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Pľotokól Nr 83/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 6 lipca 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwóźdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Grzegoru Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia29 częrwca 2016 roku.
6. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdľoju dotyczącą planowanego wypoczynku letniego w roku bieżącym dla dzieci
i młodzieŻy pľzebywających w placówkach opiekunczo - wychowawczych i rodzinach
zastępczych na teľenie Powiatu Buskiego (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju' Nacz. Wydz.
soz).

7. Zapoznaníe się z infoľmacją Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdľoju dotyczącą odbytego w dniu 03.06.2016 r. posiedzenia Zespołu do Spraw
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okľesowej oceny Sytuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy ZasÍępczej
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdrojun Nacz. Wydz. SoZ).

8. Zaopiniowanie sprawozdaniaÍZęczowo _ finansowego samorządu powiatowego zrealizacji
zadan z zakresu ľehabilitacji i zatľudniania osób niepełnospľawnych finansowanych
ze środków PFRON za II kwaľtał20|6 roku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych ptzez oddziały, poradnie
zam-c maj 2016 ľ. (Dyľ. ZoZw Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

l0. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Pacanów w sprawie nawiązania współpľacy w roku
bieżącym w zakľesie dziaŁan na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

11. Rozpatľzenie wniosków w sprawie organizacji indywidualnego nauczania (Nacz. Wydz.
EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce
lub za osiągnięcia spoľtowe (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie zatwietdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce |ub zaosiągnięcia sportowe
(Nacz. Wydz. EK).

14. Sprawy różne.
1 5. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 83 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy
obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowíq załqczníkí nr 1 i 2
do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 8212016 z dniaŻ9 czerwca 20l6 ľoku został pľzyjęty pÍZez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

Się.

Ad.5
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XX Sesji Rady Powiatu z dnia Ż9 częrwca 2016 ľoku -
załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.
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Uchwała Nr XX / 183 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 czerwca 2016 ľoku
w sprawie zatwietdzenia sprawozdania finansowego wraz Zę sprawozdanięm z wykonania
budzetu zaŻ015 rok.

zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowíązana jest do pľzesłania povłyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej Izby Obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu prry 4 glosach
_zar 0 glosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XX l l84 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w spľawie absolutorium z tytułu wykonania budzetu za20l5 ľok.

Zaruąd Powiatu pľzyjmuje powyŻszą uchwałę do wiadomości.
Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach

-zar 0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ XX l t85 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 częrwca 2016 roku
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku.

zawdrożenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdtaŻania
w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby Obľachunkowej w Kielcach.
Woiewodv Świ skie cel ,w Dzienniku U
Woiewództwa

Powyższe stanowisko zostalo prą,jęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach
_za,,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XX l 186 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia}9 czetwca 2016 ľoku
w spľawie zmiany uchwały nĺ XV/l32lŻ016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia29 stycznia
20l6 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|6-
2030.

zawdroŻenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľazania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w formie elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 4 głosach
_zar0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XX l l87 l2016 Rady Powiatu w Busku - Züoju z dnia29 czerwca 2016 roku
w spľawie zmiany uchwały nľ XXI l 206 l 20lŻ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
28 wľześnia 2012 ľoku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ptzekazywanych
z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
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zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w zycie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień w tym do
przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Wo Świ iku U
Woi ewództwa Swĺętokrzyskieeo.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 4 glosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XX / 188 / 2016 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia29 czerwca 2016 ľoku
w sprawie zawarcia poľozumienia o wspólnej organizacji DoŻynek Powiatowo - Gminnych
Solec - Zdrőj Ż0|6.

zawdľoŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Kierownik Refeľatu IPI Tadeusz Sempioł oraz Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

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

zdnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowanĺu pľzy 4 głosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XX l 189 t2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 czerwca 2016 roku
w spľawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku. .

zawdroŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej Izby Obľachunkowej w Kielcach.
Św

Powyższe stanowisko zostalo pľą,jęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 4 glosach
_za,,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrrymał się.

Uchwała Nľ XX l |90 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 czerwcaŻ0l6
ľoku w sprawie wyľazenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski / Powiatowe Centľum

Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do realizacji ponadnarodowego projektu partneľskiego

,,Nowe kompetencje' nowe możliwości - Młodzieżowy animatoľ społeczno - kulturowy osób

staľszych'' w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnaľodowa Progľamu opeľacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Ż014 - 2020.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZaruądu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdľoju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatolvym.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_zar0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacj ą dotyczącą planowanęgo wypoczynku
letniego w roku bieżącym dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych i rodzinach zastępczych na teľenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

