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Protokół Nľ 45/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 4 listopada 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. Ierzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka _ Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku
Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdľoju
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyj ęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia Ż9 paŹdziemika
2015 ľoku.
Zapoznanie się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostrad oddział
w Kielcach w spľawie skrzyŻowania dľogi kľajowej Nr 73 z dľogą powiatową Nr 0058T
Boľzykowa _ Skoľzów w miejscowości Skorzów (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej montażu anteny radiowej na dachu
internatu (Dyľ.ZST-I w Busku _Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

t.
2.
3.
4.
5.

6.

7.



Ż

8. Podjęcie decyzji w spľawie ufundowania I nagrody w kategoľii szkół ponadgimnazjalnych
w ramach Tuľnieju Piosenki Satyrycznej i Liľycznej (Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nľ 3 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja
Kopeľnika w Busku - Züoju na rok szkolny Ż01512016 (Nacz. Wydz. EK).

|0, Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku Zdroju nt. spełniania wymogów określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia przez pľodukty spożywcze sprzedawane
w automatach zainstalowanych na teľenie Zespołu (Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatľzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od ustawowego terminu
złoŻenia wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkursu ofeľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej (Nacz. Wydz. SoZ).

13. Spľawy róŻne.
l 4. Zamknięci e po si ed zenia'

Ad. I
obľadom Zaľządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 45 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ Iisý obecności Członków Zarzqĺlu oľaz
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącęgo Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 4412015 z dnia 28 i 29 pażdziemlka2015 ľoku został pľzyjęty pÍZez Członków
Zaruądu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach

-wstľzymał się'

Ad.5
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XI Sesji Rady Powiatu z dnia 29 paŻdzieľníka
2015 roku _ załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Uchwała Nľ XI l Í00 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia29 pażdziernika 2015
ľoku w spľawie zmian w budżecię Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

za wdroŻenie powyzszej uchwały i informowanie Zarząđu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.
w
Wo ődztwa

celem nia w Dzienniku U
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez, ZarząĺJ Powiatu w głosowaniu
prTy 5 głosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľrymal się.

Uchwała Nr XI l l0l l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju zdnia29 pażdziernika 20l5
roku w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

za wdľozenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŹszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.
Świetokľzvski celem nra w

Wo

Powyższe stanowisko zostalo prą,jęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XI/ l02 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia29 pażdziernika 2015
roku w spľawie zmiany uchwały Nľ IV l Ż7 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 20l5 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.

za wdrozenie powyzszej uchwały i inf'oľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyŻszej uchwały
w formie elektľonicznej w programie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
pľZy 5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XI/ 103 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia29 pażdziernika 2015
ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrćlj na wieloletnie
pľzedsięwzięcie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa dľóg w ľamach Pľogramu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na \ata 2016 - 2019 - Uspľawnienię systemu
komunikacyjnego na teľenie Gminy Busko - Zdroj poprzez budowę u|icy łączącej ul. Młyńską
z ul. Siesławską' przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz pľzebudowę dróg gminnych
położonych na terenie sołectwa Mikułowice''.

za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapovĺyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach -za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XI/ 104 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia29 pażdzieľnika 2015
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gnojno z przeznaczeniem w 2016 r
na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nľ 323008T w miejscowości Gnojno''
ľealizowanęgo w ramach ,,Pľogľamu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infľastľuktuľy Drogowej
na lata Ż016 - 2079".
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Za wdrożenie powyżSzej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -

Zdľoju Kľzysztof Tułak oraz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby Obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przł 5 głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľrymal się.

