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Pľotokół Nr 4l l2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 wľześnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2' Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt Gwőźdż
5. Wiesław Marzęc

oľaz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Marian Szostak - Dyľektoľ PUP w Busku - Zdroju
Maľta Dľobek _ Główna Księgowa w PCPR w Busku - Zdroju
Henľyk KľzyŻański _ Naczelnik Wydziału GKN
Grzegorz Gałuszka _ Dyľektor ZoZw Busku - Zdroju
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK

Poľządek posiedzenia:

l. otwaľcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3' Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Zajęcie stanowiska odnośnie pisma Ministerstwa Administľacji i Cyfryzacji w sprawie

pľeferencyjnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infľastruktuľy
telekomunikacyjnej (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

6. Zajęcie stanowiska w spľawie ľemontu drogi 0055T Służów _ Kotki _ Widuchowa od centľum
wsi Kotki do końca zabudowań oraz dokończenie ľemontu dľogi powiatowej
Nľ 0059T Zwierzyniec _ Kotki - Janina na odcinku Podgaje (most) - Elżbiecin o długości ok'
l km (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

7. Zajęcie stanowiska w spľawie zgłoszenia wniosku pľzebuicowy mostu w Chałupk ach ze
środków rezerwy subwencji ogólnej na ľok 2016 (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

8. Rozpatrzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj w sprawie zabezpieczenia
w budżecie Powiatu na rok 2016 kwoty 200 000 zł na dofinansowanie wielólehiego
pľzedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju GminĘ
i Powiatowej Infľastruktuľy Dľogowej na lata 2016 - 2019 _ Usprawnienie systemu



komunikacyjnego popÍzez budowę u|icy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską oraz pľzebudowę
ulic: Jasnej, Batoľego i Jodłowej w Busku -Zdroju" (Dyľ. PZD w Busku _Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).

9. Zapoznanie się z informacją w spľawie przyznania z ręzetwy ministľa właściwego do spľaw
pracy' na wniosek Maľszałka Województwa Świętokrzyskiego, dodatkowych śľodków Funduszu
Pracy w kwocie 144'0 tys. zł na rea|izację pľzez Powiatowy |Jrząd Pľacy w Busku _ Zdroju
pľogľamu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

I0,Zapoznanie się Ze Spľawozdaniem z rea|izacji projektu ,,Nowy Zawőd _ Nowy Staľt'' 2015 za
okľes od 0|.07.2015 ľ. do 3l.08.2015 r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu
Nacz. Wydz. SOZ).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr VI/60/20l5 Rady Powiatu
w Busku _ Zdroju z dnla 31 marca 2015 ľoku w sprawie WraŻenia zgody na realizację pÍZęZ
Powiat Buski Programu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pľacy - pilotaz'' (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
wydzieľzawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym
i w budynku pľzychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Dyľ.
ZOZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. GKN).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczď1 w spľawie wyrazenia zgody na wydzieľżawienie
powieľzchni użytkowej znajdującej się W budynku głównym i budynku przychodni
specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju (Dyr, ZoZ w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. GKN).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wytaŻenia zgody na uŻyczenie aktywów
trwałych mienia ľuchomego stanowiących własność Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdľoju (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie zatwieľdzenia wysokości
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nľ 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
201512016 (Nacz. Wydz. EK).

l7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwíerdzenia aneksu
nr 3 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza
Wielkiego w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ016 (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyznania nagľód Staľosty
Buskiego dla nauczycielí za osiągnięcia w pracy dydaktycznej' wychowawczej i opiekuńczej
(Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

19. Rozpatľzenie wniosku znak: ZsP.0722.27.Ż0|5 Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych
Nr 1 w Busku - Zdľoju w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2015 rok (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

20.Rozpatrzenie wniosku znak: Lo-F07l0-4ll2015 Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w
Busku _ Zdľoju w sprawie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków na wydzielonym
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 20l5 ľoku (Skarbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. EK).

21. Rozpatrzenie wniosku znak: PINB.07l .|.6.Ż0l5 Powiatowego Inspektora Nadzoľu



Budowlanego w Busku Zdľoju w sprawie przesunięcia śľodków Íinansowych
zparagrafőw płacowych na wydatki bieŻące (Skarbnik Powiatu).

