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Protokĺĺl Nľ 4212015
z posiedzen ia Zarządu Powiatu

z dnia t4 października 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, KľzysztofGajek
3. Wiesław Maľzec

oÍ^z

Kľzysztof Tułak * Dyľektoľ Powiato wego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Sylwester Pałka _ Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku -
Zdroju
Jolanta Czyrny _ Dyrektor Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju
Andrzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Marian Szostak - Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Grzegotz Gałuszka _ Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski _ Z-ca Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdľoju
Barbara Gajek - Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału E'K
Urszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk Kĺzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Anna Lasia _ pracownik II stopnia wykonujący zadania w ľamach robót publicznych
w Wydziale KT

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwarcię posiedzenia.
2, Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
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4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu zX Sesii Rady Powiatu z dnia 30 wľzeŚnia 20l5 roku.
6. Rozpatľzenie wniosku Gminy Solec _ Zdroj w sprawie pľzystąpienia w chaľakteve

Partneľa do projektu paftneľskiego Gminy Busko - Zdroj i Gminy Solec - Zdroj
pn.: ,,Uzdrowiskowy szlak rowerowy - bezpieczna ścieżka rowerowa przez obszary cenne

pľzyľodniczo łącząca Gminę Busko _ Zdrőj i Gminę Solec - Zdroj" współfinansowanego
ze środków Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego
na lata ŻO14 _ 2020 w ramach Działania 4'5 ochľona i wykorzystanie obszaľów cennych
pľzyrodniczo (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

7. Podjęcie uchwały upoważniaj ącej Z-cę Dyľektora PZD w Busku - Zdroju do załatwiania
w imieniu Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju wszystkich spraw należących do zarządcy
dľóg w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

8. Zapoznanie się z interpelacją Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju Pana Ludomiľa
Leszczyńskiego oruz Pana Kamila Kasperczyka z dnia 30.09.2015 r. w spľawie remontu

drogi powiatowej Nr 0046T Zaborze - Kołaczkowice _ Kargów na odcinku przez wieś
Zaborze na długości ok' l km (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

9. Zapoznanie się z interpelacją Radnych Rady Powiatu w Busku _ Z&oju Pana Ludomira
Leszczyńskiego oľaz Pana Kamila Kasperczyka z dnia 30.09.20l5 r. w sprawie ujęcia
w planie rzeczowo _ finansowym przebudouvy dľogi powiatowej Nr 0ll2T Nowa Wieś
Sroczków - Beszowa na odcinku pÍZez wieś Klępie Góme (Dyľ. PZD w Busku _

Zdľoju).
ll.Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

skierowanym do Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach
dotyczącym skrzyŻowania dľogi kľajowej Nľ 73 z drogą powiatową Nr 0058T
w m. Skorzów (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

11.Zapoznanie się z potľzebami z zakľesu ľemontu nawieľzchni chodników oraz umocnienia
skarpy i dna rowu pľzy drogach powiatowych Powiatu Buskiego (Dyľ. PZD w Busku -
Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

lŁ.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju
dotyczącym ľealizacji zadania w zakľesie pľzebudowy dľogi powiatowej Nľ 0032T
Rzeszutki - Falki _ Janowice Poduszowskie (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik
Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu w wysokości 692000 zł na zakup

soli drogowej wraz z transpoľtem oraz wykonanie mieszanki piaskowo _ solnej a takŻe

świadczenie usług spľzętowo transpoľtowych przy zimowym utľzymaniu dróg
powiatowych w sezonie zimowym 20152016 (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

14. Zapoznanie się z infoľmacją nt' wysokości pľomesy w ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk zywiołowych (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).

15. Rozpatrzeníe wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku _ Zdroju
w sprawie zabezpieczenia śľodków z budżetu Powiatu w wysokości l47 320 zł
ze środków usuwania skutków klęsk zywiołowych na zadania: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nľ 0l34T Szczęrbaków - Szczýniki - Noorry. Korczyn od km 5+500 do km
7+000 długości 1500 ffi'', ,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l45T Pacanów -
Niegosławice _ Chľzanów od km 2+450 do km 3+445, długości 955 m'' (Dyľ. PZD
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).



J

1ó. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku
Zdroju w sprawic sÍinansowania wyposazenia i remontu stacji diagnostycznej

w waľsztatach szkolnych (Dyr. ZST-I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik
Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infbrmatycznych w Busku
_ Zdroju w spľawie zatwiqdzęnia wysokości stypendium nrotywacyjnego (Dyr. ZST-I
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku
_ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki w internacie
(Dyľ. ZST-I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

19.Przyjęcie sprawozdania Dyrektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju z wykonania planu pracy za rok szkolny 20l4l20l5 przez
PoDiDN w Busku _ Zdroju (Dyľ. PoDiDN w Busku _Zdroju,, Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Poľadni PsychologiQZno _ Pedagogicznej w Busku -
Zdľoju w sprawie wraŻenia zgody na likwidację niepľzydatnych składników majątku,
któľe zostały wycofane z uŻytkowania z powodu uszkodzenia lub awarii (Dyr. P P-P
w Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).

2l. Rozpatrzenie wniosków w spľawie zwolnienia z opłat za vĺyŻywienie wychowanków
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nľ 5 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju na rok szkolny 2015lŻ0116

(Nacz. Wydz. EK).
23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzęnia aneksu

nľ 6 do aľkusza organizacji Specjalnego oŚrodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju na rok szkolny 201512016
(Nacz. Wydz. EK).

24. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spŕawie upowaznienia dyrektoľów
jednostek oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie rea|izacji pľojektu' pn. ,,Dobry staľt'' w ľamach Regionalnego Pľogramu
operacyjnego Województwa Swiętokĺzyskiego 2014 _ 2020 Europejskiego Funduszu
Społecznego (Nacz. Wydz. EK).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu
Buskiego do pľojektu pn. ,,Dobľy start'' w ľamach Regionalnego Programu opeľacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego ŻOl4 _ Żo2O Euľopejskiego Funduszu Społecznego
(Nacz. Wydz. EK).

26. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kieľunku
kształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji (Nacz. Wydz. EK).

27. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokszÍałcących w Busku _ Zdľoju z przebiegu ľealizacji projektu edukacyjnego
w ramach pľogramu Erasmus* (Nacz. Wydz. EK).

28. Rozpatrzenie wniosku w spľawie udzielenia dotacji na rok 2016 dla niepublicznej
Policealnej Szkoły Medycznej nieposiadającej upľawnień szkoły publicznej (Nacz. Wydz.
EK, Skarbnik Powĺatu).

29.Przyjęcie sprawozdania rzeczowo _ finansowego Samorządu powiatowego Z realizacji
zadan z zakręsu rehabilitacji i zatľudniania osób niepsłnospľawnych ťlnansowanych
ze środków PFRON za III kwartał2015 roku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju' Dyľ. PUP
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
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30. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

wyľażenia zgody na zakup kuchni gazowej szeŚciopalnikowej ze stali nieľdzewnej

z piekarnikiem gazowo _ elektrycznym (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. DPS
w Gnojnie, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

3l. Podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia w ľoku 2016 i w następnych latach konkuľsów
na rea|izację zadan pn. ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej,
całodobowej, socjalizacyjnej'', ,'Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu

ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych'', ,'Prowadzenie domu pomocy

społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'' (Dyr. PCPR
w Busku -Zdroju,, Nacz. Wydz. SOZ).

32.Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
o przychodach, kosztach oraz wyniku ťtnansowym uzyskanych przez oddziały,

w spľawie konsultacji pľojektu
oľganizacj ami pozarządowymi

pożýku publicznego w latach

- Zdľoju
poľadnie
Powiatu,Za m-c sierpień 2015 r. (Dyr. ZoZ w Busku

Nacz. Wydz. SOZ).
33. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju

uchwały ,,Progľamu współpracy Powiatu Buskiego z
oraz innymi podmiotami pľowadzącymi działalność
Ż016 -20Ż0" (Nacz. Wydz. SoZ).

Zdroju, Skaľbnik

34. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrőj w spľawie

zabezpieczenia w budzecie Powiatu na ľok 2016 śľodków finansowych w kwocie

200 000 zł na doťtnansowanie wieloletniego pľzedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. ,,Pľzebudowa dľig w ľamach Progľamu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktuľy

Ďľogowej na lata 2016 _ 20|9 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez

budówę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską oraz przebudowę ulic: Jasnej,

Batorego i Jodłowej w Busku 'Zdroju" (Skarbnik Powiatu).
35. Rozpatizenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

w spľawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budŻeto'''Vych w 2015 ľoku

(Skarbnik Powiatu).
36. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia śľodków dó planu finansowego w latach

2O15 _ 2017 w związku z doltnansowaniem projektu pn' ,,Zagtaniczna praktyka atutem

młodego technika'' ľealizowanego przez szkołę w ľamach progľamu Erasmusł (Skaľbnik
Powiatu).

37. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

dla Ńiepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania zmian między
paľagľafami w planie wydatków na 20l5 ľ. (Skaľbnik Powiatu).

38. PodjĘcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skaľbnik Powiatu).
39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroj,,:, w sprawie przeniesień w planie

wyđatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku podział ľezęľwy celowej

przeznaczonď1 na nagľody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -
wychowawcze, z pÍzeznaczeniem na wypłaty nagród organów pľowadzących (Skarbnĺk
Powĺatu).

40.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku _podział rezeľwy ogólnej (Skaľbnik
Powiatu).

41.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).
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43. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie

finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadań zleconych
odľębnymi ustawami w 20l5 roku (Skarbnik Powiatu).

44. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

4ý.Zapoznanie się z infoľmacją o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich
w pieľwszej połowie 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

46. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłat za usuwanie

i pľzechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu stľzeżonym oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia
poiazdu (Nacz. Wydz. KT).

47. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przyjęcia
na lata 2015 _ 2017 planu wykoľzystania zasobu nieruchomości Powiatu Buskiego
(Nacz. Wydz. GKN).

48. Spľawy rőŻne (Nacz. Wydz. oR).
49, Zamknięci e po sied zenía.

Ad. l
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőty powitał

zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 42 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (Ż nieobecnych usprawiedliwionych),
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lisa
obecnoścí Członklíw Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nľ 1 i 2

do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez PrzewodnicZącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 4ll20l5 z dnia 30 wľześniaŻOl5 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _

wstrzymał się.

Ad.5
Wdrozenie uchwał Rady Powiatuz X Sesji Rady Powiatu z dnia 30 wrześniaŻ015 ľoku -
załqczník nr 3 do niniejszego protokołu.

UchwałaNr X l90 t2015 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 30 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regĺonalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.



Wo Świ krzvski ia w Dzie
Wo i ewództwa Swietokrzvskicgo.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 3 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

UchwałaNľ X l9l l2015 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 30 wľześnia2015 roku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.
kľz,vskie celem w Dzienniku U

Woi ewództwa Swiętokrzvskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 3 glosach _za,0 glosach -pľzeciw ĺ 0 glosach -wstrrymał sĺę.

Uchwała Nľ X/ 92 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015 roku
w spľawie zmiany uchwały Nľ IV l Ż7 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 2015 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.

za wdľoŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w zycie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w foľmie elektronicznej w programie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząĺl Powiatu w glosowaniu
przy 3 głosach -za,,0 glosach _przeciw i 0 głosach -wstrrymał sĺę.