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

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem informującym o odbytym w dniu
03.06'2016 r. posiedzeniu Zespołu do Spraw okĺesowej oceny Sýuacji Dziecka
Umieszczonego w Pieczy Zastępczej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołu. Celem pľzedmiotowego spotkania było omówienie dotychczasowej sytuacji dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, jak ľówniez podjęcie decyzji, co do zasadności
dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Protokół z oceny, listę obecności, całokształty
sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oľaz oświadczenia rodzin zastępczych
pizesłäno do Sądu Rejonowego w Busku - Zdľoju oľaz do Świętokrzyskiego ośrodka
Adopcyjnego w Kielcach. Kolejną ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
przewidziano na grudzień 201'6 r.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz nawiązał. do podjętej przez
Zarząd Powiatu uchwały dotyczącej kwestii udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w zakľesie realizacji pľojektu
pn.: ,,Dobry Zawőd - Lepsze Życie" w ramach 9 osi Pľiorytetowej - -$trłączenie i walka
z ubóstwem, Działanie 9.l - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014 - Ż020.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do rozęznania
możliwości anulowania lub zmíany pľzedmiotowej uchwały ze względu na brak możliwości
wykonania przezNiego działan określonych w/w uchwałą.

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do przedkładania Zarządowi Powiatu przed
pľzystąpieniem do rea|izacji każdego kolejnego etapu pľojektu pn.: ,,Dobry Zawód - Lepsze
Życie", informacji odnośnie pľopozycji działan, któľe w tym etapie będą realizowane.

W przypadku pľzygotowywania nowego wniosku, jego projekt na|eŻy przedłoŻyi pod obrady
Zarządu co najmniej 2 tygodnie pľzed planowanym terminem złoŻenia wniosku do Instytucji
organizującej Konkurs. Powyższe pozwoli na Zapoznanie się z nim pÍzez wszystkich
Członków Zarządu Powiatu i wniesienie ewentualnych uwag. '
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Ad.8
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił sprawozdanię tzeczowo _ finansowe samoľządu
powiatowego z rea|izacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatľudniania osób niepełnosprawnych
finansowanych ze śľodków PFRON za II kwaľtał 2016 ľoku - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych
przez oddziały' poradnie Za m-c maj Ż016 r' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7
do niniejszego protokołu'

Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Gruegorz Lasak poinformował,
że miesiąc czerwiec będzie stanowił punkt zwľotny w podjęciu decyzji w jakim kierunku będą

szły dalsze działaniaw Szpitalu - czy w dalszym ciągu podejmowane będą działania mające na

celu zwiększanie przychodów czy teŻ konieczna będzie ľedukcja zatrudnienia i dostosowanie
wydatków do pľzychodów. Zwiększanie pľzychodów polega na wypracowywaniu limitu
punktów, które są do każdego oddziału przydzielone. Z miesiąca na miesiąc zauwazalna jest
popľawa w tym zakľesie' Dyrektor ZoZ poinfoľmował, Że istnieje możliwość
zakontľaktowania przez NFZ pewnych, nowych świadczeń - szczególnie poradni
przyszpita|nych' Nadmienił, że rozvłaŻa możliwośó utworzenia poradni neonatologicznej oraz
laktacyjnej. Dyrektoľ ZoZ przekazał, że obserwowany jest spadek dynamiki zadłuŻania się
Szpitala' jednak nie w takim stopniu, który pozwoliłby na zbilansowanie się Szpitala na koniec
ľoku. ZauwaŻalnajest takze poprawa w wykonaniu kontľaktu na oddziałach. W kwestii
oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Dyľektor ZoZ poinfoľmował, Że ilw odđział
pozostanie w strukturzeZoZ w Busku - Zdľoju. Waľunki umowy zCZT w Tuchowie były dla
Szpitala niekoľzystne - do funkcjonowania oddziału Szpital musiałby dopłació ok. 40 000 zł
miesięcznie ponad czynsz uzyskany od CZT w Tuchowie. Ponadto istniało zagroŻenie utraty
dofinansowania pozyskanego m.in. na budowę Bloku operacyjnego. Kontynuując Dyrektoľ
ZoZ poinťormował, Że na w/w oddziale wpľowadzony zostanie system pracy zmianowej
|ekarzy. Powyższe pozwoli na rezygnację z dyŻurów lekarskich i pľzyniesie oszczędności
w kwocie ok. 200 000 zł rocznie. Na oddziale Ginekologiczno - Położniczym obserwuje się
zwiększoną liczbę pacjentek. Liczba porodów utľzymuje się na podobnym poziomie. Jężeli
wskazane wyŻej rozwiązanie nie przyniesie pozytywnych efektów, to wówczas będzie istniała
możliwośó czasowego zawieszenia funkcjonowania oddziału Ginekologicznego przy
pozostawieniu połoznictwa i porodów. Koszty Bloku opeľacyjnego nie będą przypisywane do