Po Sesji:

2Ż.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 20l5 (Skaľbnik Powĺatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojuw spľawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 20l5 (Skaľbnik Powĺatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie ťtnansowym
zadań z zakľesu administľacji rządowej oraz innych zadań zleconych odľębnymi ustawami w
2015 roku (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w
podległych j ednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

28. Sprawy rőŻne'
29 . Zalnl<rlięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 9 30 otworzył 4l posiedzenie ZarząduPowiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób
stanowiq załqcznÍkí nr I í nľ 2 do nin. protokołu.

Ad.3
Pľoponowany poľządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nľ 40/20l5 z dnia 22 września2015 roku został pľzyjęty przez Członków ZarząduPowiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zwľócił się do Zarządu
Powiatu o zajęcie stanowiska odnośnie pisma Ministeľstwa Administľacji i CyfryzĄi * ,p.uňi.



pľeferencyjnych Stawek opłat za zajęcie pasa dľogowego w celu umieszczenia infľastľuktury
telekomunikacyjnej wÍaz- ze wzorem deklaracji _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 3 do
niniejsrygo protokołu.

Zgodnie ze wzoÍem deklaľacji Ministeľstwa Administľacji i Cyfryzacji stawka opłaty za zajęcie pasa
drogowego w celu umieszczenia infiastruktury telekomunikacyjnej, począwszy od 1 grudnia Ż015 t.,
zostałaby ustanowiona na poziomie nie vĺyŻszym niż 20 złll m 'lrok i obowiązywałaby co najmniej
do 3l grudnia 2020 roku.

Po przeanalizowaniu, Członkowie Zarządu Powiatu przychylili się do stanowiska Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju i stwieľdzili' ze obowiązujące stawki przyjęte
uchwałami Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Nr XIV/97|04 z dnia 27'05.2004 r. w spľawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dľogowego oľaz Nľ XXXIII125812005 z dnia 30.12'2005 ľ.

zmieniającą uchwałę nr XIYl97l04 z dnia 3l maja 2004 r' Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
w sprawie wysokości stawek opłat pobieľanych za zajęcie pasa dľogowego dľóg powiatowych
połozonych na teľenie powiatu buskiego, nie są wysokie. 'W związku z povĺyŻszym Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie negatywnie zaopiniował pľzedmiotową propozycję deklaľacji
Ministerstwa Administracji i Cyťryzacji o ustanowieniu pľefeľencyjnych stawek za zajęcie pasa
dľogowego w celu umieszczenia inÍľastľuktury telekomunikacyjnej.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztoť Tułak przedłożyŁ wniosek
Radnego Stanisława Moskala w spľawie remontu dľogi 0055T Służów _ Kotki _ Widuchowa od
centľum wsi Kotki do końca zabudowań oraz dokończenie remontu drogi powiatowej
Nr 0059T Zwierzyniec _ Kotki - Janina na odcinku Podgaje (most) - Elzbiecin o długości ok.
l km _ w brzmieniu stanowíqcym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na to, że zakres ľobót na ľok 20l6 dotyczący przedsięwzięcia ,,Pľzebudowa dróg w ľamach
Pľogľamu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktuľy Drogowej na lata20116 _2019" został juŻ
przyjęty, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował w/w wniosek'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządl: Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Z&oju Kľzysztof Tułak zwľócił się do Zarządu
Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszenia wniosku pľzebudowy mostu w Chałupkach ze
śľodków ľezeľwy subwencji ogólnej na rok 20|6 - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 5 do
nĺniejszego proÍo kołu,

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Że zgodnie z kosztoľysem całkowita przebudowa
w/w mostu wynosi ok. 1 4Ż1 tys. zł.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił' że wniosek dotyczący przebudowy mostu w Chałupkach
zostanie pľawdopodobnie zrealizowany Ze śľodków zaoszczędzonych w wyniku przeprowadzonych



postępowań pľzetargowych w zakľesie programu ,,Pľzebudowa dróg w ľamach Progľamu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dľogowej na lata 2016 _ 20lg-. Decyzję w powyzszym
zakľesie Zarząd Powiatu podejmie do końca bieżącego roku.

