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Pľotokół Nr 48/2015
z posiedze nia Zarządu Powiatu
z dnia 16 listopada 2015 ľoku

W posicdzeniu Zarządu udzial wzięli:

t. .lerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robeft Gwóżdż
5. Wiesław Marzęc

oraz

Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdľoju
Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyrektora Powiatowe go Zaľządu Dľig w Busku ' Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
I_Ienryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzęnie quoľum.
Przyjęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołów z posiedzeń Nľ 4612015 z dnia 10 listopada 20l5 ľoku
oraz Nr 47 12015 z dnia I 2 listopada 201 5 roku.
Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków
budżetowych na 20l5 rok (Skaľbnik Powiatu).

l.
2.
3.
4.

5.



2

6. I{ozpatrzenie wniosku Dyľektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroiu w sprawie dokonania przeniesieIi w planie ĺinansowym wydatków w/w jednostki
pomi ędzy rczdzlałami k l asyf l kacj i budzetowej (S ka rb n i k Pow iatu).

7, Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku -
Zdroju w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budŻetu na 2015 rok
(Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
w spľawie zwiększenia dotacji na wydatki biezące o kwotę l00000 zł (Skaľbnik
Powiatu).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdľoiu w sprawie zwiększenia limitu wydatków na2015 rok w dziale 852 rozdział 85218

$ 4010 (Skarbnik Powiatu).
l0. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju

w sprawie zabezpieczenia śľodków Ílnansowych w kwocie ok. 10 000 zł na ľemont
schodów wejściowych i fosy wokół starego budynku szkoły (Skaľbnik Powiatu).

l1. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdľoju
w spľawie zabezpieczenia śľodków inwestycyjnych na ľealizację ľobót z zakresu usuwania
skutków klęsk zywiołowych ,,nawalne deszcze'' w wysokości 60 760, 23 zł (Skaľbnik
Powiatu).

l2. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku Zdľoju w spľawie dokonania pľzestlnięć środków finansowych
(Skaľbnik Powiatu).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
dokonania pľzeniesień między paľagrafami w planie wydatków budżetowych na rok 20l5
(Skaľbnik Powiatu).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I l-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok (Skaľbnik
Powĺatu).

15. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 2015 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

l6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania zmian między
paragrafami w planie wydatków na2015 ľok (Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosktr Dyľektoľa Spec.ialnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie dokonania zmian między
rozdziałami w planie wydatków na2015 rok (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdľoju w spľawie zwiększenia planu finansowego na 20l5 ľok pľojektu ,,EUROFUTURE
Changing Places'' w ľamach pľogramu ERASMUS+ (Skaľbnik Powiatu).

19. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie zwiększenia planu dochodów budzetowych na 20l5 ľok (Skarbnik
Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pozarnej w Busku -
Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na utwoľzenie nowego zadanía inwestycyjnego
pn. ,,Zakup samochodu kwateľmistrzowskiego oraz sprzętu specjalistycznego" (Skaľbnik
Powiatu).

2l. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2015 (Skarbnik Powiatu).
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22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zada,ń z zakresu administľacji ľządowej oľaz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 20l5 roku (Skaľbnik Powĺatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego
w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr |Yl27/20l5 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż0|5 _ 2030 (Skarbnik Powiatu).

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie
Stopnica z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,Wykonanie projektu budowlanego i budowa
budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy'' (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia pľojektu
uchwały budżetowej na20l6 rok (Skaľbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przyjęcia pľojektu
uchwały w spľawie wieloletniej pľognozy finansowej (Skarbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji przez oľganizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczď1
pod nazwąi,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej'' (Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik
Powĺatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego
konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji przez oľganizacje pozarząđowe i inne upľawnione
podmioty, zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku''. ,'Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie choľych''
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(Nacz. Wydz. GKN).

35. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnei na oddanie części nięľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

36. Sprawy ľózne.
37 . Zamkni ęcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 900 otworzył 48 posiedzenie Zarządu Powiatu'
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Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozvła|ające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Czlonków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczníki nľ I i 2 do níniejszego pľotokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły Nr 4612015 z dnia l0 listopada 2015 ľoku oraz Nĺ 47lŻ0l5 z dnia 12 listopada
2015 roku zostały pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku - Zdroju z dnia 02.ll.20l5 r.

Znak: ZsP.0722.36.2015 w spľawie dokonania przesunięcia środków ťlnansowych w planach
wydatków budzetowych na 2015 rok zgodnie z załqcznikiem nľ J do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. ó
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Poľadni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju z dnia IŻ.IL20I5 r.

Znak: PPP.034.5.20l5 w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
rľ/w jednostki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budzetowej zgodnie z załqcznikiem nľ 4
do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Panstwowej Stľaży Pożamej w Busku - Zdroju z dnia l0.ll.20l5 r.

Znak: PF-076012812015 w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2015
rok zgodnie z załqcznikÍem nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Kierownika Domu
Pomocy Społecznej w Ratajach słupikich zdnia 19.10.2015 r.Znak: DPS 5212015 w spľawie
zwiększenia dotacji na wydatki bieżące o kwotę l00 000 zł _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznÍk nr 6 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skaľbnika Powiatu do pľzygotowania wniosku
do Wojewody Świętokľzyskiego o przyznanie dodatkowych środków na utrzymanie
w/w Domu Pomocy Społecznej.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju z dnía 10.l l.20l5 ľ.
Znak: PCPR.ZAF.3OI l 'l0.20l5 w spľawie ponownego rozpatrzenia pisma Znak:
PCPR.ZAF.3OI l.4.20l5 z dnia2Ż |ipca 20l5 r. złoŻonego do Zaľządu Powiatu dotyczącego
zwiększenia limitu wydatków na 2015 ľok w dziale 852 rozdział 8521 8 $ 40l 0 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu. Ww śľodki Dyrektor PCPR zamięrza
przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń pľacownikom oraz wypłatę jednorazowych nagľód
pieniężnych dla l5 pľacowników Centrum z okazji Dnia Pľacownika Socjalnego jak to miało
miejsce w latach ubiegłych.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu w chwili obecnej
środków na fundusz płac w kwocie 17 978 zł. Kwestie funduszu nagród będą rozpatrywane
łącznie z innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu na początku m-ca grudnia br.
po dokonaniu ostatecznych pľzeniesień i przesunięć w limitach wydatków.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia l0.l1.2015 ľ. Znak: Lo-F07l0-57l20l5
w spľawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie ok. l0 000 zł na ľemont schodów
wejściowych i fosy wokół staľego budynku szkoĘ. Pľzygotowany kosztorys inwestorski prac
ľemontowych opiewa na kwotę 73 963,29 Zł. Na wykonanie ilw prac Szkoła
wygospodaľowała środki własne w kwocie 60 000 zł. Wniosek Dyrektoľa I Lo w Busku _
Zdroju w powyŻszym zakľesie stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, wniosek Dyľektora I Lo w Busku _ Zdroju w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w kwocie ok. l0 000 zł na remont schodów wejściowych i fosy wokół
starego budynku Szkoły, Zarząd Powiatu postanowił na chwilę obecną rozpatľzyć,
negatywnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił' że Dyľektoľ I Lo w Busku _ Zdroju
mając zabezpieczone w swoim budżecie środki w kwocie 60 000 Zł, może wszcząć,
postępowanie pľzetargowe na realizację wlw zadania. W przypadku gdy oferta z najniŻszą
ceną będzie pľzewyższała kwotę 60 000 zł, Dyľektor I Lo w Busku _ Zdľoju zwľóci się
Z ponownym wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie dodatkowych środków
na r ealizację przedmiotowe go zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11
Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju Piotľ Sokołowski
oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznali Zarząd Powiatu z promesą na usuwanie
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skutków klęsk żywiołowych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

W ľamach podziału środków pľzewiduje się dofinansowanie w 2015 r. zadań pn.:

1. Przebudowa dľogi powiatowej
do km 0+600, długości 600 mb.
Przebudowa dľogi powiatowej Nľ
do km 2+900, długoŚci 620 mb.