Uchwała Nľ X l 93 t2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015 ľoku
w sprawie wyrażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w Ż016 ľ. pľojektu
pn' ,,Przebudowa dróg powiatowych uspľawniających komunikację pomiędzy drogami
krajowymi i wojewódzkimi na teľenie powiatu buskiego'', upoważnienia Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach progľamu
wieloletniego pn. ,,Poprawa ľozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
20l6-Ż019" oraz zabezpieczenia środków ťtnansowych na jego rea|izację.

za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdraŻania w życie odpowiedzialni są: Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Dyľektor
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
zdnía 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanĺu
przy 3 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymał się.

Uchwała Nr X /94 /2015 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnía 30 wľześnia2}|5 roku
w spľawie zmiany uchwały nr YIIIl7Żl20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia



7

29 czerwca 2015 ľoku w spľawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju przy ul. Bohaterów Waľszawy 67 za 2014 rok oraz pokľycia
ujemnego wyniku finansowego zatęn okres.

za wdrożęnie powyzszej uchwały i inÍbrmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrazania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz
Gałuszka, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skarbnik Powiatu Aľtur
Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aft' 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatovvym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Zarząd Powiatu w głosowanĺu
przy 3 glosach -za,0 glosach _przeciw i 0 głosach _wstľrymal sĺę.

Uchwała Nľ X l 95 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześni a 2015 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nr VIII/77l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
29 częĺwca ŻOl5 ľoku w sprawie wyľaŻenia zgody na wydzieľzawienie powierzchni
uzytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju.

za wdľożenie powyzszej uchwały i inťoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor ZoZ w Busku - Zđľoju Grzegorz
Gałuszka, Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski oľaz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokĺzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 3 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľrymał się.

Uchwała Nľ X l 96 l2015 Rady Powiatu
o zmianie uchwały w spľawie ustalenia
na teľenie Powiatu Buskiego.

za wdľozenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

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

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

celem w Dzĺenniku U
Wo i ewództwa Swiętokľzvskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 3 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ X t 97 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września 2015 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody na wydzierzawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się

w budynku głównym i budynku przychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju.
za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju Grzegoĺz

w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześniaŻ0l5 ľoku
ľozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
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Gałuszka, Naczelnik Wydziału GKN FlenrykKľzyŻanski oraz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewo,dy Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľZy 3 glosach _za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľrymał się.

Uchwała Nr X l98 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 30 września2015 ľoku

w spľawie wyrazenia zgody nauŻyczenie aktywów tľwałych mienia ruchomego stanowiących
własność Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

za wdroŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju Grzegorz
Gałuszka oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 3 glosach _za,,0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ X t 99 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wrześni a 2015 roku
w spľawie zmiany uchwały Nľ VI/60/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 maľca

2O|5 ľoku w spľawie wyľażenia zgody na ľealizację pÍzez Powiat Buski Pľogľamu

pn' ,,Schematom SToP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji ľynku
pľacy - pilotaż''.

za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński' Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ
Dalach oľaz Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu \ť głosowaniu
przy 3 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Ad.6
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Gminy Solec Zdrőj dotyczącym realizacji projektu

partnerskiego Gminy Busko _ Zdroj i Gminy Solec _ Zdrőj pn.: ,,Uzdľowiskowy szlak

io*.'o*y _bezpieczna ścieŹka ľowerowa przez obszaľy cenne przyrodniczo łącząca Gminę

Busko _ Zdrőj i Gminę Solec _ Zdľőj" współfinansowanego ze śľodków Regionalnego
Progľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata Ż0l4 _ 2020 w ramach

Działania 4.5 ochľona i wykorzystanie obszaľów cennych pľzyľodniczo _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu. Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju
poinfoľmował, Że Gmina Solec _ Zdrőj Zwraca się z propozycją przystąpienia do projektu

w charakterze Partnera projektu oraz wsparcie ťlnansowe inwestycji w zakresie podziału
i nabycia działek na poszeľZenie pasa dľogowego dróg powiatowych.
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Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że zakres projektu, jaki Gmina Solec _

Zdrőj planuje wspólnię z Gminą Busko _ Zdrőj ľealizować, obejmuje budowę ścieżki
ľowerowej wraz Ze spójnym oznakowaniem, któľa poŁączy sąsiadujące ze sobą gminy
uzdrowiskowe Busko _ Zdrőj i Solec - Zdroj. Dodatkowo w ramach zadania wykonane
zostaną miejsca postojowe dla roweľów wtaz z elementami małej architektury. Projekt
obejmował będzie również zagospodarowanie miejsc cennych przyrodniczo w niezbędną
infľastľukturę turystyczną oraz pľomocję obszaľów cennych przyľodniczo. Szacuje się,

iz przedmiotowa ścieżka będzie miała około 20,5 km długości Z czego l0,5 km przebiegać
będzie w pasie dróg powiatowych. Koszt inwestycji nie powinien być wyŻszy
niz l0000 000 zł. Dofinansowanie planowanego zadania może wynieść do 857o kosztów
kwalifikowanych. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz dodał, że koszt podziału i nabycia
działek na poszerzenie pasa dľogowego dróg powiatowych wyniesie ok. 400 000 zł'
Przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifrkowanych, Powiat na ľealizację
powyższego zadania z własnego budzetu musiałby przeznaczyó środki w kwocie
ok. 60 000 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wraził zgodę napľzystąpienie w charakterze Paľtnera

do pľojektu paľtneľskiego Gminy Busko _ Zdrőj i Gminy Solec _ Zdrőj pn.: ,,Uzdrowiskowy
szlak roweľowy - bezpieczna ścieżka ľoweľowa przez obszary cenne przyrodniczo łącząca
Gminę Busko _ Zdrőj i Gminę Solec _ Zdyőj" współfinansowanego ze śľodków Regionalnego
Pľogramu operacyjnego Wojewődztwa Świętokľzyskiego na \ata 2014 - 2020 w ramach
Działania 4. 5 ochrona i wykorzystanie obszaľów cennych pľzyrodniczo'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _

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

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kĺzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały upowazniającej Z-cę Dyrektora Pana Piotľa
Sokołowskiego do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju wszystkich
spraw należących do zarządcy dróg w tym do wydawania decyzji administľacyjnych,
postanowień i zaświadczen _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego
protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie upoważnieniaZastępcv Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku _ Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczen
w imieniu Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 21 1lŻOl5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 pażdziemika 2015 ľoku
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju
do wydawania decyzji administľacyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Dyrektor Powiatowe go Zaruądu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z interpelacją Radnych Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Pana Ludomiľa
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Leszczyńskiego i Pana Kamila Kasperczyka zgłoszoną na Sesji Rady Powiatu w Busku _
Zdroju w dniu 30 września2015 r' w sprawie ľemontu drogi powiatowej Nľ 0046T Zaborze _
Kołaczkowice _ Kargów na odcinku przez wieś Zaborze na długości ok. l km _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu stwierdził' Żę droga powiatowa Nľ 0046T Zaborze
Kołaczkowice _ Kargów jest w dobrym stanie technicznym w związku z czym nie wymaga
pľzepľowadzenia ręmontu. Zarząd Powiatu zwrócił ľówniez uwagę' Że odcinek drogi
w kieľunku Jastľzębca' o ľemont któľego wnioskują Radny Rady Powiatu Ludomiľ
Leszczyński otaz Radny Rady Powiatu Kamil Kasperczyk nie należy do kategoľii dľóg
powiatowych. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku _ Zdroju do udzielenia
odpowiedzi Radnym Rady Powiatu na przedmiotową interpelację'

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Zarządrl' Dróg w Busku - Zdroju KrzysztoťTułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z interpelacją Radnych Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Pana Ludomira
Leszczyńskiego i Pana Kamila Kasperczyka zgłoszoną na Sesji Rady Powiatu w Busku _
Zdroju w dniu 30 wľześnia Ż0l5 ľ. w spľawie ujęcia w planie ÍZeczowo _ finansowym
przebudowy dľogi powiatowej Nľ 0l l2T Nowa Wieś Sľoczków - Beszowa na odcinku przez
wieś Klępie Górne _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8.do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, Że przedmiotowa dľoga została ujęta
w pľotokole stľat powstałych wskutek nawalnych deszczy jednak nie została pozytywnie
zweľyfikowana i zakwalifikowana do dofinansowania. W/w droga wymaga remontu
w związku z czym podejmowane będą dalsze działania mające na celu pozyskanie śľodków
na jej modeľnizację. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektora PZD
w Busku _ Zdľoju do udzielenia odpowiedzi Radnym Rady Powiatu na przedmiotową
interpelację.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem skieľowanym do Geneľalnej Dyrekcji Dróg Krajovvych i Autostrad oddział
w Kielcach dotyczącym skľzyżowania dľogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nľ 0058T
w m. Skorzów _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu. Dyľektor
PZD w Busku _ Zdroju poinformował, Że zwľócono się do Generalnej Dyrekcji Dróg
Kľajowych i Autostľad oddział w Kielcach z wnioskiem o spľawdzenie czy skrzyŻowanie
dľogi kľajowej Nľ 73 z drogą powiatową Nľ 0058T Borzykowa _ Skorzów w miejscowości
Skorzów spełnia wymagania okľeślone w Rozporządzeniu Ministľa Tľanspoľtu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spľawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usýuowanie. Powyższe-podyktowane jest wnioskami
mieszkańców miejscowości Skorzów o pľzebudowę skľzyzowania.

Informacja w powyższym zakresie został'a przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 11

Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił
potrzeby z zakľesu ľemontu nawierzchni chodników oÍaz umocnienia skarpy i dna rowu
pĺzy dľogach powiatowych Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10
do niniejszego protokołu. Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd
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Powiatu z kosztorysem inwestorskim na ľealizację w/w ľobót opiewającym na kwotę
99 474,4| zł (bľutto).

Zarząd Powiatu postanowił, Że moŻliwośc zabezpieczenia śľodków na realizację w/w ľobót

zostanie przeanalizowana przy konstľuowaniu projektu budżetu Powiatu na rok 2016.

PowŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l2
Dyrektor Powiatowego Zarząúl Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem informującym' Że zadanię dotyczące pľzebudowy drogi
powiatowej Nľ 0032T Rzęszutki _ Falki _ Janowice Poduszowskie ľealizowane będzie
w mniejszym zakľesie niz planowano. Przebudowa przedmiotowej dľogi powiatowej będzie
realizowana w zakresie od km l+600 do km 2+000 o długości 400 m. WaľtoŚó zađania brutto
po pľzetaľgu to kwota 91 5l0, 78 zł w tym:

dotacja 73 Ż08,00 zł,
Ż0oÁ udział Powiatu.

Pismo Dyľektoľa PZD w Busku _ Zdroju w powyŻszej spľawie stanowi załqcznik nr 11

do niniej szego pľotokołu.

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

Ad. t3
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Spľawie zabezpieczenia środków z budŻetu Powiatu
w wysokości327 000 zł w 20l 5 r. oraz 365 000 złw 2016 ľoku na:

zakup soli dľogowej wraz z tľansportem oÍaz wykonanie mieszanki piaskowo _ solnej

na20l5 rok _ 107 000 zł,
świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utľzymaniu dróg
powiatowych w 20l5 ľoku -Ż20 000 zł,
zakup soli dľogowej wraz z tľanspoľtem oraz wykonanie mieszanki piaskowo _ solnej
na20|6 rok_ l34077 zł,
świadczenie usług sprzętowo _ tľansportowych przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych w 2016 ľoku - 230 923 zł.