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

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kĺzysztof Tułak i Skarbnik Powiatu Artuľ
Polniak omówili wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko _. Zdrőj w spľawie zabezpieczenia
w budżecie Powiatu na rok 20l6 kwoty 200 000 zł na dofinansowänie wieloletniego przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dľóg w ramach Pľogramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Dľogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzęz
budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską oruz przebudowę ulic: JaJnej, ľatórego
i Jodłowej w Busku _ Zdroju" - w bľunieníu stanowiqcym załqcznik nr 6 do nínĺejszego protokoiű,

Po wyczeľpującej dyskusji, Zarząd Powiatu postanowił, Że decyzję w zakľesie zabezpieczenia
w budzecie Powiatu na ľok Ż016 śľodków finansowych na dofinansowanie wieloletniego
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa dľóg w ľamach Progľamu Rozwoju Gminneji Powiatowej Infľastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Usprawnienie systemu
komunikacyjnego poprzez budowę u|icy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską oraz przebudowę
ulic: Jasnej, Batoľego i Jodłowej w Busku _ Zdroju", podejmie w m-cu puŻdziemiku bieżącego
ľoku.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zuządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdroju Maľian.Szostak zapoznał Zarząd Powiatuz informacją w sprawie pr.zyznania z rezerwy ministra właściwego do spľaw pracy' na wniosek
Marszałka Województwa Świętokľzyskiego, dodatkowych środków Funäuszu- Pracy w kwocie
l44,0 tys. zł na rcalizację przez PUP w Busku _ Zdroju programu na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej _ w brzmieníu stanowíqcym załqcznik
nr 7 do nínĘszego protokołu

Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Żę wlw środki ťlnansowe zostały
zaplanowane na aktywizację osób bezrobotnych poprzezdwie formy, tj:
- kwota 72 tys. zł na dotacj e dla4 osób bezľobotnych,
- kwota 72tys. zł d|apľacodawców w pľzypadku tworzenia nowych miejsc pracy.

Po analizie, infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przęz Zarząd, Powiatu do
wiadomości.



Ad. 10
Główna Księgowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Marta Drobek
szczegółowo zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem z realizacji projektu ,nNowy Zawőd _
Nowy Staľt'' Ż0l5 za okĺes od 0l.07.2015 r. do 3l.08.20l5 r. - w bľzłnieniu stanowĘcym załqcznĺk
nr 8 do niniejszego protokołu

Po zapoznaniu się, powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przezZaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Główna Księgowa w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Marta Dľobek
przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ VI/60/20l5 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l marca 2015 roku w sprawie WraŻenia zgody na ľealizację
przez Powiat Buski Programu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pľacy _ pilotaż'' - w brzmieniu stanowíqcym załqcznĺk nľ 9 do
niniej s ze g o p roto koł u.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwaĘ został przyjęty ptzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

o godzinie 10:20 do obradujqcych Członków Zarzqdu Powiatu dołqczył Radny Wiesław Marzec'

Ad. 12
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka i Naczelnik Wydziału
GKN Henľyk KtzyŻaŕlski przedstawili pľojekt uchwały Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie wyľażenia zgody nawydzieľŻawienie powieľzchni uzytkowej znajdującej się w budynku
głównym i w budynku pľzychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _Zdroju.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 201/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 wľześnia}0l1 ľoku w spľawie
wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku głównym
i w budynku pľzychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju stanowi
załqczník nr 10 do nÍníejszego protokołu.

Ad. 13
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka i Naczelnik Wydziału



