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Protokół Nľ 40/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22września 2015 ľoku

W posiedzenil Zarządu udzial wzięlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kĺzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Marzęc

oraz

Kĺzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Helena Bebel _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowię
Piotr Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowavłczej w Winiarach
Aneta Chwalik _ Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń
oraz Pomocy Instýucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Grzegorz Lasak _ Kierownik Działu organizacyjno _ Prawnego w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany poľządek posĺedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quoľum.
Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
Rozpatľzenie wniosku Wójta Gminy Nowy Korczyn w spľawie wyrażenia
dotyczącej kwalifikacji dróg położonych w gľanicach administracyjnych Gminy
Korczyn do kategoľii drogi gminnej (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

l.
Ż.
3.
4.

5. oplnlr
Nowy
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6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku Zdroju
w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budzetu Powiatu Z przeznaczeniem

na nagrodę d\aZ-cy Dyrektoľa (Dy.. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).
7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zatządu Dróg w Busku Zdroju

w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków z budzetu Powiatu w wysokości
18 305 zł (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków na2015 rok (Skaľbnik Powiatu).

g. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku
_ Zdroju w spľawie dokonania zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków nimi finansowanych na20l5 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budzecie

Powiatu Buskiego na ľok 20l5 (Skaľbnik Powiatu).
tl.Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skarbnik Powiatu).
t2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie

finansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego
w 2015 roku (Skarbnik Powĺatu).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzętu

Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
16.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany'uchwały nr IYl2712015 Rady

Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 stycznia 20l5 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 _ 2030 (Skaľbnik Powĺatu).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody na realizację pľzez

Powiat Buski w 2016 ľ. pľojektu pn. ,,Przebudowa dľóg powiatowych usprawniających
komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu

buskiego'', upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złoŻęnia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Pľogram rozwoju
gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na \ata Ż016 _ Ż0|9" oraz zabezpieczenia
śľodków finansowych na jego rea|izację (Skarbnik Powiatu).

18. Przyjęcie informacji o pľzebiegu wykonania budŻetu Powiatu Buskiego za I połľocze

20l5 ľoku (Skarbnik Powiatu).
19. Przyjęcie infoľmacji o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej w Powiecie

Buskim w I półľoczu 2015 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
20.Zapoznanie się z porozumieniem zawartym pomiędzy Specjalnym ośľodkiem Szkolno _

Wychowawczym w Bľoninie a Domem Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie

objęcia nauczaniem i działaniem opiekuńczo - wychowawczym mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie, ktőrzy posiadają otzeczenię o potľzebie kształcenia

specjalnego lub zajęć rewalidacyjno _ wychowawczych (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju,
Dyľ. DPS w Zboľowĺe, Nacz. Wydz. SoZ).

21. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach
w sprawie wyraŻenia zgody na przekształcenie powiatowej jednostki oľganizacyjnej,
działającej pod nazwą Placówka opiekuńczo _ Wychowawcza im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Winiaľach' 28 _ l36 Nowy Koľczyn na nową jednostkę organizacyjną pod

nazwą Zespőł Placówek opiekuńczo _ Wychowawczych im' Marszałka Jőzefa
Piłsudskiego w Winiaľach, 28 - 136 Nowy Koľczyn oľaz Centľum Administracyjne
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do obsługi nowo utwoľzonych Placówek (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. Po-W
w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).

22. Zapoznanie się z pismem Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
dotyczącym wydzierzawienia oddziału Ginekologiczno Położniczego
(Dyľ. ZoZw Busku _Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Busku - Zdroju w sprawie wytaŻenia zgody na uruchomienie kwalifrkacyjnego kuľsu
zawodowego (Nacz. Wydz. EK).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczęgo
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju na rok szkolny 201512016
(Nacz. Wydz. BK).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nľ Ż do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju na rok szkolny 201512016
(Nacz. Wydz. EK).

26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie wytaŻenia zgody na ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęó
dydaktyczno - wychowawczych (Nacz. Wydz. EK).

27.Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
w Busku - Zdľoju z rea|izacji pľojektu edukacyjnego w ľamach progľamu ',Eľasmust''
(Nacz. Wydz. EK).

28. Zapoznanie się ze Spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
w Busku _ Zdroju z realízacji pľojektu edukacyjnego w ramach programu ,,Comenius''
(Nacz. Wydz. EK).

29. Spľawy roŻne.
30. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I

obľadom Zaľządu przewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 40 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zatządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqcznÍkí nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 39/20l 5 z dnia l 6 wľześnia 2015 ľoku został przyjęty przęz Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.



Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof ]'ułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Nowy Koľczyn w sprawie wyľazenia opinii o zaliczęniu
do kategorii dróg gminnych na teľenie Gminy Nowy Korczyn następujących odcinków dróg:

1) Rzegocin - Chinków dł. 0,495 km,
2) Nowy Koľczyn ľz. Nida _ ul. Kępa dł. 0'360 km,
3) Czaľkowy - ręmiza dł. 0,550 km,
4) Rzegocin - las clł. 0,340 km,
5) Sępichów łąki dł' 2,250 km w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3

do niniej szego pľotokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak pľzedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drőg
do kategorii dróg gminnych na teľenie Gminy Non.y Koľczyn.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie zaliczęnia do kategorii dľóg gminnych
na terenie gminy Nowy Koľczyn następujących odcinków dľóg:

1) Rzegocin - Chinków dł. 0,495 km,
2) Nonry Korczyn rz. Nida _ ul. Kępa dł. 0,360 km,
3) Czaľkowy - remiza dł. 0,550 km,
4) Rzegocin - las dł. 0,340 km,
5) Sępichów _ łąki dł. 2,250 km.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 194/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż2 września 2075 roku
w spľawie wyľaŻenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dľóg gminnych na teľenie
Gminy Nowy Korczyn stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Sprawie przyznania dodatkowych środków z budżetu
Powiatu z przeznaczeniem na nagrodę d|a Z-cy Dyrektoľa w podziękowaniu za długoletnią
pracę w związku z odejściem na emerýurę - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5
do niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu postanowił przyznać, d|aZ-cy Dyrektora PZD w Busku

- Zdroju nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł bľutto oľaz pochodne.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pťZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach

-za,7 głosie -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
w związku Z opracowaniem wniosku na przebudowę dróg powiatowych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na teľenie powiatu buskiego
pn. ,'Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez pľzebudowę dróg powiatowych na terenie
powiatu buskiego Etap II'', Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
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Kľzysztof Tułak zwľőcíł się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie przyznania
dodatkowych środków z budżetu Powiatu w wysokości l8 305 zł d\a Pana Eugeniusza Witka
wykonuj ące go dokumentacj ę na trzech dro gach powiatowych :

l) Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0044T Falęcin Stary - Białoboľze _ Klępie Dolne
z wykonaniem poszerzenia od km 0+025 do km 2+840 długości 28l5 m'

Ż) Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Staľy Koľczyn
od km |5+797 do km 16+457, długości 660 m związana z budową chodnika
w miejscowości Juľków.

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn
od km |6+495 do km 16+928, długości 433 związana z budową chodnika
w miejscowości Koniecmosty.

Wniosek Dyrektoľa PZD w Busku _ Zdroju w powyższym zakresie stanowi załqcznik nľ 6
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, że nagroda za wykonanie dokumentacji
związanej Z opľacowaniem wniosku na pľzebudowę dľóg powiatowych w ramach
Narodowego Pľogľamu Pľzebudowy Dľóg Lokalnych na teľęnie powiatu buskiego
pn. ,,Popľawa bezpieczeństwa ruchu poprzez pľzebudowę dľóg powiatowych na terenie
powiatu buskiego Etap II'' uzaleŻniona będzie od ilości opľacowanej dokumentacji
dla poszczególnych długości dľóg pľzyjmując 3 200 zł za l km zapľojektowanej dľogi. Mając
powyższe na uwadze w pľzypadku Pana Eugeniusza Witka nagroda ta wynosiÓ będzie
|2 480 zł oraz pochodne. Łącznie nagrody za wykonanie dokumentacji dla wszystkich
pľacowników uczestniczących w przygotowaniu wniosku na pľzebudowę dróg powiatowych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie powiatu buskiego
pn. ,,Popľawa bezpieczeństwa ruchu poprzez pľzebudowę dróg powiatowych na terenie
powiatu buskiego Etap II'' wynosii będą ok. 42 000 zł bľutto oraz pochodne.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i l głosie wstrzymał się.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy z dnia 18.09'2015 r. Znak: ZSP-S.K.311.'Ż.2015
w spľawie dokonania zmian w planie wydatków na 2015 ľok zgodnie z załqcznikiem nr 7
do niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdľoju" z dnia 14'09.2015 r. Znak:
ZST-I 075.26.310.2015 w sprawie dokonania zmían w planie dochodów gľomadzonych
na wydzielonym ľachunku i wydatków nimi finansowanych na Ż015 ľ' zgodnie
z lałqcznikiem nr 8 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015,

Po analizie , povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr l95l201 5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju 
'z 

dnia 2Ż września 2Ol5 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załqcznik nľ 9
do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 19612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 września 2015 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku stanowi

załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji
ľządowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w'20l5 ľoku.