oddziału Ginekologi czno - Położniczego' Funkcje Bloku operacyjnego dla w/w oddziału pełni
bowiem sala cięć cesaľskich. operatywy ginekologicznej praktycznie nie ma. Koszty Bloku
będą zatem rozpisywane na dwa oddziały - Chiruľgiczny ogólny i Chirurgii Uľazowo -
ortopedycznej. od 1 lipca br. standaľdem są zewnątrzoponowe znieczulenia przy poľodzie.
Powyższe zostanie wprowadzone również w ZoZ w Busku - Zdľoju. Dyrektoľ ZoZ w Busku
_ Zdľoju przekazał', Że dąży do wypracowania jak największej ilości nadwykonań i odzyskania
ich w wysokim procencie. Pomimo tego obawia się, Że nie uda się doprowadzii do
zbilansowania się Szpitala do końca bieżącego roku. Wyniki za miesiąc czeľwiec br. pokażą
pewne symptomy. Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju zwľócił uwagę na niepełne wykoľzystanie
łőŻek szpitalnych na poszczęgólnych oddziałach - łącznie każdego dnia ok. l00 łózek jest
wolnych. W kwestii Poľadni onkologicznej, DyľektorZoZpoinformował,Żew pľowadzonym
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postępowaniu wpłynęły 2 oferty, złoŻone przez Świętokrzyskie Centrum onkologii w Kięlcach
oľaz podmiot pľowadzący NZ0Z. Korzystniejszą ofeľtę w zakľesie wysokości opłaty ztytułu
dzierŻawy złoŻył podmiot pľowadzący NZOZ. obecnie ustalane będą szczegółowe warunki
dotyczące dni i godzin przyjęć pacjentów oraz rodzaju i zakľesu oferowanych świadczeń.
Dyľektor ZoZ nadmienił ponadto, Że na ukończeniu są prace związane z: przetaľgiem
na ľezonans magnetyczny' remontem Apteki Szpitalnej oraz sporządzeniem dokumentacji
naoddział' GľuŹlicy iChoľób Płuc.

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

Ad. 10

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawili
wniosek Wójta Gminy Pacanów w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów
w zakľesie pomocy społecznej z przęznaczeniem na realizację zadania związanego
z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zaľząd Powiatu postanowił przekazać pomoc finansową w powyższym zakresie
w wysokości 5 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie oľganizacji
indywidualnych zajęć ľewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie - załqcznÍk nľ 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co wynĺka z obowiązujących przepĺsów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie
organizacji indywidualnych zajęć, ľewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie _ załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do ĺnfoľmacji publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepĺsów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek
w spľawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy tľzeciej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym
w Broninie _ załqcznik nr 1I do niniejszego protokołu.
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Po analizie, Zaruąd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosęk w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacjĺ publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia
kwoty stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia spoľtowe - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju wynosi"200 zł d\a ucznia. Stypendia za
wyniki w nauce przyznano l3 uczniom. Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane
1 uczniowi.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdzl,ł w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
|ub za osiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie zatwieľdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce oÍaz Za osiągnięcia spoľtowe _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 13
do niniej szego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum
ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju wynosi l50 zł dla ucznia. Stypendia przyznano
30 uczniom.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwíerdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce

oÍaz za osiągnięcia sportowe w I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach-za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14

łľ sprawach różnyclt:

1, Zarząd Powiatu zaakceptował ďw propozycje zađan drogowych na terenie Powiatu
Buskiego do realizacj i w 2017 ľoku w ľamach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktuľy drogowej na lata 2016 - 2019"'.

na teľenie Gminy Pacanów - ul' oleśnicka,
na teľenie Gminy Tuczępy - Kargów - Tuczępy - Gľzybów,
na teľenie Gminy Gnoino - Gnojno - Gorzakiew - Skadla'
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na terenie Gminy Solec - Zdrőj - Stopnica - Solec - Zdroj - Zielonki - Błotnowola -

chodnik od m. Solec - Zdrőj do m. Zielonki'
na teľenie Gminy Stopnica - Falęcin Stary - Białoboľze - Klępie Dolne,
na terenie Gminy Busko - Zdrőj - ul. Wyszyńskiego.

2. Członek Zaĺządu Robeľt Gwóżdż poinfoľmował o potrzebie połoŻenia płyt ażurowych na
odcinku ľemontowanego chodnika przy drodze do oleśnicy (na prawej skarpie
utľzymującej chodnik).

Do rozeznania powyŻszej spľawy Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju.

Ad. 15
Po zľęa|izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l030 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

B. uo^o"lĺ