Uchwała Nľ XI/ 105 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaŻ9 pażdzieľnika 2015
roku w spľawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadan związanych
zprzeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 201'6 - Ż0l9.

za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach'
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na p.odstawie art. 78 ust' 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatovvym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XI/ 106 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia29 pażdziernika 2015
roku w spľawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobľy start''
w ľamach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego Ż014 -
2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

za wdroŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialni są: Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych
Nr l w Busku - Zdľoju Andrzej Bilewski, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno -

Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka, Dyľektor Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Kierownik BR Baľbaľa BanaŚ zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

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

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez ZarzĘd Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw ĺ 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XI/ l07 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia29 pażdziernika 2015
roku w sprawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą
EUROFUTURE Changing Places w ľamach pľogľamu Erasmust.

za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialni są: Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nľ 1 w Busku - Zdľoju Andľzej Bilewski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowym'
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľrymal się.

Uchwała Nľ XI/ 108 / 201 5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 pażdziernika 20 l 5
roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
na parkingu strzeżonym otaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w 'Życie odpowiedzialrry jest Naĺ:zelnik Wydziału KT Kľzysztof
Zapiórkowski.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.
w celem
Wo i ewództwa Swietokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Zarząd Powĺatu w glosowaniu
przy 5 glosach _zar 0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr XI/ 109 l 20|5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dniaŻ9 pażdzieľnika 2015
ľoku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem

za wdtożenie powyższej uchwały i inťormowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w Życie odpowiedzialni są: Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr l w Busku - Zdľoju Andrzej Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański
oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień'
Kięľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

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

Powyższe stanowisko zostało pľz,yjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymał się.

Ad.6
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski zapoznał
Zarząd Powiatu z pismem Generalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad oddział
w Kielcach dotyczącym skľzyŻowania dľogi kĺajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0058T
Borzykowa _ Skorzów w m. Skorzów - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 4
do niniejszego protokołu.

Geneľalna Dyľekcja Dľóg Krajowych i Autostľad oddział w Kielcach poinfoľmowała'
Że zgodnie z $ 2 Rozporządzenia Ministľa Tľansportu i Gospódarki Morskiej z dnía2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dľogi publiczne
i ich usytuowanie, pľzepisy tego ľozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie
oruz pľzebudowie dľóg publicznych í związanych z nimi urządzeń budowlanych (.'.).
w zwíązku z powyŻszym wniosek o spľawdzenie zgodności parametľów istniejącego
s\<r zy Żo w ani a z wy magan i am i r o zp or ządzen i a u zn an o za b ezpr ze dm i o to wy.

Pľzewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz poinfoľmował, Że wspólnie z Gminą Busko _ Zdľoj
pľzygotowany zostanie wniosek do Geneľalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostľad oddział



6

w Kielcach o budowę chodników przy drodze krajowej Nľ 73 (na odcinku od m. Skoľzów
w kieľunku pľzystanków autobusowych)' W/w wniosek będzie ľównież obejmował
pľzebudowę skrzyżowania dľogi kľajowej Nľ 73 z dľogą powiatową Nľ 0058T Borzykowa -

Skorzów.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.7
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Büsku - Zdroju Sylwester Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie opinii dotyczącej montażu anteny
ľadiowej na dachu internatu. Dyľektor ZST-I w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że povłyŻsze
związanejest z pľośbą fiľmy EmilTel, która zwróciła się o wyrazenie zgody na instalację
pľzedmiotowej anteny dla Agencji Restľukturyzacjí i Modernizacji Rolnictwa. Następnie
Dyrektor ZST-I w Busku _ Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z koľespondencją prowadzoną
z ťlruną EmilTech, projektem instalacji, certyfikatem oraz wyjaśnieniami w/w firmy
dotyczącymi oddziaływania instalacji na śľodowisko - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na montaz anteny ľadiowej na dachu
inteľnatu ZST-I w Busku - Zdľoju dla Agencji Restľukturyzacji i Modeľnizacji Rolnictwa.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i l głosie _wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień pľzedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
w sprawie objęcia honorowym patronatem ogólnopolskiego.Turnieju Piosenki Satyrycznej
i Lirycznej Andľzeja Poniedzielskiego oraz ufundowania I nagľody w kategorii szkół
ponadgimnazja|nych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował pľzedmiotowy wniosek oraz
postanowił zwiększyć limit wydatków ośľodka o kwotę 100 zł.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdroju na rok szkolny
20l5lŻ0|6'