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

Uchwała Nr l97l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dniaŻŻ września2015 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zaktesu administracji rządowej oľaz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 20l5 ľoku stanowi załqczník nr II do niniejszego
protokołu.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nľ 198/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 22 września 2015 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr I2 do niniejszego protokołu.
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Ad. l4
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budzęcie Powiatu Buskiego wŻ015 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr l3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członkiw Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte ptzęz Członków Zarząju Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IY lŻ7l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Z&oju
zdnia 3Ostycznia 2015 roku wsprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2015 _ 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. l7
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody na ľealizację pÍZez Powiat Buski w 2016 r.

pľojektu pn. ',Pľzebudowa dróg powiatowych uspľawniających komunikację pomiędzy
dľogami krajowymi i wojewódzkimi na teľenie powiatu buskiego'', upoważnienia Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
programu wieloletniego pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktuľy dľogowej
na |ata 2016 2079" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego rea|izację
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr l6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało pĺzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Buskiego zal pőłĺoczę Ż0l5 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą informację naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak omówił infoľmację o kształtowaniu się Wieloletniej
Pľognozy Finansowej w Powięcie Buskim w I półroczu 2015 roku _ w brzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza informacja została przyjęta pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą informację na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wŁączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



4d.20
Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
Z porozumieniem zawartym pomiędzy Specjalnym ośrodkiem Szkolno _ Wychowawczym
w Bľoninie a Domem Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie objęcia nauczaniem
i działaniem opiekuńczo wychowawczym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie' którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć
ľewalidacyjno - wychowawczych _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 19 do niniejszego
protokołu. Dyrektoľ DPS w Zboľowie poinformowała, Że pľzedmiotowe porozumienię stało
się niezbędne w związku Z rozszetzeniem pľofilu Domu o dzieci i młodzieŻ
z niepełnosprawnością intelektualną' Ramowy plan nauczania będzie tworzony indywidualnie
dla kazdego ucznia w zależności od potrzeb.

Infbrmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

4d.21
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiärach Piotľ Zeljaś zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na pľzekształcenie powiatowej
jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Placówka opiekuńczo - Wychowawcza
im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Winiaľach, 28 - 136 Nowy Koľczyn na nową jednostkę
organizacyjną pod nazwą Zespőł Placówek opiekuńczo - Wychowawczych im. Maľszałka
Jőzeťa Piłsudskiego w Winiarach,28 _ 136 Nowy Korczyn oraz Centrum Administracyjne
do obsługi nowo utwoľzonych Placówek _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20
do niniej szego protokołu.

Zgodníe z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04' l l '20l3 ľ' Powiat Buski posiada
zezwolenie na prowadzenie placówki opiekunczo _ wychowawczej typu socjalizacyjnego
dla 30 wychowanków pod nazwą Placówka opiekuńczo _ Wychowawcza im. Marszałka
Jőzefa Piłsudskiego w Winiarach, 28 - 136 Nowy Korczyn. Zęzwolęnie zostało wydane
na czas okĺeślony, tj. do dnia 31'12.2020 r, Po 20Ż0 roku w placówkach opiekuńczo _
wychowawczych będzie mogło przebywać łącznie nie więcej níŻ |4 dzięci. W związku
z powyŻszym konieczna jest ľeoľganizacja Placówki w celu dostosowania
jej do obowiązujących przepisów prawa.

Członek Zarządu Robert Gwőidż poddał pod rozwagę możliwośó pľzekształ'cęnia placówki
w ośrodek dla młodzieŻy o wzmozonym nadzorze wychowawczym.