GKN Henľyk KrzyŻanski omówili projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku głównym i budynku
pľzychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju _ w bľzmieniu
stanowiqcym załqcznik nr II do níniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu' powyŻszy projekt uchwały zosIał przyjęty przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Kľzysztof Gajek nie był obecny w tľakcie
głosowania.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 14
Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Gtzegorz Gałuszka oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawili pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie
wyľazenia zgody na uŻyczenie aktywów tľwałych mienia ruchomego stanowiących własnośó
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - w bľzmieníu stanowiqcym załqczník nr 12 do
n iniejs zego p ľoÍo kołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptzez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Członek Zarządu Powiatu Krzysztoť Gajek nie był obecny w tľakcie
głosowania.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemv
Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Wniosek Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju dotyczący wydzieľżawienia
powieľzchni oddziału Ginekologi czno - PołoŻnlczego, oddziału Neonatologicznego oraz Poradni
Ginekologiczno - PołoŻniczej, będących w uzytkowaníu ZoZ w Busku - Zdroju w celu ich
zagospodarowania pľzez podmiot zewnęttzny otaz uŻyczenia temu podmiotowi na czas tľwania
umowy dzierż'awy aktywów tľwałych tj. apaľatuľy i spľzętu medycznego w/w oddziałów i poradni
w celu ich użytkowania, wÍaz Z przekazaniem zakontľaktowanych z NFZ świadczeń opieki
zdrowotnej w ľodzaiu leczenie szpitalne i ambulatoľyjna opieka specjalistyczna w zakľesie
położnictwa i ginekologii oľaz neonatologii w celu ich udzielania przez ten podmiot, stanowi.

załqcznik nr I2a do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego ośľodka



Szkolno - Wychowawczego dla. Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie

zatwieľdzenia wysokości sřypendi'. ^"*y""i;i'Ľ'ň; 
ŕň;;ąg'ięcia sportowe - rł bľzmieniu

stanowíqcy^ zołq';;í:k- i ; á; niniejszego protokołu'

Zsodnie z wĺwwnioskiem zapľoponowana kwota stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia

.oorto*. * SoS_w w Busku _ ď;ň 
''io- 

l36"z't ľnr"']u*'l'' 'Nu 'po^dstawie 
klasyfikacji

räcznej/semestľalnej sześcioľo ':iiľř'*ä 
n,orri*osj'-otl"y'uniu stypendium za wyniki

w nauce/osiągnięciá sportowe u'y'L'un' * II semestľze2014ĺŻ015 r'

Po aĺa||z1e,pľzedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zaĺząd Powiatu

w gło.o*aniu jednogłośnie'

Ad. 16 . a ' Í^l,Dôńôtą Krzemień oľzedstawiła pľojekt uc'ĺvł{.v !i-:ľ:J*i:":ľ:iäil
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľze-ds1awiła pĺojekt uchwały-Zarzadu Powiatu w Bus]

- Zdľoju * .pru*iä Złt*i"rar"niu'n'.'tä'* ĺ ao "rkń;ľ;';Ji;;.jľí"'poiu 
Szkół Specjalny

w Busku - Zdľoju na 
'ok 

szkolny 2015lŻ01^6'

Po aĺa|ízie, powyŻsza . 
uchwďa została pozytywnie zaopiniowan a przez Zarząd Powiatu

* głoro*uniu jednogłośnie' 
^^í t _^l-rt rr' eŕtŕą\

Uchwała Nľ 2021201 5 ZarząduPowiatu w Busku _-Zdroiu z dnia 30 wľześni aŻ0t5 roku w sprawle

zatvłierdzenio un"ksu nĺ 2 do ".k"";';;;;i";;ji 
z".poť,ľ śä.* śo:'i1ĺ"y"r' w Busku - Zdroju na

rok szkol ny 2 0 1 5 ôöj ;", ĺri r * i rrł q:r;;ř;-i' A " ti i'i' ze g o p r o t o k oł u

Ad. 17 . tz'-^^ioĺ ^mÁrľiła otoiekt uchwały Zarządu |"ľi."* 1':::ľ -
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień omówiła. pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Bus'

Zdroju * ,p.u*ä-iłt ,ięraręniu *.-ŕ.u *l ao ťi':;ľä;i'äł:lŻ7i1ł" 
Szkół Technicznych

i ogólnoks ńaŁcącychim. Kazimi.r;\ilj_kĺ.go * 
"'.r." 