Nr l02lT owczary _ Radzanów od km 0+000

0055T Słuzów - Kotki - Widuchowa od km 2+2802.

Wysokość dotacji wynosić będzie 250 000 zł, níe więcej jednak niż 80%o waľtości zadania
po udzieleniu zarnówienia publicznego'

Następnie Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju Piotľ
Sokołowski zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 09.1 l.2015 ľ.
Znak: PZD.sŻ.3110.19.2015 o zabezpieczenie śľodków inwestycyjnych na realizację robót
z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych ,,nawalne dęszcze" w wysokości
60 760,23 zł tj. Ż)Yo udział własny oraz 26 724,Ż1 zł udział na ľoboty niekwalif-rkowalne
na zadania'','Pľzebudowa drogi powiatowej owczary - Radzanów od km 0+000 do km 0+600
długości 600 mb'' oraz ,,Przebudowa dľogi powiatowej nľ 0055]' Służów - Kotki -
Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 długości 620 mb'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr ]0 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapľoponował, aby w celu zabezpieczenia śľodków
na realizację w/w zadań dokonać przeniesień śľodków niewykoľzystanych na zakonczonych
zadaniach inwestycyjnych dotyczących przebudowy dľóg zniszczonych w wyniku nawalnych
opadów deszczu zgodnie z załqcznikiem nr I] do niniejszego pľotokołu oÍaz przeniesień
niewykorzystanych śľodków na zadaniu pn. ,'Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez
pľzebudowę dľóg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego'' w ľamach ,,Naľodowego
Pľogľamu Pľzebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczęństwo - Dostępność - Rozwój''
zgodnie zzałqcznikiem nr I2 do niniejszego protokołu'

Zatząd Powiatu pľzychylił się do pľopozycji pľzedstawionej prZęZ Skarbnika Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l2
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdľoju z dnia 1Ż.1|.2015 r.
Znak: ZSTio.30l0.l298.2015 w sprawie dokonania pľzesunięć śľodków finansowych
zgodnie z załqcznikiem nr 1J do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dnia 12.ll.2015 r' Znak: DPS-3110l44l20l5 w sprawie
dokonania przeniesień między paľagľafämi w planie wydatków budzetowych na rok 2015
zgodnie z załqczníkíem nr I4 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia 06.11.2015 ľ. Znak: Lo-F0710-54l2015
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 2015 rok zgodnie
zzałqcznikiem nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia l0.11.2015 r. Znak: Lo-F07l0-56l20|5
w spľawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 2015 rok zgodnie
z załqcznikiem nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
_ Zdr oju z dnia 0Ż) l'20 1 5 r. Znak: S oS W. 3 0 l | . l 6.20 |5 w sprawie dokonani a zmian między
paragľafami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załqcznikiem nľ 17 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
_Zdľoju zdnia02.1l.2015 r.Znak: SoSW.3Ol l.l7.2015 w sprawie dokonaniazmian między
rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. zgodnie z załqcznikiem nr I8 do niniejszego
protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku Zdroju z dnia l0.ll.20l5 ľ. Znak:
ZsPl.0722.37.Ż0l5 w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2015 ľok projektu

,,EUROFUTURE Changing Places'' w ramach programu ERASMUSł oraz wpľowadzenia
zmian do WPF - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie z dnia 20'|0.2015 r. Znak:
Sosw-30ll-9l20l5 w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2015 r.
zgodnie z załqczníkíem nľ 20 do niniejszego protokołu.