Wniosęk Dyľektoľa PZD w Busku _ Zdľoju w powyższym zakľesie stanowi załqczník nľ 12

do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu na zimowe utľzymanie

dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015lŻ016 śľodków w łącznej kwocie 450 000 zł
w tym na:

zakup soli dľogowej wÍaz Z transpoľtem oľaz wykonanie mieszanki piaskowo
_ solnej - 150000 zł (120000 zł na zakup soli dľogowej wľaz z tľansportem
oraz wykonanie mieszanki piaskowo _ solnej na Ż0l5 ľok, 30 000 zł na zakup soli
dľogowej wraz z transportem oraz wykonanie mieszanki piaskowo solnej
na20l6 rok),
świadczenie usług spľzętowo _ tľansportowych przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych 300 000 zł (80 000 zł na świadczenie usług spľzętowo
tľansportowych przy zimowym utľzymaniu dróg powiatowych w 20|5 roku,
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Ż20 000 Zł na świadczenie usług spľzętowo - tľanspoľtowych pľzy zimowym
utrzymaniu dróg powiatowych w 2016 roku).

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -
za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak oraz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak zapoznali Zaruąd Powiatu Z pľomesą na usuwanie skutków klęsk
zywiołowych - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

W ľamach podziału śľodków przewiduje się doflnansowanie w 20l5 r. zadań pn.:

l. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 01 34T Szczerbaków _ Szczytniki _ Nowy Koľczyn
od km 5+500 do km 7+000, dł. 1 500 mb.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice _ Chľzanów
od km 2+450 do km 3+445, dł' 995 mb.

Wysokośó dotacji wynosii będzie 350 000 zł, nie więcej jednak niŻ $OYo wartości zadania
po udzieleniu zamówienia publicznego.

Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą informację do wiadomości'

Ad. 15
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków z budżetu Powiatu w wysokości l47 320 zł
ze śľodków usuwania skutków klęsk żywiołowych nazadania;

1. Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l34T Szczerbaków _ Szczytniki _ Nowy Koľczyn
od km 5+500 do km 7+000, długości l500 m'

2. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l45T Pacanów _ Niegosławice _ Chrzanów
od km 2+450 do km 3+445 długoŚci 955 m.

Wniosek Dyrektoľa PZD w Busku _ Z&oju w powyższym zakľesie stanowi załqcznik nľ 14
do niniej szego protokołu'

Skarbnik Powiatu Artur Polniak stwieľdził, Że środki w kwocie l47 320 zł zostały
zabezpieczone w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju przez
Radę Powiatu w dniu 03.08.20l5 r. W chwili obecnej Zarząd Powiatu zwiększy planowane

nakłady na realizację tej inwestycji o kwotę 350000 zł wynikającą Z uzyskanej promesy.
Z przedstawionego przez PZD w Busku _ Zdľoju wykazu odcinków dróg powiatowych
planowanych do ľea|izacji w 2015 r. ze środków usuwania skutków klęsk zywiołowych
wynika, Że do zabezpieczenia wartoŚci kosztorysowej obu inwestycji moŻe zabraknąó
24 877 zł. Skarbnik Powiatu dodał, że istnieje możliwośó dokonania przeniesień środków
niewykoľzystanych na zakończonych inwestycjach lub zabezpíeczonych na rea|izację
inwestycji w zakľesie pľzebudowy drogi powiatowej Nr 0032T Rzeszutki _ Falki - Janowice
Poduszowskie.

Z uwagi na to, że zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nľ 0032T Rzeszutki _

Falki - Janowice Poduszowskie realizowane będzie w mniej szym zakresie niż planowano
(kwota zabezpieczona 44906 zł, kwota potľzebna do realizacji zadania 18 303 zł), Zarząd
Powiatu zdecydował o przeniesieniu kwoty 24 877 zł na zadania: Pľzebudowa dľogi
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powiatowej Nr 0l34T Szczerbaków _ Szczytniki _ Nowy Korczyn od km 5+500 do km
7+000, długości 1500 m oraz Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0l45T Pacanów _

Niegosławice _ ChľzanÓw od km 2+450 do km 3+445 długości 955 m.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _

za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 1ó
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdľoju Sylwester Pałka
zwľócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o sfinansowanie wyposażęnia i ľemontu stacji

diagnostycznej w warsztatach szkolnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 15

do niniejszego protokołu. Dyrektoľ ZST-I w Busku - Zdroju poinfoľmował, ze modemizacja
wyposazenia i pľace z tym związane wynikają z ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ľuchu

dľogowym oÍaz niektóľych innych ustaw z dnia 2Ż maja 2009 r.' któľa zezwaIa
na prowadzenie stacji z obecnym wyposażeniem do 3l '|2.2015 ľ' W zakres modernizacji
wchodzi:

zakup i montaż urządzenia do badania amortyzatorów _ ok. 33 000 zł,

modyfikacj a urządzenia do badania hamulców _ zakup urządzenia ľolkowego
do motocykli (nadstawka) - ok' 12 000 zł,
prace budowlane fundamentowanie wanny pod urządzenie do badania
amortyzatorów - ok. l5 000 zł.

Razem koszt modernizacji stacji to ok. 60 000 zł'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju Sylwesteľ Pałka
zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium

motywacyjnego Za dľugie półľocze ľoku szkolnego 2014l20l5 wypłacane w pierwszym
półľoczu roku szkolnego Ż0l5l20l6 w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I6
do niniejszego protokołu'

Dyrektor ZST-I w Busku - Zdroju ptzekazał, Że zaproponowana kwota stypendium w Zespole
Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju wynosi Żl2 zł dla ucznia.