-"żä":" na ľok śzkolny 20'5ĺ20..6'

Po zapozĺaniu się, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowan a ptzez Zarząd Powiatu

* gło'o*uniu jednogłośnie' 
^^í Á _^l-rr tt' cńĺ

Uchwała Nr 203/201 SZarząduPowiatu w Busku- Zdľoju ,d!jy39 ľ1ľiaŻ0|5 
ľoku w spra*e

zatw'eľdzęnĺu un"L.r, nľ 3 do *r,rr)ľälg uniriÁ"i,iz"rpoii, s"ľół Techniczní"r' i ogotnokształcących

im. Kazimi.r"u'wi.rr.iego w B'rń: żä;ń nä ľok Jŕilřó išĺiols sĺanowi íałqcznik nľ 15 do

níniej s ze g o p ľ oto kołu'

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień PrzedłożĘłapľojeJ<j 
*h*ry^?ľządu Powiatu w Busku -

Zdroju w sprawie przyzĺail?:Ľ"".š','":iliy ďůr.iäg" dla nauczycieli za osiągnięcia w pľacy

dydaktycznej, wych^owäwczej i opiekuńczej'

Poszczególne wnioski Ll1"l""l#";")ľľľj;' :n:T;;ry,,i";:;ľ: rfr,:;;;::;:"ľ,,ło'ľľ"'
dydaktyóznej, wychowawczeJ l ol



Powyższe wnioski zostały zaakceptowane pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie zdecydowali, Że wysokośó w/w Nagrody
Starosty Buskiego pozostanie na dotychczasowym poziomie tj.2 500 zł.

Po anď'izie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 204/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 wľześnia}}l1 ľoku w spľawie
przyznania nagľód Starosty Buskiego dla nauczycie|i za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej stanowÍ załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił wniosek znak: ZSP.0722.27.2015 Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia śľodków
finansowych w planach wydatków budzetowych na 20l5 rok _ w brzmÍeniu stanowiqcym załqcznik
nr 17 do níniejszego protokołu

Po ana|izie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak: Lo-F07l0-4IlŻ0I5
Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju w sprawie zwiększenia planu dochodów
i planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2015
roku - w bľzmieniu stanowíqcym załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu,

Po analizie, powyższy wniosek zostď pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

4d.21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił wniosek znak: 'PINB.07l.l.6.20l5 Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w spľawie przesunięcia środków frnansowych
z paragrafow płacowych na wydatki bieżące _ w brzmieniu stanowiqcym załqczník nľ 19 do
niníej szego pľoto kołu.

Po aĺa|izie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

o godzinie I I :00 Przewodniczqcy Zarzqdu ogłosił przerwę w obradąch Zaľzqdu Powiatu.

Po Sesji Rady Powiatu o godzinie I 5,'25 obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione.



4d.22
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiafu w Busku - Zdroju
w sprawie zmian w budŻecie Powiafu Buskiego na ľok 2015.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 205/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 września}}l5 roku w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l5 stanowi załqczník nr 20 do níniejszego protokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłożył pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytyvĺnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 206/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 30 września2}l5 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi załqczník nľ 2l do
níniejszego protokołu.

A.d.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 20712015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju z dnia 30 wľześnia}Dlĺ roku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załqczník nr 22 do
niníejs ze g o p roto kołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po przeanalizowaniu, powyŽsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 208/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 wľześnia}}lĺ roku w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż0l5 stanowi załqczník nľ 23 do nínÍejszego
protokołu,
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Ad.26
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zada(l

zleconych odrębnymi ustawami w 2015 ľoku.

Po ana|izie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 209/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 wľześniaŻ015 ľoku w spľawie
zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załqcznik nr 24 do níniejszego protokołu

Ad.27
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosta\a pozytywnie zaopiniowana przęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 210/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 30 wľześnia2015 roku w spľawie

zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nr 25 do

niniej sze go p roto koł u.

Ad.28
W sprawach ľóżnych:

l)' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak i Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawili
wniosek Stowarzyszenia ,'Razem Dzieciom'' o pľzesunięcie terminu i zmiany zakresu rzeczowego
zadaniapublicznego pod nazwą,,Poznajmy nasz kraj - wycieczki dla najmłodszych'' z30.09.2015 r.

na 30' l l '201 5 r. - w bľzmieníu stanowíqcym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został zaakceptowany przezZarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

^d.29Po zrea\izowaniu porządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaru podziękował obecnym za
udział i o godzinie 15:40 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Protokół sporządziła:
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