Dyľektoľ Po-W w Winiarach zaproponował pľzekształcenie placówki na nową jednostkę
oľganizacyjną pod nazwą Zespoł Placówek opiekuńczo _ Wychowawczych im' Maľszałka
Jőzefa Piłsudskiego w Winiarach oraz Centrum Administracyjne do obsługi nowo
utwoľzonych plac,ówek. W ramach Zespołu Placówek opiekuńczo - Wychowawczych
wyodľębnione zostaną następujące placówki:

l. Socjalizacyjna Placówka opiekuńczo _ Wychowawcza Nr l, Winiaľy 58,
28 _ 136 Nowy Koľczyn,

Ż. Socjalizacyjna Placówka opiekuńczo _ Wychowawcza Nľ 2, Winiaľy 58'
Ż8 _ 136 Nowy Korczyn,

3. Placówka opiekuńczo _ Wychowawcza Nr 3, Winiaľy 58, 28 - |36 Nowy Koľczyn.

Następnie Dyľektoľ Po-W w Winiarach omówił pľoceduľę dotyczącą przekszÍałcenia obecnej
Placówki w nową jednostkę organizacyjną, tj' zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
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obiektu budowlanego, uzyskanie numerów poľządkowych (adresów), NIP, REGON, złoŻęnie
stosownego wniosku do Wojewody Swiętokrzyskiego. Dyrektoľ Po-w w Winiarach zwrócił
się o pomoc ze strony Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju oraz
Wydziału Spraw obywatelskich, Zdľowia i obrony Cywilnej w pľzygotowaniu powyższych
dokumentów.

Kontynuując Dyrektor Po-W w Winiaľach poinfoľmował, że Centľum Administľacyjne
będzie zapewniać wspólną obsługę kadrową i finansową utworzonych Placówek. W Centrum
Administracyjnym będą ľówniez zatľudnieni wychowawcy do pľacy w obsługiwanych
placówkach opiekuńczo _ wychowawczych. Dyrektoľ Po-W w Winiarach poinformował,
Że utworzenie Zespołu Placówek opiekuńczo _ Wychowawczych im' Marszałka Jőzefa
Piłsudskiego w Winiarach oraz Centľum Administľacyjnego będzie wiązało się
ze zwiększeniem zatľudnienia w grupie wychowawców o 5 etatów oľaz pracowników
administľacji o 0,5 etatu. obecnie miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wynosi
4 169,88 zł. Po przekształceniu koszt ten będzie wynosił 3 763 zł.

Członek Zarządu Krzysztoť Gajek zapýał czy w związku z planowaną ľeoľganizacją
Placówki przewiduje się zwolnienia pľacowników'

Dyrektoľ Po-W w Winiarach poinformował, Że nie pľzewiduje się zwolnień pracowników
związany ch z przekształceniem Pl acówki.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na podjęcie działaí zmierzających
do przekształcenia Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Jőzefa
Piłsudskiego w Winiarach,28 _ l36 Nonvy Korczyn na nową jednostkę organizacyjną pod
nazwą Zespoł Placówek opiekuńczo - Wychowawczych im. Marszałka Jőzefa Piłsudskiego
w Winiarach, 28 _ 136 Nonry Koľczyn oľaz Centľum Administracyjne do obsługi nowo
utworzonych Placówek. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa PCPR w Busku
_ Zdroju oľaz Naczelnika Wydziału SoZ do udzielenia pomocy Dyľektoľowi Po-W
w Winiaľach w przygotowaniu wymaganych dokumentów w powyższym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robert Gwożdż oraz Członek Zarządu
Kľzysztof Gajek, zwľacając uwagę na wykazywaną inicjatywę i zaangażowanie
w wykonywaną pľacę, ponownie zgłosili wniosek o gratyfikację finansową dla Dyrektoľa
Po-w w Winiaľach w postaci podwyżki wynagrodzenia.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, że powyższe zostanie wzięte pod
uwagę podczas dokonywania ľegulacji wynagľodzeń dla kadľy kierowniczej w jednostkach

organizacyj nych Powiatu.

Ad.2Ż
Kieľownik Działu oľganizacyjno _ Pľawnego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem dotyczącym wydzieľżawienia
oddziału Ginekologiczno _ Położniczego _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 2l
do niniejszego pľotokołu. Zgodnie z wlw pismem pľzedmiotem wydzierżawienia będzie
oddział Ginekologiczno _ PołoŻniczy wÍaz Z nieodpłatnym użyczeniem aparatuľy i sprzętu
medycznego. W chwili obecnej ZoZ nie jest w stanie stwieľdzić, czy DzierŻawca będzie
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Zainteľesowany apaľaturą i sprzętem medycznym będącym na wyposaŻeniu oddziału, czy teŻ

będzie dysponował swoim spľzętem.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz dodał, Że ťrľmy które były zainteresowane
wydzierżawieniem pľzedmiotowego oddziału nie zrezygnowały z wlw zamiaru.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz ptzekazał informację o odbytych w ubiegłym tygodniu
ľozmowach w powyższym zakĺesie z pľzedstawicielem jednej z firm. Po wyľazeniu zgody
pÍzez Zarząd i Radę Powiatu na wydzierżawienie powierzchni stanowiącej oddział
Ginekologiczno - PołoŻniczy, Zespił opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ogłosi
postępowanie pľzetaľgowe w powyższym zakresie.