Po analizie ' powyŻsza uchwała zostaŁa pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 23612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 4 listopada 2015 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 3 do arkusza' oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nľ l im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju na ľok szkolny
2015lŻ016 stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. 10
W związku z dyspozycją z posiedzeniaZarządu Powiatu Nľ 4312015 z dnia ŻI pażdziernika
2015 r. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pismem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju
inÍbľmującym, Że sprzedawane w automatach pľodukty spozywcze spełniają wymagania
Rozpoľządzenia Ministľa Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r, w sprawie grup środków
spoŻywczych przeznaczonych do sprzedaŻy dzieciom i mŁodzieŻy w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ľamach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieŻy w tych jednostkach - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pismem
Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku Zdroju
informującym, iŻ 31 sierpnia 2015 ľ. został spoľządzony aneks do umowy najmu z dnia
3l grudnia 2014 r. zawartej z PU,'VENDING'' Szcześniak Henryk w Kielcach, w któľym
zobowiązano w/w do dostosowania środków pÍzeznaczonych do spľzedaży w obiekcie PMOS
do wymogów okľeślonych w Załączniku Nr l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 sierynia Ż0l5 r. w sprawie grup śľodków spożywczych ptzeznaczonych do sprzedaŻy
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz Wmagań, jakie muszą spełniać
środki spoŻywcze stosowanę w ramach Żywienia zbioľowego dzieci i młodzieŻy w tych
jednostkach _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

I nťoľmacj a w powyższym zakľesi e została pľzyjęta pÍzez Zaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem w sprawie
wyrazenia zgody na odstąpienie od ustawowego terminu złożęnia wniosku o udzielenie
dotacji dla szkoły niepublicznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzypomniała, Że Zarząd Powiatu na posiedzeniu
Nr 4Żl20l5 w dniu |4 pażdziernika 2015 ľ. analizował wniosek w spľawie udzielenia dotacji
na ľok 2016 d|a niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej nieposiadającej upľawnień
szkoły publicznej' Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, Że zgodnie z s 4 uchwały
Nľ XXI/206l20l2 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w spľawie
tľybu udzielania i rozliczania dotacji pľzekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, dotacje z budŻetu Powiatu Buskiego
_ w miarę posiadanych przez Powiat śľodków finansowych _ mogą otľzymywać niepubliczne
szkoły nieposiadające upľawnień szkoły publicznej. Rozstľzygnięcia w pľzedmiotowej
sprawie podejmuje Zarząd Powiatu. W związku zpowyŻszym wniosek w spľawie udzielenia
dotacji na rok 2016 dla niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej nieposiadającej
uprawnień szkoły publicznej został ľozpaftzony przęzZarząd Powiatu negatywnie.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, Że w piśmie z dnia Ż0 pażdziemika 20l5 roku oľgan
pľowadzący w/w Szkołę, powołując się na przepis $ 3 uchwały Nľ vIIIl73lŻ015 Rady
Powiatu w Busku _ Zđroju z dnia Ż9 czerwca 2015 r. w spľawie zmiany uchwały
Nr XXI/206l20lŻ Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 wľześnia 20112 ľ. w spľawie
tľybu udzielania i rozlięzania dotacji przekazywanych z budŹetu Powiatu Buskiego
niepublicznym szkołorn i placówkom oświatowym, zwľócił się o odstąpienie od ustawowego
teľminu złoŻenia wniosku i udzielenie dotacji w teminie wcześniejszym niŻ od początku
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następnęgo ľoku budżetowego. Naczelnik Wydziału EK stwier dziła, Że w Jej ocenie
wskazany pľzepis nie ma zastosowania w powyŻszym przypadku. W/w przepis odnosi się
do teľminu złoŻenia wniosku o dotację a nie wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
Wniosek o udzielenie dotacji złożony został pÍzez organ prowadzący w wymaganym teľminie
w związku Z czym zastosowanie w niniejszej sprawie miał pľzepis $ 4 uchwały
Nr XXI/206|Ż012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie
trybu udzielania i roz|iczanía dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym' organ prowadzący w/w Szkołę nie złoŻył
wniosku o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej. Zdanięm Naczelnika
Wydziału EK w powyższym przypadku nie ma zastosowania równiez dalsza częśc pľzepisu'
na któľy powołuje się Wnioskodawca tj. udzielenie dotacji w teľminie wcześniejszym
niz od początku następnego roku budżetowego z tego względu, iz zgodnie z przedłoŻonym
wnioskiem w/w Szkoła ľozpocznie funkcjonowanie z dniem l stycznia 20l6 roku.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