Stypendium motywacyjne otľzyma 26 uczniőw.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _

za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju Sylwesteľ Pałka

zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na bezpłatne

udostępnienie stołówki w internacie dla Buskiego ośľodka Trzeżwości ,,Zdrőj" w celu
,orgai,iro*ania spotkania dla członków ośľodka oraz ich ľodzin z okĄi obchodów rocznicy
istnienia oŚrodka w dniu Ż4.1O.ŻOl5 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17
do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -przeciw'i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaruąd Powiatu ze sprawozdaniem
Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
z wykonania planu pracy za ľok szkolny 2014lŻ015 przez Powiatowy ośrodek Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18

do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zuząd Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20
Dyľektoľ Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdtoju Jolanta Czymy
zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawíe wyľażenia zgody na likwidację
składników majątku nieprzydatnych w w/w jednostce, które zostały wycofane z użýkowania
z powodu uszkodzenia lub awaľii. Ww składniki majątku zostały wyszczególnione
we wniosku stanowiącym załqcznÍk nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Zuząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -przeciw'i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.2l
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień pľzedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego

ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawrych Ruchowo w Busku _ Zdroju
w spľawie zwolnienia z odpłatnościzawyŻywienie w stołówcę Specjalnego ośrodka Szkolno

- Wychowawczego dla Niepełnospľamych Ruchowo w Busku - Zdľoju w ľoku szkolnym
Ż01512016 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że Komisja ds. pomocy mateľialnej w Specjalnym
ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na podstawie uchwały Nľ 148/201lr Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 wľześnia
201l roku oraznapodstawie aľt. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, po zapoznaniu się z dostaľczoną dokumentacją dotyczącą dochodów, a tal<że

po rozpoznaniu sýuacji bytowej rodzin ubiegających się o zwolnienie z odpłatności
za wyŻywienie dzieci będących uczniami i wychowankami ośľodka pľzychyla się do pľośby

rodziców dotyczącej zwolnienia z odpłatności zawyŻywienie w stołówce ośrodka.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pľzychylił się do pľośby rodziców dotyczącej
całkowitego zwolnienia.z odpłatności za wyżywienie 3 osób

i częściowego zwolnienia z odpłatności 7 osób

Pozostałe wnioski w sprawie zwolnień z opłaĘ
za wyŻyvvienie w stołówce SoS_w dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
wymagają uzupełnienia. Jednocześnie Zwząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyľektora
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SoS_w dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, aby zwolnienie obowiązywało
od daty złoŻenia wniosku do końca roku szkolnego 201512016.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach _pľzeciw'i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwieľdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na rok szkolny 201512016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr Ż|2l2O15 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 14 paŻdziemika 20l5 ľoku
w sprawie zatwietdzenia aneksu nr 5 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny
20|5lŻ0|6 stanowi załqcznĺk nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza oľganizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
na rok szkolny Ż01512016.

Po analizie' powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 213l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 pażdziemika 2015 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na rok szkolny
20l512016 stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała, Że Dyľektorzy: Zespołu Szkół
Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _ Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju
wspólnie z Fundacją Rozwoju Sportu w Lublinie, jako wnioskodawcą przygotowali projekt
pn. ,,Dobľy Start'' w ľamach pľiorýetu RPSW.08.00'00 Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, który planują złoŻyć, w |Jrzędzie Marszałkowskim w ľamach naboru
RPSW.08.05.01-12.00-26-003l|5. Naczelnik Wydziału EK zwľóciła się do Zarządu Powiatu
o udzielenie upowaŻnienia Dyrektorom w/w jednostek oświatowych do składania oŚwiadczeń
woli związanych z przygotowaniem i rea|izacją przedmiotowego pľojektu. Naczelnik
Wydziału EK dodała, że projekt nie zakłada finansowego wkładu własnego szkół. okľes
ľealizacj i proj ektu: 0 l'03.20 1 6 _ 30.09'Ż0 1 7 ľ,

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn' ,'Dobry
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start'' w ľamach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014 _ 2020 Euľopejskiego Funduszu Społecznego (dot. upoważnienia Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju).

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 214l20l 5 ZarząduPowiatu w Busku - Zdtoju z dnia 14 paŻdzíernika 2015 roku
w sprawie upowaznienia dyrektoľa jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski
do podejrnowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn. ',Dobľy start'' w ramach

Regionaĺnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego Ż0l4 2020
Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załqcznÍk nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej
pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynnoŚci w zakľesie rea|izacji projektu

pn. ,,Dobľy start'' w ľamach Regionalnego Progľamu operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego ŻOl4 _ 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (dot. upoważnienia
Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu

w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 21 5l2}l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 pażdziernika 2015 roku
w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľęsie realizacji projektu pn. ,,Dobľy start'' w ramach

Regionaĺnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2014 2020
Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt

uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki

oświatowej pľowadzonej pÍzez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľęsie
rea|ízacji pľojektu pn. ,,Dobľy start'' w ramach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego
(dot. upoważnienia Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroju).

Po analizie ' powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 21 6lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 paŹdziernika 2015 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji projektu pn' ,,Dobry staľt'o w ramach

Regionainego Programu operacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego 2014 2020
Euľopejskiego Funduszu Społecznego stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyľazenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu
pn. ,,Dobry Start'' w ramach Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa
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Świętokrzyskiego 2014 ŻOŻO Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowiącym załĺpczltik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

w brzmieniu

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pĺzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody
na utwoľzenie w Technikum Nľ 3 w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 27 do niniejszego protokołu.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Kielcach oraz Powiatowa Rada Zatľudnienia w Busku _
Zdroju pozytywnie zaopiniowały utworzenie w/w kieľunku kształcenia w Technikum Nr 3

w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał

Ad.27
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z przebiegu
realizacji projektu edukacyjnego w ľamach pľogľamu ,,Erasmus*'' Za okres czeľwiec -
sierpień 20l5 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsze Spľawozdanie zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia dotacji
na rok 201ó dla niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej nieposiadającej uprawnień
szkoły publicznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, z uwagi na brak środków finansowych powyższy wniosek został
negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, 0 głosach

-pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.29
Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku Zdroju Maľian Szostak, Dyľektoľ
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński, Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawili
sprawozdanie rzeczowo - finansowe Samorządu powiatowego z realizacjl zadan z zakľesu

Zarząd
się.
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rehabilitacji i zatľudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
za II| kwartał 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego
protokołu.