W dalszej części posiedzenia Kieľownik Działu oľganizacyjno _ Prawnego w ZoZ w Busku
_ Z&oju poinformował, Że pielęgniarki weszły w spóľ zbioľowy ze Szpitalem. Związki
Zawodowe Pielęgniaľek domagają się wzľostu wynagľodzenia zasadniczego' Spotkanie
wewnętrzne ze Związkami Zawodowymi Pielęgniarek nie przyniosło dla Związkőw
pozytywnych tozwiązań. obecnie ma zostai vĺyznaczony mediatoľ, któľy poprowadzi dalsze
rozmowy. Spełnienie oczekiwań pielęgniarek oznaczaŁoby ogromne wydatki dla Szpitala.

o godz. ]0a0 CzłonekZarzqdu Robert Gwóźdź opuścił posiedzenie Zarzqdu'

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
_ Zdľoju w spľawie wtażenia zgody na uruchomienie kwalif,rkacyjnego kursu zawodowego
Zaocznegoi E.]2. Montaż i eksploatacja komputerów osobisĺych - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu. Realizacja w/w kuľsu została zaplanowana
w terminie od Ż5 wľześnia 2015 r. do 27 listopada 2016 r. Liczba zgłoszonych uczestników _

10. Łączny koszt wynagľodzenia prowadzących zajęcia wynosi |5 72l zł, natomiast należna
subwencja oświatowa ok. 35 892 zł.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
Członek ZarząduRobert Gwőżdżnie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

^đ.24Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwietđzenia aneksu nľ 4 do arkusza oľganizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na rok szkolny Ż0|5120|6.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zaľządu Robeľt Gwożdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ 199/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia ŻŻ wrześnía Ż0I5 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
20|512016 stanowi załqczník nľ 23 do niniejszego pľotokołu.
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4d.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zaÍwierdzenia aneksu nľ 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok
szkolny Ż01512016'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zarządu Robeľt Gwóżdżnie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ 200/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ŻŻ września 20|5 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201512016
stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

^d.Ż6Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na ustalenie
dodatkowych dni 0Ż.05.2016 r. (dzien pomiędzy świętami l maja i 3 maja), Ż7.05.Ż0|6 r.
(piątek po Bożym Ciele) jako dni wolnych od zajęć, dydaktyczno - wychowawczych
i opiekuńczych _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu. Zajęcia
pľzypadające w te dni zostaną odpľacowane odpowiednio 23.04.2016 r. oraz04.06.20l6 r'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _ wstrzymał się'
Członek Zarządu Robeľt GwőżdŹ nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

A.d.27
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdľoju zrea|izacji pľojektu
edukacyjnego w ramach programu,,Eľasmusł'' za okľes 0l.05.2015 - 3l.07.2015 r. orcz
zestawieniem wydatków zwíązanych z w/w projektem _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

4d.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Z&oju z realizacji projektu
edukacyjnego w ramach pľogramu,'Comenius'' Za okľes 0l.06.2015 - 31.08.2015 r. oraz
zestawieniem wydatków związanych z w/w projektem _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższe Spľawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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^d.29
łI/ sprawach różnych:

I. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwtócił się z wnioskiem w sprawie wykonania
ľemontu i likwidacji spękań nawierzchni dľogi powiatowej w m. Bľzostków
na odcinku 400 m (od Zabłocia do skrzyżowania z drogą gminną).

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz skieľował powyŻszy wniosek do Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju.

2, Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skieľowanym do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg
Krajowych i Autostľad oddział w Kielcach w sprawie pľzebudowy drogi krajowej
Nľ 79 Warszawa _ Kozienice _ Zwo|eń Sandomieľz - Połaniec _ Nowe Brzesko -
Kľaków _ Trzebinia - Chrzanów _ Jawoľzno - Katowice - Chorzów _ Bytom
na teľenie Powiatu Buskiego od miejscowości Gľotniki Małe do miejscowości
ostrowce - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Ad.30
Po ztealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l l00 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.
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Pľotokół sporządz,ila:
Barbaľa Nowocień
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