.Iednocześnie Zaľząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do przygotowania
stosownej odpowiedzi w powyższym zakľesie.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku -Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofeľt na powieľzenie ľealizacji
zadanía z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej'

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr Ż37l20l5 Zarządu Powiatu w Busku
w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofeľt na
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej
protokołu.

_ Zdľoju z dnia 4 listopada 2015 ľoku
powieľzenie realizacii zadania z zakręsu
stanowi załqcznik nr 1I do niniejszego

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił
pľopozycję zapľoszenia przedstawicieli oľganizacji pozarządowych prowadzących działalnośi
pożýku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej of-eľty na powierzenie
realizacji zleconego zadania administľacji ľządowej z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 20l6 r'

PowyŻsze zaproszenie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ]2 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13

W sprawach różnych:

1. W związku z dyspozycją z posiedzenia Zarządu Powiatu Nľ 4412015 z dnia
28 października 20l5 roku Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił
informację w zakresie ilości psychologów zatľudnionych w Zespołach Interwencji
Kľyzysowej w sąsiednich Powiatach. Naczelnik Wydziału SoZ poinformował,
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Że z uzyskanej infoľmacji telefonicznej,wynika, iz w większości Zespołów Interwencji
Kľyzysowej na tcľenie Województwa Swiętokľzyskiego zatľudniony jest l psycholog.
W Zespole Inteľwencji Kryzysowej w Skaľzysku zatľudnionych jest 2 psychologów,
l pracownik socjalny i 1 pedagog. W Powiecię Sandomieľskim pov,ryŻsze zadania
ľealizowane są w poľozumieniu z Poľadnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej
Smulczyński zapoznał Zaľząd Powiatu z pismem informującym o podstawach prawnych
działań psychologa pľacującego w PCPR w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz wskazał na trudną sytuację finansową Powiatu
oraz poinfoľmował, że wskaŹniki do budzetu na rok 2016 również nie są korzystne.

W związku z powyŻszym Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaproponował'
aby na chwilę obecną w PCPR pozostawii l etat dla psychologa. Pľzewodniczący
Zarządu zaznaczył, że zatľudnienie drugiego psychologa moze nastąpić w pľzypadku,
gdy będzie to niezbędne dla potrzęb realizowanęgo pľojektu, koszty jego zatrudnienia
zostaną pokryte ze środków projektu i będzie to zatrudnienie na czas okľeślony
tj. na czas realizacji danego projektu.

Dyrektoľ PCPR w Busku Zdroju poinformował, Że w ubiegłym tygodniu
opublikowany został ľegulamin konkursu w ľamach Regionalnego Progľamu
operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 - Ż0Ż0 d|a EFS. w ľamach

inteľwencji kryzysowej mozliwa będzie rea|izacja wsparcia dla twoľzenia
i/lub działalności ośľodków inteľwencji kľyzysowej, oferujących wsparcie osobom
i ľodzinom dotkniętym pľoblemami i sýuacjami kľyzysowymi, np' poprzezi
prowadzenie interdyscyplinarnych pľogramów pracy z rcdzinami znajdującymi się
w sytuacji kryzysowej, udzielanie poľadnictwa specjalistycznęgo oraz pľowadzenie gľup

wspaľcia, zapewnienie czasowego schľonienia, pľowadzenie działa'ő proťrlaktycznych
w celu przeciwdziałania występowaniu sytuacji kľyzysowych. Dyrektoľ PCPR w Busku

