
Pľotokĺil Nr 84/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13 lipca 2016 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robert Gwőżdź
5. Wiesław Marzec

oraz

Tomasz Galant - Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Teľesa Wójcik - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń
oľaz Pomocy Instýucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Uľszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andrzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum'
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z Planem Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

na drugie półľocze 2016 roku wÍaz z planem nadzoru nad przestľzeganiem standaľdów
opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
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6, Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie wyraŻenia zgody na spľzedaż zdemontowanych elementów boiska szkolnego
(Dyľ. I Lo w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania likwidatoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich w Stopnicy oÍaz Szkół
wchodzących w jego skład (Dyr. ZSP w Stopnicy, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. oR).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie nieodpłatnego przekazania biurka znajdującego
się na wyposaŹeniu sekľetariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
(Dyr. ZSP w Stopnicy, Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oľaz szkół specjalnych (Nacz. Wydz. EK).

10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Stypendium Staľosty Buskiego za wyniki w nauce
(Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatrzenie wniosków w spľawie przyznania Nagród Staľosty Buskiego w dziedzinie
kultury ťlzycznej (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

13. Podjęcie decyzji w sprawie organizacji konkursu ,,Piękna iBezpiecznaZagrođa -Pľzyjazna
Srodowisku" oraz ustalenie wysokoŚci nagród w w/w Konkursie (Nacz. Wydz. RLo).

14. Spľawy rőżnę.
1 5. Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 84 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Proponowany przęz Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 83/2016 z dnia 6 lipca 20l6 roku został ptzyjęty pťzez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik
zapoznałaZarząd Powiatu z Planem Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdľoju na drugie półrocze 201 6 roku wraz z planem nadzoru nad przestľzeganiem standardów
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opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i waľsztatach terapii zajęciowej
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął povĺyŻszy Plan Pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na drugie pőłrocze 20l6 roku wrazz planem nadzoru nad
przestrzeganiem standardów opieki i wychowania w domach pomocy społecznej i warsztatach
terapii zajęciowej do wiadomości.

Ad.6
Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na sprzedaż po cenie złomu
zdemontowanych przed ľemontem elementów boiska szkolnego - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania likwidatoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. orląt Lwowskich w Stopnicy oraz Szkół wchodzących w jego skład.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i l głosib _wstrzymał się.

Uchwała Nr 42612016 ZarząduPowiatu w Busku _Zdrojuzdnia 13 lipca 2016 roku w sprawie
powołania likwidatoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych im. orląt Lwowskich w Stopnicy
oľaz Szkół wchodzących w jego skład stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyrektora Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
w spľawie nieodpłatnego przekazania biurka znajdującego się na wyposaŻeniu sekretariatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 6
do niniej szego protokołu'

Po analizie, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i l głosie _wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz
szkół specjalnych _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 Ąo niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zarządu Robeľt GwożdŹ był nieobecny podczas głosowania.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się. CzłonekZarząduRobeľt Gwőżdż
był nieobecny podczas głosowania

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (doýczy nauczyciela kontľaktowego zatrudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju)

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zarządu Robert Gwőżdż był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 427120|6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l 3 lipca 20l 6 roku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqczník
nr 8 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (doĘczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Te chni cznych i o gólnolĺs ztał c qcych w Busku - Zdľ oj u).

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Członek
Zarządu Robert Gwőżdż był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nľ 428i20l 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l3 lipca 20l6 ľoku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqczník
nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr I w Busku - Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robert GwőŹdŻ był nieobecny podczas głosowania.
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Uchwała Nr 42912016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 lipca 20l6 ľoku w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nr I0 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (doýczy nauczyciela kontraktowelo zatrudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - ĺľychowawczym w Broninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robert Gwőżdż był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 430/20l 6 ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 lipca 20l6 roku w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nr I I do niniejszego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zđroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (doĺyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - ĺĺ/ychowawczym w Broninie)'

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robeľt GwőżdŻ był nieobecny podczas głosowania.

