego. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kuratoľium

oświaty w Kielcach oraz opiniami prawnymi w przedmiotowej kwestii. Ponadto Zaľząd
Powiatu zapoznaŁ się z informacją Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju odnośnie liczby dzięci
leczonych w oddziale Pediatľycznym oÍaz średniego czasu hospitalizacji. Wówczas Zaľząd
Powiatu odłożył podjęcie đecyzji w powyższej spľawie ze względu na planowane

pľzeniesienie oddziału Pediatrycznego do pomieszczeń po byłym Bloku operacyjnym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju oraz Z-ca Dyľektora ZoZ
ds' Finansowych w Busku _ Zdroju poinformowali' iż obecnie pľowadzone są prace

remontowo _ budowlane w pomieszczeniach ,,dawnego'' Bloku opeľacyjnego mające na celu
zagospodarowanie tych pomieszczeń dla potrzeb',nowego'' oddziału Pediatľycznego.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju poinfoľmował., iŻ Szpital będzie oczekiwał pomocy

finansowej w zakresie dostosowania i wyposazenia odpowiedniego pomieszczenia dla potľzeb

ĺea|izacji powyŻszych zajęć. oraz partycvpowania w kosztach jego utľzymania'
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno _
Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

Ad. 21
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju na rok szkolny
2014/2015.

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

Uchwała Nr 68/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza_ organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny
2014/2015 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 22
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska ponownie
zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie grup
specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych W Szpitalu Rejonowym W Busku
~ Zdroju - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Wniosek Dyrektora ZSS W Busku - Zdroju W przedmiotowej sprawie był analizowany przez
Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 197/2014 W dniu 11 września 2014 roku. Wówczas
Dyrektor ZSS W Busku - Zdroju oraz Naczelnik Wydziału EK poinformowały, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie
organizacji kształcenia oraz warunków i form realizacji specjalnych działań opiekuńczo -
wychowawczych W przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych W podmiotach
leczniczych i jednostkach pomocy społecznej grupy te organizuje się W celu zaspokajania
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, wspomagania ich procesu terapeutycznego
oraz zagospodarowania czasu wolnego. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kuratorium
Oświaty W Kielcach oraz opiniami prawnymi W przedmiotowej kwestii. Ponadto Zarząd
Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju odnośnie liczby dzieci
leczonych W Oddziale Pediatrycznym oraz średniego czasu hospitalizacji. Wówczas Zarząd
Powiatu odłożył podjęcie decyzji w powyższej sprawie ze względu na planowane
przeniesienie Oddziału Pediatrycznego do pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju oraz Z-ca Dyrektora ZOZ
ds. Finansowych W Busku - Zdroju poinformowali, iż obecnie prowadzone są prace
remontowo - budowlane W pomieszczeniach „dawnego” Bloku Operacyjnego mające na celu
zagospodarowanie tych pomieszczeń dla potrzeb „nowego” Oddziału Pediatrycznego.
Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, iż Szpital będzie oczekiwał pomocy
finansowej W zakresie dostosowania i wyposażenia odpowiedniego pomieszczenia dla potrzeb
realizacji powyższych zajęć oraz partycypowania W kosztach jego utrzymania.
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Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa ZoZ do przedstawienia
szczegółowego wyliczenia w powyższym zakľesie.

Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, iŻ rozpatrując powyższy wniosek Dyrektora ZSS
w Busku - Zdroju na|eŻy rozwaŻyé czy zasadne jest tworzenie grup specjalnego zespołu
pozalekcyjn ego zajęć, wychowaw czych od dnia 1 wľześnia Ż0l5 ľ ' Niezbędne jest rozeznanie
jakie skutki przyniesie uruchomienie w/w zajęc od dnia 1 stycznia 2016 ľoku. Należy również
sporządzic kalkulację wysokości śľodków jakie Powiat będzie musiał przeznaczyć
na utworzenie i funkcjonowanie w/w grup do chwili otrzymania subwencji oraz
przeanal\zowaÓ wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu moŻliwość wyasygnowania takich śľodków
w budżecie Powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu postanowił, że powľóci do procedowania
przedmiotowego wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad.23
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z wńioskiem w spľawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie powieľzchni 505 m2

stanowiącej obecnie oddział Pediatľyczny będącej w użytkowaniu ZoZ w Busku _ Zdroju
w celu jej zagospodaľowania ptzez podmiot zewnętrzny i udzielania przez ten podmiot
świadczeń zdľowotnych z zakresu kaľdiologii inwazyjnej i angiologii - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku _

Z&oju prowadzi obecnie intensywne pľace ľemontowo - budowlane w pomieszczeniach

',dawnego'' 
Bloku opeľacyjnego mające na celu zagospodarowanie tych pomieszczen d|a

potrzeb ,,nowego'' oddziału Pediatľycznego. Z chwi|ą zakonczenia pľac i opuszczenia
obecnego oddziału Pediatrycznego' pozostanie wolna, niezagospodaľowana powierzchnia
505 m2. Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju dzierŻawi obecnie powierzchnię
użytkową' sąsiadującą z obecnym oddziałem Pediatrycznym, podmiotowi zewnętrznemu,
prowadzącemu na tej powierzclni działalność świadczenia usług zdrowotnych z zakľesu
kaľdiologii inwazyjnej i angiologii. Wobec faktu, iz obecna dzierŻawiona powieľzchnia pod
działalnoŚć świadczeń zdľowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologiijest na tym
Samym poziomie (parteľ budynku głównego Szpitala) i w bliskim sąsiedztwie obecnego
oddziału Pediatrycznego, zasadnym jest umozliwienie podmiotowi zewnętľznemu
wydzierżawienie tej powierzchni w drodze nieograniczonego przetaľgu, z chwilą
przeniesienia oddziału Pediatľycznego w nowe miejsce, tak aby zapewnić jednolitą stľuktuľę
wydzierŻawianych pomieszczeń pod działalność kardiologiczną' Do obowiązków dzierżawcy
będzie na\eŻało wyľemontowanie pomieszczeń, dostosowanie ich do wymagań sanitarno _

epidemiologicznych oraz ptzeciwpozarowych, jak również podpisanie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia na Świadczenia zdľowotne w zakľesie kardiologii inwazyjnej
i angiologii. Umowa dzierŻawy pľzedmiotowej powieľzchni zostanie zawaľta na okľes do dnia
22 maja2023 roku od daty podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Umowa zostanie
zawartapo pľzepľowadzeniu publicznego pisemnego przetargu nieogľaniczonego.

Członek Zarządu Robert Gwożdż zawnioskował, aby pľzed podjęciem decyzji
w przedmiotowej spľawie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem podmiotu
zainteresowanego wydzierŻawieniem powierzchni stanowiącej obecnie oddział Pediatľyczny,
celem zapoznania się z jego ofeľtą.
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Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora ZOZ do przedstawienia
szczegółowego wyliczenia W powyższym zakresie. .

Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, iż rozpatrując powyższy Wniosek Dyrektora ZSS
W Busku - Zdroju należy rozważyć czy zasadne jest tworzenie grup specjalnego zespołu
pozalekcyjnego zajęć wychowawczych od dnia 1 września 2015 r. Niezbędne jest rozeznanie
jakie skutki przyniesie uruchomienie W/W zajęć od dnia 1 stycznia 2016 roku. Należy również
sporządzić kalkulację wysokości środków jakie Powiat będzie musiał przeznaczyć
na utworzenie i funkcjonowanie W/W grup do chwili otrzymania subwencji oraz
przeanalizować wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu możliwość wyasygnowania takich środków
W budżecie Powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu postanowił, że powróci do procedowania
przedmiotowego wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad. 23
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 505 mz
stanowiącej obecnie Oddział Pediatryczny będącej W użytkowaniu ZOZ W Busku - Zdroju
W celu jej zagospodarowania przez podmiot zewnętrzny i udzielania przez ten podmiot
świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologii - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. '