Zdroju poinformował, Że analizowana jest możliwośó utworzenia w ľamach

w/w programu Powiatowego ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku _ Zdroju
wÍaz Z miejscami hostelowymi otaz obsadą etatową. Dyrektor PCPR w Busku _ Zdroju
nadmienił, że miejsca hostelowe mogłyby zostać utworzone w niewykorzystanych
mieszkaniach aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie. Do rozwaŻenia
pozostaje kwestia utľzymania ośľodka po zakonczeniu realizacji projektu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrőcił się do Dyrektora PCPR w Busku _

Zdroju o przeanalizowanie kwestii utwoľzenia hostelu pod względem formalno _

pľawnym.

Członek Zaĺządu Robert Gwożdż zwrócił uwagę na malejące środki finansowe będące

w dyspozycji Powiatu. Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż poinfoľmował, Że będzie
wnioskował o weľyfikację, audyt kadľowy w poszczególnych jednostkach.

Dyrektor PCPR w Busku _ Zdľoju przypomniał, Że zalecenię Zarządu dotyczyło
konsultowania wszelkich zmian w stľukturze zatrudnienia pracowników administracji
i obsługi' Dyľektor PCPR w Busku _ Zdroju poinformował, Że nie naruszył stľuktuľy
oľganizacyjnej PCPR. W jej skład od lat wchodzą 2 etaty dla psychologów.
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Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz stwieľdził, Że z decyĄą o ogłoszeniu naboľu

na stanowisko psychologa na|eŻy wstľzymać się do czasu pľzyjęcia przęZ Zaruąd

Powiatu pľojektu budzetu Powiatu na rok 2016' ostateczna decyzja w powyższym
zakľesie zostanie podjęta po dokonaniu analizy ptzez Dyľektora PCPR w Busku - Zdľoju
otľzymanej infbľmacji nt' wielkości budżetu jakim będzie dysponowało PCPR w Busku
_ Zdroju w ľoku 2016.

Członek Zaľządu Robeft GwożdŹ stwięľdził, Że na|eŻy zastanowić się nad zasadnością

pewnych posunięć w zakresie oświaty. Członek Zarządu Robert Gwożdż zapytał

czy Pani Naczelnik Wydziału EK otrzymuje kazdego ľoku plany pľacy placówek

oświatowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, Że plan pracy Placówki jest

dokumentem wewnętľZnym. Jest on sprawdzany podczas pľzepľowadzanych kontroli.

Członek Zarządu Robert GwőŻdŻ zapýał Panią Naczelnik Wydziału EK czy otľzymuje

haľmono gram, plany nadzoľu pedago gicznego, ewaluacj ę wewn ętrzną.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, Żę powyższe |eŻy w gestii organu

spľawuj ącego nadzóľ pedagogiczny'

Członek Zarządu Robert GwőŹdŹ zapytał Panią Naczelnik Wydziału EK czy ma wgląd

w plany pľacy szkół, czy wszystkie zostały skontľolowane'

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że podczas pľzepľowadzanych kontľoli takie

dokumenty są sprawdzane. W chwili obecnej pľowadzona jest kontrola dotycząca oceny

Pani Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdrojt.

Członek Zarządu Robeľt GwoŹđŹ zapýał jakie zadania, jaka formuła pľzypisana jest

szkołom. Kontynuując stwierdził, Że szkoły są placówkami kształcącymi

i wychowującymi. Następnie zapytał o pozostałe Placówki np. Poradnię Psychologiczno
_ Pedagogiczną'

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, Że są to Placówki pozaszkolne, wspieľające

oświatę.