Po ptzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku Zdroju z dnia 1Ż,l1.20l5 r.
Znak: PF-0760l29l2015 w spľawie wyraŻenia zgody na utworzenie nowego zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprzętu
specjalistycznego" z pozostałych 70 000 zł z budzetu państwa _ w brzmięniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Komenda Powiatowa Państwowej StraŻy Pożarnej w Busku _ Zdroju w bieŹącym roku
realizowała zadanie inwestycyjne pn. ,,Zakup samochodu pożamiczego", na które zostały
zabezpieczone śľodki Íinansowe w kwocie 858 400 zł z następujących żrődeł:

1. Sľodki pozabudżetowe _ KG PSP Waľszawa _250 000 zł,
Ż' wFoSiGW w Kielcach _ 350 000 zł,
3. Starostwo Powiatowe Busko _ Zdroj _20 000 zł,
4. Fundusz Wsparcia PSP - 1Ż9 000 zł,
5. Budzet państwa _ budżet KP PSP Busko _ Zdrőj _ l09 400 zł.

W/w śľodki zostały wykorzystane w kwocie 788 400 zł w tym:
1. Sľodki pozabudżetowe - KG PSP Waľszawa _Ż50 000 zł,
2. wFoSiGW w Kielcach _ 350 000 zł,
3. Starostwo Powiatowe Busko -Zdrőj _20 000 zł,
4. Fundusz Wspaľcia PSP _ l29 000 zł,
5. Budżet państwa _ KP PSP Busko _Zdrőj - 39 400 zł.

Komendant Powiatowy PSP w Busku _ Zdľoju wnioskuje o przeznaczenie pozostałych
z budżetu państwa śľodków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup
samocho du kwaterm i strzowski e go or az sprzętu specj al i st y czne go"'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach *przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dnia I2.l1.2015 r. Znak: ZSS:3 l l.4.l5 w sprawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2015 r. zgodnie z załqcznikiem nr 22
do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił wniosek z dnia 09.l l .2015 ľ. Znak:
FN.302l.176.2015 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
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budżetowych Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju zgodnie z załqcznikiem nr 23
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budŹecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

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

Uchwała Nr 247lŻ0|5 Zarządu Powiatu
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
do niniejszego protokołu.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 20l5 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 248l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 20|5 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi
załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządll Powiatu
w Busku _ Zdtoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 201 5 ľoku.

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

Uchwała Nľ 24912015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku stanowi
załqczník nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdrojl w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji
rządowej oľaz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 20l5 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

w Busku _ Zdľoju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
Buskiego na rok 2015 stanowi załqcznik nľ 24
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Uchwała Nr 250/201 5 ZarząduPowiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administľacji rządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu.

4d.25
Skaľbnik 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 pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 25ll20|5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopadaŻ0|5 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu' powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.Ż7
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 30 do niniejszego pľotokołu'

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

DecyzjąCzłonków Zaruądu, powyŻsząinicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.28
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr |Yl27lŻ015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
zdnia 30stycznia 20l5roku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
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Buskiego na lata 2O|5_ 2O3O - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr _l1 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Á.d.29
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stopnica
z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,Wykonanie pľojektu budowlanego i budowa budynku
magazynowego na sprzęt w Stopnicy'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 32
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie pľzyjęcia projektu uchwały budżetowei na 2016 ľok. Skaľbnik Powiatu
omówił zmiany wpľowadzone do pľojektu uchwały budzetowej od czasu ostatniego
posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 12listopada2075 r.

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak poinfoľmował, Że w przedłoŻonym projekcie
uchwały budzetowej został zaplanowany deficyt wynoszący l 91l 861 zł, ktőry zostanie
sfinansowany wolnymi środkami pozostającymi na rachunku biezącym Powiatu' W pľojekcie
uchwały budzetowej uwzględniono spłatę zobowiązań i wykup obligacji. Nie uwzględniono
natomiast pełnej kwoty przypadającej w przyszłym ľoku do spłaty z tytułu nienależnie
pobranej subwencji oświatowej. Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek
oświatowych w 20l6 ľoku są wyŻsze od pľzewidywanej wielkości subwencji oświatowej
o ok. l 400 000 zł. Po uwzględnieniu dochodów wypľacowywanych przez niektóľe jednostki
oświatowe w wysokości ok. 400 000 zł pozostaje niedobór w kwocie ok. 1 000 000 zł.
Ponadto jeŻe|i po dokonaniu naboru na przyszly rok szkolny |iczba oddziałów w Szkołach
pozostanie na niezmienionym poziomie, w trakcie roku mogą wystąpić braki wynoszące
ok. 500 000 zł'
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Członek Zarządu Robcr1 Gwożdż zwľócił uwagę' że wielkoŚc przyznanego po ostatecznej
weryfikacji budżetu dla Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju oľaz Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku -
Zdroju nie pozwoli Dyrektorom w/w jednostek na rea|izację zatwieľdzonych w projektach
oľganizacyjnych zadań. W związku z powyŻszym Członek Zarządu Robert Gwóżdż
postulował o zabezpieczenie koniecznych środków w tľakcie realizacji przyszłoľocznego
budzetu.

Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak poinfoľmował, Żę ograniczenia dotyczyły wszystkich
.jednostek organizacyjnych Powiatu. Wobec powyzszego budzet PMOS i PoDiDN nie mógł
pozostać na niezmienionym poziomie.

Pľzewodnicz.ący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poinformował, Że dla PMOS w Busku - Zdroju
przyznano na przyszły ľok mniejszy budżet. Nadmienił, ze Burmistľz Miasta i Gminy Busko -
Zdrőj negatywrlie odniósł się do wniosku dotyczącego wspÓłfinansowania przez Gminę
Busko _ Zdroj kosztów prowadzenia przez PMOS w Busku - Zdroju sekcji spor1owych.
Przewodniczący Zarządu przekazał, Że podczas rozmowy z częścią nauczycieli pľowadzących
sekcje w PMoS, proponował zotganizowanie spotkania w pľzedmiotowej spľawie z udziałem
Burmistľza Miasta i Gminy Busko Zdrój oraz ľodziców uczniów' Kontynuując
Przewodniczący Zarządu zwľócił uwagę' Że 70o/o uczniów należących do sekcji spoľtowych
jest uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto część zajęć, organizowana
jest na salach gimnastycznych przy szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Busko - Zdrőj również otrzymuje
subwencj ę na ľeal i zacj ę pľzednr i otowe go zadania.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż stwierdził, Że zajęcia pľowadzone w ramach sekcji
spoľtowych stanowią ofeľtę PMOS. Ptzyznanie mniejszych środków ĺinansowych spowoduje
Znacznę ogľaniczenie w/w oferty.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że PMOS do miesiąca czerwca2016 r,
będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Przewodniczący Zarządu zwrőcił
ľównież uwagę na sposób finansowania hal spoľtowych funkcjonujących w województwie
świętokľzyskim m.in. w Pińczowie, Kazimierzy Wielkiej. Poinfoľmował, że w/w hale
współfi nansowane są przez Gminy'

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak stwieľdził, że aby Powiat mógł pľawidłowo funkcionowaó
i nalezycie realizować zadanía na|eŻy doprowadzić do bilansowania się placówek
oświatowych onz Zespołu opieki Zdľowotnej. Skarbnik Powiatu dodał, Że Zarząd Powiatu
powinierr wskazać, któľe z zadan oświatowych są najwaŻniejsze. Zdaniem Skarbnika Powiatu
w pieľwszej kolejności powinno się zabezpieczyć, realizację zadan szkolnych, następnie -
pozaszkolnych i w dalszej kolejności zadan zewnętrznych lub innych jednostek samoľządu
terýorialnego.

Członek Zarządu Robeľt GwőŻdż stwieľdził, Że zadanięm Zarządu jest wynegocjowanie
od Miasta i Gminy Busko - Zdĺőj środków na funkcjonowanie PMOS.