Uchwała Nr 43 l 12016 Zarządrl Powiatu w Busku _ Zdroj u z dnia l 3 lipca 20 l 6 roku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła wnioski dyrektoľów poszczególnych
placówek oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski o pľZyznanie Stypendium Starosty
Buskiego za wyniki w nauce - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego
protokołu.

Powyższe wnioski złoŻyli dyrektorzy ďw placówek oświatowych:
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju (1 wniosek - uczennica klasy dľugiej
I Liceum ogólnokształcącego),
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdľoju (2 wnioski: uczennica
III Liceum ogólnokształcącego orazuczennica Technikum Nľ l),
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju (2 wnioski: uczennica
Technikum Nľ 2 oľaz uczennica IV Liceum ogólnokształcącego),
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju (l wniosek:
uczennica Technikum Nľ 3),
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Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju (l wniosek: uczeń V Liceum ogólnokształcącego Specjalnego).

Po analizie, powyŻsze wnioski zostały zaakceptowane pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziafu EK Renata Krzemień zwróciła się
do Zarządu Powiatu o ustalenie wysokości pľzedmiotowego stypendium.

Zarząd Powiatu postanowił pozostawió wysokość ťw stypendium na dotychczasowym
poziomie, tj. Ż50 złlm-c.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu zwykazem
wniosków o przyznanie Nagrody Starosty w dziedzinie kultury ťlzycznej - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił , Że wlw wnioski rozpatrzone zostaną w m-cu wľześniu br.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zwľócił się do Zarządu Powiatu o, Podjęcie decyzji
w spľawie organizacji konkursu,,Piękna i BezpiecznaZagroda_Ptzyjazna Srodowisku'' oraz
ustalenie wysokości nagród w ýw Konkursie. Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak
poinformował,Że swoich przedstawicieli do ýw Konkuľsu zgłosiĘ trzy Gminy:

Gmina Pacanów _ wýypowała posesję

Gmina Solec - Zdrőj _ wytypowała posesję .

Gmina Tuczępy _ wýypowała posesję

Do składu Komisji Konkursowej proponuje się następujące osoby:
Pani Agnieszka Kania - przewodniczący,
Pani Renata Galus - członek,
Pan Marcin Molisak - członek.

Zaudział w konkursie proponuje się przyznaó nagrody pienięzne w następującej wysokości:
zazajęcie I miejsca 750 zł,
zazajęcie II miejsca 650 zł,
zazajęcie III miejsca 550 zł.

Pismo Naczelnika Wydziału RLo w przedmiotowej
do niniejszego protokołu.

sprawie stanowi załqczník nr 15

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przystąpii do organizacji konkursu ,,Piękna
i Bezpieczn a Zagroda _ Przyjazna Środowisku'', zatwie rdził zaproponowany pÍzezNaczelnika
Wydziału RLo skład Komisji Konkursowej oraz wysokośó nagród.

Powyższe stanowisko zostało przyjęteprzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ad. 14

lľ spľawach różnych:

t. Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawíone przez Dyrektoľa Powiatowego ZarząduDróg
w Busku - Zdroju propozycje zadań inwestycyjnych na terenie Powiatu Buskiego na2017
rok w ľamach ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na lata

2016 - 2}lg" - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Wymagana dokumentacja, zgodnie z decyzją podjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Powiatu w dniu 2Ż czerwca br.' zostanie spoľządzona przez pľacowników
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju.

2. ZarządPowiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku
- Zdľojunt. pľoponowanych przez Dyrektora Euľopejskiego Centľum Bajki w Pacanowie
zmianw oľganizacji ruchu w obrębie ECB'

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Grzegoľza Jankowskiego
zgłoszoną podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 29.06.Ż0116 r. w sprawie wykonania robót
pľzy drogach powiatovŕych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego
protokołu.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Jacka Wacha zgłoszoną
podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 29.06.2016 r. w spľawie ľobót utľzymaniowych przy
drogach powiatowych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr /8 do niniejszego
protokołu.

Ad. 15
Po zrealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym

zaudział i o godzinie 9l5 zamknął posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Baľbara Nowocicń

E. t{ohouŕú..