Członek Zaľządu Robert GwożdŻzapytał czy mająone w swoim zakresie nauczanie.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała' Że wlw Placówki nie mają w swoim zakĺesie

nauczania. Zadaniem Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznei,

Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego - organizacjazajęc sportowych.

Członek Zarządu Robert Gwőżdż stwięľdził, Że Poľadnia Psychologiczno
Pedagogiczna ma w swoim zakresie zadaniadiagnostyczno _ opiniujące.

Następnie Członek Zarządu Robeľt GwóŻdż popľosił' aby Dyľektoľ Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej przedstawiła pisemną infoľmację jaki jest cel,

zasadność pľzeprowadzania szkolenia dla Rady Pedagogicznej Poľadni
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nt' dokumentowania przebiegu nauczania w Poľadni skoľo jest ona jednostką
diagnostyczną i opiniującą'

Członek Zaruądu Robeľt Gwőżdż zwrocił się do Naczelnika Wydziału EK
o spľawdzenie czy w dniu dzisiejszym odbędzie się szkoleniowe posiedzenie Rady
Pedagogicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdtoju,
czy tematem szkolenia będzie dokumentacja przebiegu nauczania w Poradni oľaz
zwrócenie się do Dyrektoľa Poľadni o pisemne wyjaśnienie zasadności tego typu
tematyki szkolenia.

Członek Zarządu Robert GwőŻdż zapytał' czy Kuľatorium oświaty prowadzi obecnie

kontľolę w Poľadni Psychologi czno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że instytucje kontľolujące poszczególne Placówki
nie pľzekazują takiej informacji.

Członek Zarządu Robeľt Gwożdż stwieľdził, Żę taka infoľmacja powinna zostać

pľzekazana przez Dyľektora kontľolowanej Placówki.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że informacje w powyzszym zakľesie otrzymuje

taz w roku w celu opracowania infoľmacji o ľealizacji zadaŕĺ oświatowych pľzez
jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz uzupełnił, Że otrzymuje informacje o kontľoli

w danej Placówce w przypadku stwieľdzenia w jej tľakcie istotnych uchybień.

Naczęlnik Wydziału EK wyjaśniła, że kwestie szkoleń dla nauczycieli reguluje

Rozpoľządzenie Ministľa Edukacji Naľodowej i Sportu z 29 maľca Ż002 r, w sprawie

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego

äofinansowywanych ze śľodków wyodľębnionych w budzetach organów prowadzących

szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oľaz

szczegőłowych krýeriów i trybu przyznawania tych śľodków. oľgany pľowadzące

szkoły zobowiązane są do wyodľębniania w swoich budżetach śľodków

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wysokość tych śľodków jest

równa lolo planowanych rocznych śľodków przeznaczonych na wynagľodzenia' Są one

podzielone na kilka działów: szkolenia Rad Pedagogicznych, doťlnansowanie

äokształcania np. studiów podyplomowych. Są tez śľodki na ľóżnego rodzaju kuľsy

i szkolenia, któľymi dysponuje dyľektoľ danej Placówki. Naczelnik Wydziału EK
nadmieniła, Że Zarząd Powiatu coľocznie ustala maksymalną kwotę dofinansowania
opłat za kształcenie pobieľane przez szkoły vĺyŻsze i zakłady kształcenia nauczycieli

oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest pÍzyznawane.

Naczelnik Wydziału EK dodała, Że na kaŻdy rok budzetowy opľacowywany jest plan

dofinansowania foľm doskonalenia zawodowego nauczycieli otaz sprawozdanie

z wykorzystania środków na wspieľanie doskonalenia zawodowego nauczycieli'

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Generalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych
i Autostľad oddział w Kielcach na interpelację zgłoszoną podczas X Sesji Rady Powiatu
w dniu 30 września 2015 ľ. w spľawie pľzebudowy skľzyżowań dľogi kĺajowej Nľ 73
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z dľogami powiatowymi - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I4 do niniejszego
protokołu'

Ad. 14
Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie 9a0 zamknął posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień
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