Po szczegółowym ptzeana|izowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pÍzez
Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się.

Ad.30
Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Baľbara Gajek zwľóciła się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia l2.l0.Ż0l5'r. Znak: DPS.II.31|.7.20|5
w spľawie wyraŻenia zgody na zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej ze stali nieľdzewnej

z piekaľnikiem gazowo _ elektľycznym oraz pÍZeniesienie śľodków finansowych w kwocie
7 4OO zł ze śľodków bieżącychtj. z $ 4260 - zakup energii na $ 6060 _ wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załqcznÍkiem nr -í1 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.31
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia w roku 2016

i w następnych latach konkursów na realizację zadan pn. ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo
_ Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej'', ',Prowadzenie 

domu pomocy społecznej

o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych'', ',Pľowadzenie 
domu

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'' - w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po analizi e, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie:

Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej; domu pomocy

społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych; domu

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku w okresie od 2016

do 20l8 roku' Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Powiatowego Centľum

Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju do pľzygotowania stosownej dokumentacji

w powyższym zakresie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _

za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.32
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju Grzegoľz Gałuszka
oraz Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski zapozna|i Zarząd Powiatu z informacją o pľzychodach, kosztach

oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c sierpień 2015 ľ. _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ -í-l do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju przekazał, Że oddział Geľiatryczny wznawia działalnośó

od dnia 19 pażdziernika br.



19

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że strata Szpitala za 8 miesięcy br. wynosi
4 482 9]3,62 zł' Nadwykonania narastająco od początku roku stanowią kwotę
l 470 697.26 zł.

Przewodniczący Zaľządu .Ierzy Kolarz zapytał o wysokość w chwili obecnej zobowiązaŕl
wymagalnych.

Z-caDyrektora ZOZ ds. Finansowych w Busku - Zdroju poinÍbľmował, Że w chwili obecnej

zobowiązania wymagalne wynoszą ok.7 500 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdroju
do podjęcia działa,h mających na celu ogľaniczenie tempa wzľostu zobowiąza'h wymagalnych
tj. działaŕĺprowadzących przede wszystkim do ogľaniczenia wydatków bieżących.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Ko|arz zapytał, które działy generują największe koszty.

Z-caDyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju poinformował, Że największą
część wszystkich kosztów Szpitala stanowią wydatki na wynagrodzenia, zuŻycie materiałów
i energii oraz usługi obce.

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił uwagę' Żę powaŻny niepokój budzi spadek

pľzychodów ZoZ w Busku - Zdroiu.

Zarząd Powiatu przyjął povĺyŻszą infoľmację do wiadomości.

Ad.33
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwaĘ Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie konsultacji projektu uchwały ,,Programu współpracy Powiatu
Buskiego z organizacjami pozaruądowymi oÍaz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośó pozytku publicznego w latach 2016 _ 20Ż0".

Po analizie, powyŻsz.a uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 217l2ol5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziernika 20l5 roku
W sprawie konsultacji pľojektu uchwały ,,Pľogramu współpľacy Powiatu Buskiego
z organizacjami pozarządowymi oľaz innymi podmiotami pľowadzącymi działalnośó pozytku
publicznego w latach 2016 _ 2020" stanowi załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak poinformował, ze Burmistľz Miasta i Gminy Busko - Zdrój
w pismach z dnia22 wrześniaŻOl5 ľ. i 13 pażdziernika 2015 r. zwrócił się z wnioskiem
do ZarząduPowiatu o zabezpieczenię w budżecie Powiatu na ľok 20l6 śľodków finansowych
w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie wieloletniego pľzedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. ,,Pľzebudowa dróg w ľamach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infľastruktuľy

Dľogowej na lata Ż016 - 2019 _ Usprawnienie systemu komunikacyjnego na teľenie Gminy
Busko _ Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, pľzebudowę u|ic:

Jasnej' Pľomyk, Jodłowej oraz przebudowę dľóg gminnych położonych na terenie sołectwa

Mikułowice''.
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Pisma Buľmistrza Miasta i Gminy Busko _ Zdľőj z dnia2Z września2015 r. i 13 paŹdzienika
Ż0|5 r. w przedmiotowej spľawie stanowią załqcznik nľ 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu na powyższy cel śľodków
finansowych w kwocie 40 000 zł.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _

za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.35
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach z dnia 05.l0.20l5 r. Znak: PoW 8l20.l58.2015
w sprawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budzetowych w 2015 roku zgodnie
z załqcznikiem nr 36 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.36
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 29.09.2015 r.

Znak: ZSTio.3010.1067.20l5 w sprawie zwiększenia środkÓw do planu Íinansowego
w latach 2015 - 2017 w związku z dofinansowaniem projektu pn.: ,,Zagraniczna pľaktyka
atutem młodego technika''' ľealizowanego ptzez Szkołę w ľamach pľogramu Erasmus*
Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja.1 ,,Mobilność uczniów'' w okľesie od 0l.06.20l5 r.

clo 31 .05.2017 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.37
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia 05.10.201 5 r. Znak: Sosw.30l |.|2.Ż015 w spľawie dokonaniazmian między
paragľafami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załqcznikiem nr 38 do niniejszego
protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.38
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 13.l0.201 5 r, Znak: DPS/3 110165110lŻ015 w sprawie
wyraŻenia zgody na pľZesunięcie kwoty 7 000 zł ze śĺodków własnych na środki inwestycyjne
celem zakupu obieraczki do ziemniaków _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 39
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Następnie Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 218lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziernika 20l5 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015 stanowi załqcznik nľ 40
do niniej szego pľotokołu.