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju prowadzi obecnie intensywne prace remontowo - budowlane W pomieszczeniach
„dawnego” Bloku Operacyjnego mające na celu zagospodarowanie tych pomieszczeń dla
potrzeb „nowego” Oddziału Pediatrycznego. Z chwilą zakończenia prac i opuszczenia
obecnego Oddziału Pediatrycznego, pozostanie wolna, niezagospodarowana powierzchnia
505 m. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju dzierżawi obecnie powierzchnię
użytkową, sąsiadującą z obecnym Oddziałem Pediatrycznym, podmiotowi zewnętrznemu,
prowadzącemu na tej powierzchni działalność świadczenia usług zdrowotnych z zakresu
kardiologii inwazyjnej i angiologii. Wobec faktu, iż obecna dzierżawiona powierzchnia pod
działalność świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologii jest na tym
samym poziomie (parter budynku głównego Szpitala) i W bliskim sąsiedztwie obecnego
Oddziału Pediatrycznego, zasadnym jest umożliwienie podmiotowi zewnętrznemu
wydzierżawienie tej powierzchni W drodze nieograniczonego przetargu, z chwilą
przeniesienia Oddziału Pediatrycznego W nowe miejsce, tak aby zapewnić jednolitą strukturę
wydzierżawianych pomieszczeń pod działalność kardiologiczną. Do obowiązków dzierżawcy
będzie należało wyremontowanie pomieszczeń, dostosowanie ich do wymagań sanitamo -
epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych, jak również podpisanie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne W zakresie kardiologii inwazyjnej
i angiologii. Umowa dzierżawy przedmiotowej powierzchni zostanie zawarta na okres do dnia
22 maja 2023 roku od daty podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu. Umowa zostanie
zawarta po przeprowadzeniu publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zawnioskował, aby przed podjęciem decyzji
W przedmiotowej sprawie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem podmiotu
zainteresowanego wydzierzawieniem powierzchni stanowiącej obecnie Oddział Pediatryczny,
celem zapoznania się zjego ofertą.
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Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu
o rozpaftzenie wniosku Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju w spľawie wrażęnia zgody
na wydzierżawienie powierzchni 505 m2 stanowiącej obecnie oddział Pediatryczny oÍaz
podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w przedmiotowej spľawie na dzisiejszym posiedzeniu.
Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie w/w powierzchni
użytkowej zostanie przyjęta po zoľganizowaniu w przyszłym tygodniu spotkania
z pľzedstawicielem podmiotu zainteľesowanego wydzierŻawieniem powieľzchni.

Po przeanalizowaniu, wniosek Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
w sprawie wyľazenia zgody na wydzieľzawieńie powieľzchni 505 m2 stanowiącej obecnie
oddział Pediatryczny będącej w użytkowaniu ZoZ w Busku Zdroju w celu jej

zagospodaľowania pÍZęZ podmiot zewnętľzny i udzięlania przez ten podmiot świadczeń
zdrowotnych z zakľesu kardiologii inwazyjnej i angiologii został pozytywnie zaopiniowany
przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy jednym głosie wstľzymującym się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz nadmienił, Że ZoZ w Busku _ Zdroju opracowując
dokumentację przetaľgową w powyzszym zakľesie jako warunek pľzystąpienia
do pľzedmiotowego przetargu powinien wskazać posiadanie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia na świadczenia zdľowotne w zakresie kardiologii inwazyjnej
i angiologii.

^d.24Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻa,Ílski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na wydzierżawienie powierzchni uzýkowej
znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľoju.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nľ 6912015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 kwietnia 20|5 ľoku
w sprawie wyľazenia zgody na wydzieľzawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się
na parteľze w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju stanowi

załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

4d.25
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powieľzchni
użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdľoju - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu odłoŻył podjęcie decyzji w pľzedmiotowej sprawie do następnego

posiedzenia.

Á.d.26
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz
Z-ca Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Finansowych w Busku _ Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapozna|i Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oľaz wyniku
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Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu
o rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZOZ W Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni 505 m2 stanowiącej obecnie Oddział Pediatryczny oraz
podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W przedmiotowej sprawie na dzisiejszym posiedzeniu.
Inicjatywa uchwałodawcza W sprawie Wyrażenia zgody na wydzierżawienie W/W powierzchni
użytkowej zostanie przyjęta po zorganizowaniu W przyszłym tygodniu spotkania
z przedstawicielem podmiotu zainteresowanego wydzierzawieniem powierzchni.

Po przeanalizowaniu, Wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 505 mz stanowiącej obecnie
Oddział Pediatryczny będącej W użytkowaniu ZOZ W Busku - Zdroju W celu jej
zagospodarowania przez podmiot zewnętrzny i udzielania przez ten podmiot świadczeń
zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i angiologii został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu W głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, że ZOZ W Busku - Zdroju opracowując
dokumentację przetargową W powyższym zakresie jako warunek przystąpienia
do przedmiotowego przetargu powinien wskazać posiadanie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne W zakresie kardiologii inwazyjnej
i angiologii.

Ad. 24
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej
znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr 69/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się
na parterze W budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju stanowi
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 25
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni
użytkowej znajdującej się na parterze W budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji W przedmiotowej sprawie do następnego
posiedzenia.