Następnie Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż poinformował' Żę wielkość przyznanego
dla PoDiDN budżetu' nie pozwoli Dyľektorowi w/w jednostki na rea|izację zaplanowanych
w pľzyszłoľocznym planie pracy zadań. Członek Zarządu Robert Gwożdż zwľócił uwagę
na dodatkową działalność ośrodka _ oľganizację wczasów profrlaktyczno - leczniczych
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dla pracowników oświaty. Nadmienił, Że wlw jednostka w latach Ż0l2 _ 20l5 odprowadziła
do budżetu Powiatu dochody w wysokości ok. 250 000 zł.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak wyjaśnił, Że PoDiDN z tytułu organizacji wczasów
pľofilaktyczno _ |eczniczych uzyskuje śľodki w kwocie ok. 50 000 - 60 000 zł rocznie.
Skaľbnik Powiatu podkľeślił, Że środki wypracowywane pľZeZ ośľodek przeznaczane
są na jego działalność statutową. Ponadto Powiat na funkcjonowanie ośľodka pÍzęznacza
ľocznie ok. 450 000 _ 500 000 zł.

Pľzewodniczący Zarządu letzy Kolarz stwierdził, Że na|eŻy zwľóció uwagę na to,
ile Powiatów w województwie świętokrzyskim prowadzi tego typu Placówki. Poinfoľmował,
że Powiaty nie tworzą, ale likwidują w/w ośľodki. Kontynuując Pľzewodniczący Zarządu
Jerzy Kolarz nadmienił o zmianach pľzepisów ľegulujących pľacę placówek doskonalenia
nauczycieli. W wyniku powyższych zmian ogľaniczony zostanie katalog kuľsów, któľe będą
mogły pľowadzić ilw Placówki. Nauczyciele, ktőrzy planują podnieśó swoje kwalifikacje,
będą musieli podjąć naukę na studiach podyplomowych w szkołach wyŻszych. Wobec
powyższego Dyrektoľ PoDiDN musi przygotowaó nową koncepcję działania, dostosować
ofeľtę ośrodka do zachodzących zmian.

Przewodniczący Zaľządu przypomniał ľównież, Żę Powiat pľzygotowywał się
do zapowiadanych zmían dotyczących twoľzenia ośrodków Rozwoju Edukacji. W/w ośľodki
miały powstać z połączenia ośľodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno _
pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Pľojekt rozporządzenia w przedmiotowej
spľawie, pomimo licznych konsultacji nie wszedł w życie.

Przewodnic zący Zarządu Jerzy Kolarz poinformow ał, Że po przyjęci u przez Zaĺząd Powiatu
projektu uchwały budżetowej na 201'6 rok zostanie zotganizowane spotkanie z udziałem
Członków Zarządu oraz DyľektoróýKierowników jednostek oľganizacyjnych, na którym
przekazana zostanie informacja nt. pľZyznanego dla poszczególnych jednostek
organizacyjnych limitu wydatków na rok 2016 oraz konieczności podejmowania działan
oszczędnościowych.

Infoľmacja w zakľesie dochodów, wydatków, nadvĺyŻceldeÍicycie w latach 201| _ 2016
stanowi załqczník nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Założenia do projektu budzetu Powiatu Buskiego na 2016 ľok w rozbiciu na poszczególne
jednostki organizacyjne stanowią załqcznik nľ 34 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, uchwała w sprawie pľzyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok została
pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 25212015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
w sprawie pĺzyjęcia pľojektu uchwały budżetowej na Ż016 rok stanowi załqcznik nr 35
do niniejszego pľotokołu.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie przyjęciaprojektu uchwały w spľawie wieloletniej prognozy finansowej.



t4

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 253l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie pľzyjęcia projektu uchwały w spľawie wieloletniej prognozy ťlnansowej stanowi
załqcznik nr 36 do niniejszego protokołu.

4d.32
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdĺoju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie ogłoszenia
otwaľtego konkursu ofeľt na powierzenie rea|izacji ptzez oľganizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania ľodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwąi ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej".

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 25412015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 20|5 roku
w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu ofeľt na powierzenie rcalizacji przez organizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakľesu wspierania ľodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej,
całodobowej, socjalizacyjnej'' stanowi załqczník nr 37 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju pľzedstawił pľopozycję
zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów pľowadzących
działalnośó pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty na
rea|izację zadan publicznych w zakľesie działalności wspieľania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.

Powyższe zaproszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 38 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _
przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.33
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia
otwartego konkursu oťeľt na wsparcie rea|izacji przez organizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty, zadan z zabesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku''. 