Ad.39
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku _
podział rezeľwy celowej przeznaczonej na nagrody dla nauczycieli za ích osiągnięcia
dydaktyczno _ wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród oľganów prowadzących.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 219lŻ0|5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 pażdziemika 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku _ podział
rezerw celowej pÍzeznaczonej na nagrody dla nauczycięl'i za ich osiągnięcia dydaktyczno _

wychowawcze, z przęznaczeniem na wypłaty nagľód organów prowadzących stanowi

załqcznik nr 4l do niniejszego pľotokołu.

Ad.40
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku _

podział rezerwy o gólnej .

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach 'za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 22012015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 pażďziernika 2015 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku - podział
ľezeľwy ogólnej stanowi załqcznik nr 42 do niniejszego protokołu'

4d.41
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.
Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 2Ż112015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 pażdziernika 20l5 roku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi

załqczník nr 43 do niniejszego protokołu'

Ad.42
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 3 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 2ŻŻl2O15 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |4 pażdziemika 20l5 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku stanowi

załqczník nr 44 do niniejszego pľotokołu'

Ad.43
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmían w planie finansowym zadań z zal<ręsu administľacji
rządowej oraz innych zadań zleconych odľębnymi ustawami w 20l5 ľoku.

Po analizię , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ Ż23l2Ol5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziernika 2015 roku
w sprawie zmian w planie ťtnansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oľaz innych
zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2015 ľoku stanowi załqcznik nr 45 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.44
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr ŻŻ4l2O15 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdzíernika 2015 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 46 do niniejszego pľotokołu.

Ad.45
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją
o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich w pierwszej połowie 2015 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 47 do niniejszego pľotokołu.

Informacia w powyższym zakľesie została przyjęta ptzez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.46
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach ľobót publicznych w Wydzialę KT
Anna Lasia zapoznała Zaruąd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodavlczej w sprawie

ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drőg na parkingu

stľzeŻonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie

odstąpienia od usunięcia pojazdu - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 48 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały zosÍał przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniuprzy 3 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało ptzyjęÍe przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.47
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia na lata 2015 _ 2017 planu wykoľzystania zasobu
nieľuchomości Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr Ż25l2OI5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 paŻdziernika 2015 roku
w spľawie przyjęcia na lata 2015 _ 20l7 planu wykoľzystania zasobu nięľuchomości Powiatu
Buskiego stanowi załqcznik nr 49 do niniejszego protokołu.

Ad.48

vĺ/ spľawach różnyclt:

L Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oľaz Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra
poinfoľmowali Członków Zaľządu Powiatu, że od początku 2016 roku zacznie
funkcjonowai system daľmowych porad pľawnych. Jest to rezu|tat wejścia w Życie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 ľ. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
pľawnej. Przedmiotowa ustawa zakłada stworzenie na teľenie całego kľaju sieci
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to będzie finansowanę z budżetu
Państwa. W Powiecie Buskim powstaną 3 punkty, w któľych będzie udzielana
nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, okľeślonych w/w ustawą _ w Busku _

Zdroju, Nowym Korczynie i Stopnicy. Nieodpłatna pomoc pľawna w dwóch punktach
(w Busku _ Zdľoju i Nowym Koľczynie) będzie świadczona ptzez adwokatów
lub ľadców pľawnych. Punkt nieodpłatnej pomocy pľawnej w Stopnicy zostanie
powierzony do prowadzenia oľganizacji pozaľządowej. organizacja do pľowadzenia
w/w punktu zostanie wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Pomoc będzie udzielana
w każdym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni pľzez co najmniej 4 godzíny
dziennie. Punkty nieodpłatnej pomocy pľawnej zostaną zlokalizowane w budynkach
Staľostwa Powiatowego, Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy oraz Gminnego
ośrodka Kultury w Nowym Koľczynie. Do dnia 15 października br. podpisane zostaną
porozumienia z gminami w zakresie realizacji powyższego zadania.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

2, Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedziami Dyrektora Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku _ Z&oju na inteľpelacje i zapytania zgłoszone pÍzez
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Grzegoľza Lasaka podczas X Sesji Rady
Powiatu w dniu 30 wľześnia2015 ľ. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 50
do niniej szego protokołu.
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3.

4.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju na wniosęk Członka Zarządu Pana Krzysztofa Gajka w spľawie

ľemontu i likwidacji spękań nawierzchni drogi powiatowej Nr 0l27T ostľowce -
Kawęczyn - Bľzostków _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 5I do niniejszego

protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajolvych
i Autostľad oddział w Kielcach na wniosek Członka ZarząduPanaKrzysztofa Gajka

w sprawie wykonania ľemontu lub przebudonoy drogi kľajowej Nr 79 '\Marszawa _

Kozienice _ Zwo\eń Sandomierz _ Połaniec _ Nowe Bľzesko _ Kĺaków - Trzebinia _

Chľzanów - Jawoľzno _ Katowice _ Chorzów _ Bytom na terenie Powiatu Buskiego

na odcinku od miejscowości Grotniki Małe do miejscowości ostrowce _ w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nľ 52 do niniejszego pľotokołu.

W nawiązaniu do wniosku Radnej Rady Miejskiej Pani Danuty Prędkiej w sprawie

budowy chodnika w m. oleszki zgłoszonego podczas. X Sesji Rady Powiatu w dniu

30 września2Ol5 r., Członek Zarządu Pan Wiesław Marzec zwrócił się do Dyrektoľa

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o sporządzenie wstępnego kosztorysu

na budowę przedmiotowego chodnika. Ponadto' Członek Zarząđu Pan Wiesław

Marzec Zaproponował' aby zamiast budowy chodnika przeana|izowaó możliwośó

wykonania poszerzenia dľogi a następnie wydzielenia na jezdni pasa dla pieszych.

Członek Zarządu Pan Wiesław Maľzec zwrócił się do Dyrektoľa Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie zaniŻen

w poboczu wzdŁuŻ drogi powiatowej w m. Kawczyce.

J.

6.

4d.49
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie 1 l20 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbaľa Nowocień