Ad. 26 '
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz
Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Finansowych W Busku - Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapoznali Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku
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finansowym uzyskanych przezoddziały, poradnie zam-c styczeń i luty 20l5 r. _ w brzmieniu
stanowiącym załqczniki nr 31 i nľ 32 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju zwľócił się do Zarządu Powiatu o przyjęcie zawartych
w przedłożonej na posiedzeniu Zarządu w dniu 2 marca2}l5 ĺ. Analizie efekĺywności Szpitala
Powiatowego w Busku _ Zdroju z planami działania na najbliższe lata wniosków dotyczących
m.in. likwidacji oddziału Neonatologicznego.

w zwiąku z powyŻszym Zarząd Powiatu postanowił poddać szczegółowej anďlizie
funkcjonowanie oddziału Neonatologicznego oÍaz podjął decyzję o Zapľoszeniu na następne
posiedzeni e Zarządu Kieľownika w/w oddziału.

Á.d.27
Naczelnik Wydziału soz Sławomir Dalach zapoznał Zarąd Powiatu z pľotokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone ofeľty organizacji pozarządowych
oľaz innych podmiotów prowadzących działalność pożýku publicznego na wsparcie realizacji
zadan publicznych w 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 33 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy protokół w głosowaniu
jednogłośnie.

4d.28
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwĄ Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie
rea|izacji zadań publicznych w 20l5 roku.

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

Uchwała Nľ 70l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 2015 roku stanowi załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad.29
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Klubu
Sportowego ,,Wisła'' w Nowym Korczynie o przekazanie sprzętu elektronicznego w postaci
komputeľa wraz z oprzyrządowaniem (monitor, klawiatura, mysz) oÍaz wnioskami
Pani oraz Pana dotyczącymi możliwości odkupienia
zestawu komputeľowego wycofanego z użytkowania w tut. Staľostwie _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznikí nr 35, nr 36, nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zaĺząd Powiafu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne
przekazanie na rzęcz Klubu Sportowego ,,Wisła'' w Nowym Korczynie zestawu
komputerowego wycofanego z użýkowania w tut. Starostwie Powiatowym. Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił, Źe wnioski w powyższym zakĺesie mogą byó składane pÍzez
zainteresowane stowarzyszenia, organizacje do końca miesiąca częrwca br. W pľzypadku
braku wniosków od ťw podmiotów, sprzęt komputeroý zostanie poddany wycenie
anastępnie pÍzeznaczony do sprzedtży wdľodze licytacji.
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finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c styczeń i luty 2015 r. - W brzmieniu
stanowiącym załączniki nr 31 i nr 32 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o przyjęcie zawartych
W przedłożonej na posiedzeniu Zarządu W dniu 2 marca 2015 r. Analizíe efektywności Szpitala
Powiatowego w Busku - Zdroju zplanami działania na najbliższe lata wniosków dotyczących
m.in. likwidacji Oddziału Neonatologicznego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił poddać szczegółowej analizie
fimkcjonowanie Oddziału Neonatologicznego oraz podjął decyzję o zaproszeniu na następne
posiedzenie Zarządu Kierownika W/W Oddziału.

Ad. 27
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji
zadań publicznych W 2015 roku - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy protokół W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 28
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie ogłoszenia Wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 70/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 15 kwietnia 2015 roku
W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na Wsparcie realizacji zadań
publicznych W 2015 roku stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. 29
Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Klubu
Sportowego „Wisła” W Nowym Korczynie o przekazanie sprzętu elektronicznego W postaci
komputera wraz z oprzyrządowaniem (monitor, klawiatura, mysz) oraz wnioskami
Pani oraz Pana dotyczącymi możliwości odkupienia
zestawu komputerowego wycofanego z użytkowania W tut. Starostwie - W brzmieniu
stanowiącym załączniki nr 35, nr 36, nr 37 do niniejszego protokołu. “

Po analizie, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne
przekazanie na rzecz Klubu Sportowego ,,Wisła” W Nowym Korczynie zestawu
komputerowego wycofanego z użytkowania W tut. Starostwie Powiatowym. Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił, że wnioski W powyższym zakresie mogą być składane przez
zainteresowane stowarzyszenia, organizacje do końca miesiąca czerwca br. W przypadku
braku wniosków od W/W podmiotów, sprzęt komputerowy zostanie poddany Wycenie
a następnie przeznaczony do sprzedaży W drodze licytacji.
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4d.30
lľ sprawach róznych nie zgłoszono żadnych wniosków'

4d.31
Po zrealizowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudziałi o godzinie l l00 zamknął posiedzenieZaruąduPowiatu.

Protokół sporządzila:
Baľbara Nowocień

B. hloĺ"poiłĹ
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Ad. 30
Wsprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad. 31
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1100 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

ß. Nowouiul