',Prowadzeniedomu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie
choľych''.

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 Ż55lŻ0l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspaľcie rea|izacji przez organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą:
,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
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wieku''' ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych'' stanowi załqcznik nľ 39 do niniejszego protokołu'

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju przedstawił propozycję
zaproszenia przedstawicieli organizacji pozaľządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do pracy w komisji konkursowej opiniującej ofeľty
na ľealizacj ę zadan publicznych w zakľesie działalności pomocy społecznej'

Powyższe zaproszenie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik'nr 40 do niniejszego protokołu
zostało zaakceptowane ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach _
przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.34
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawcze1o dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku _Zdroju w sprawie wyľaŻenia zgody nazawarcie umowy najmu na dalszy
okľes tľzech lat pomieszczenia garażowego nľ 5, znajdującego się w przybudówce budynku
szkolnego, usytuowanego na działce nľ 3/l Ż i działce nľ 3lll o łącznej powieľzchni l,0425 ha
położonych w Busku _ Zdľoju, stanowiących własnośó Powiatu Buskiego w trwałym
zarządzie Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 4I do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, Że zgodnie z art' 43 ust' 2 pkt 3 ustawy z dnia
21 sieľpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo
do oddania nieruchomości lub jej części w najem na okľes powyżej 3 lat za zgodą Zaruądu
Powiatu (właściwego oľganu) i Rady Powiatu (organu nadzorującego). Zgoda jest wymagana
ľównież w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznar;zony stľony zawierają kolejne
umowy' których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W pľzedmiotowej sprawie będzie
to kolejna umowa dotycząca tej samej nieľuchomości.

Po pľzeanalizowaniu ' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski pľzedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

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

Uchwała Nľ 25612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 listopada 2015 ľoku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqczník nr 42 do niniejszego protokołu.

4d.35
Naczelnik Wydziału GKN Henĺyk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wrażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 43 do niniejszego pľotokołu'
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Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZęZ poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.3ó

W sprawach różnych:

L Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej
Smulczyński zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego
konkuľsu zamkniętego w ramach 9 osi Priorytetowej Włączenie i walka
z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 _ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
(konkuľs nľ: RPSW.09'02.0|-|Z.00-26-008120|5) Regionalnego Pľogramu
opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2Ol4 _ 20ŻO - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 44 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zulrőcił uwagę' aby w przygotowywanym
wniosku konkuľsowym nie zakładać, twoľzenia ośrodka Inteľwencji Kryzysowej.
Powyższe, ze względu na konieczność ponoszenia przez Powiat kosztów
funkcjonowania w/w ośrodka po zakończeniu ľealizacji projektu, może nie zyskaó
akceptacji Zarządu i Rady Powiatu.

Po analizie, povlyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaĺządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać,
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celęm przekazania do zaopiniowania ptzez
poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad
najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dtőg
w Busku _ Zdroju na wniosek zgłoszony przez Członka Zarządu Wiesława Marca
w sprawie wykonania ľemontu poboczy wzdłuŻ drogi powiatowej Nr 0089T
Radzanów _ Kawczyce _ Chotel Czerwony w m. Kawczyce - załqcznik nr 45
do niniejszego pľotokołu.
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3. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił uwagę na zły stan techniczny drogi
powiatowej w ll1. Bľzostków na odcinku ok. 400 m (od ośroclka Zdrowia
clo m' Wełnin).

Pľzewodniczący 'Zaľządu .Ierzy Kolaľz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowęgo Zarządu
Dľóg w Busku - Zdroju do przepľowadzenia wizji na w/w odcinklr drogi a następnie
przedstawi eni a i nĺ'orrnaci i .i aki e działania w powyŻszym zakľes i e zamier za podj ąi.

4d.37
Po zľealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu Jeruy Ko|arz podziękował
obecnynr zaudzjał i o godzinie 1la5 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu'

Protokól spoľz-ądziľa:
ĺJarl'lara Nowocień
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