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Pľotokół Nľ 108/2017

z posiedzcnia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 11 sĘcznia 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztoťGajek
4. Więsław .}iĺ.arzec

oraz

Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Stanisław Kozioł _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
.Tanusz Malaľa * Z-ca Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Maľian Szostak _ Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ Zdroju
Piotľ Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach
Wiesław Waga - Dyľcktoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
Andľzej Bilewski _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku _ Zdroju
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Sławorniľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzernień - Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Senrpioł - Kierownik Refeľatu IP

Pľoponowany porządek posiedzenia :

1. otwaľcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatlriego posiedzenia.



6.

7.

8.
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5. Zajęcie stanowiska w spľawie zabezpieczenia środków w 2017 ľoku na remont drogi
powiatowej Nľ 0ll5T Kępa Lubawska _ Pacanów _ oleśnica - Strzelce w m. Klępie
Góľne (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu)'
Zapoznanie się z pismem Świętokľzyskiego Zaruądu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
dotyczącego zadania pn.: Rozbudowa DW 973 Budowa obwodnicy m. Zbludowice (Dyľ.
PZDwBusku-Zdľoju).
Zaięcie stanowiska w spľawie przebudowy odcinka dľogi powiatowej Nr 0l20T w m.

Pacanów (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z pismem Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju do

Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdroju w spľawie

pľzesunięcia teľminów usunięcia nieprawidłowości z zakľesu ochľony przeciwpożaľowej

w budynkach Szpitala Powiatowego (Dyr. ZOZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku

Zdroju z posiedzenia Zespołu do Spľaw okľesowej oceny Sytuacji Dziecka
Umieszczonego w Pieczy Zastępczej (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyľ.

PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).
1l. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

wyraŻenia zgođy na zatľudnienie pľacownika do działu księgowości (Dyr. DPS
w Gnojnieo Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l2.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie

przekazania samochodu (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

wyrażenia zgody na zattudnienie osoby na stanowisko pľacownika socjalnego (Dyr. DPS
w Zborowĺe, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. soz)'

14. Zaopiniowanie spľawozdania rzeczowo_finansowego samorządu powiatowego z realizacji

zadań z zakľesu ľehabilitacji i zatľudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze

śľodków PFRON zaIY kwaľtał 2016 roku (Dyľ.PCPR w Busku - Zdľoju, Dyr. PUP
w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Placówki _ opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach

w sprawie zwiększenia etatu na stanowisku referenta administracyjnego (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdroju, Dyľ. Po_W w Winiarach, Skarbnik Powĺatuo Nacz. Wydz. SoZ).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Placówki _ opiekuńczo Wychowawczej w Winiaľach

w spľawie zatľudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy osoby na stanowisku

głównego księgowego (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. Po-W w Winĺarach,
Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľođka Szkolno _ Wychowawczego

w Bľoninie w Spľawie WraŻenia zgody na pľzystąpienie do progľarhu PFRON pn.:

,,Progľam wyrównywania ľóżnic między regionami III'' na 2017 rok, w obszaľze D _

likwidacja barieľ transportowych, a tym samym zabezpieczenie śľodków na wkład własny

(Dyľ.sosw w Broninie, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
l8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego

w Broninie w sprawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie kierowcy (Dyľ. sosw
w Broninie, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

9.
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19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zamiarv likwidacji Inteľnatu Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdroju (Dyľ. ZSP
Nr 1w Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -
Zdľoju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Dyľ. ZSP Nr 1

w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
21. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku

- Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć
dydaktycznyno - wychowawczych (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ
4 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie na

ľok szkolny 2016120|7 (Nacz. Wydz. EK).
23. Podjęcie decyzji w spľawie tľybu obsadzenia stanowisk dyrektoľa w podległych

jednostkach oświatowych (Nacz. Wydz. EK).
24. Zatwieľdzenie Planu dofinansowania foľm doskonalenia ząwodowego nąuczycieli w roku

2017 (Nacz. Wydz. EK).
25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami

w Pou,iecie Buskim na lata 2017-2020 (Nacz. Wydz. BK).
2Ĺ.Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku Zdľoju

w spľawie zwľotu śľodków z Projektu poddziałania l0.2.l ,,Trzy kľoki do pracy'' oraz

o zwiększenie planu wydatków w Ż0l7 ľoku w rozdzia|e 85395 o niewydatkowaną
w 2016 roku kwotę (Skaľbnĺk Powiatu).

27.Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdroju w spľawie zwľotu śľodków na rea|izaď1ę projektu ,' Mutual open and online
Skills'' w ľamach pľogľamu Eľasmus* na2017 rok, któľe zostały przekazane do Starostwa

Powiatowego (Skarbnik Powĺatu).
28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _

Zdroju w spľawie zwrotu środków na ľealizację pľojektu ,'Education And Sustainability
foľ the Young'' w ľamach pľogľamu Eľasmus* na 2017 rok, które zostały przekazane do

Starostwa Powiatowego (Skarbnik Powiatu).
}9.Rozpaftzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdtoju w spľawie zwrotu Środków na rea|izację pľojektu ,,EUROFUTURE Changing
Places'' w ramach programu Erasmusł na 2017 rok, które zostały przekazane do

Starostwa Powiatowego (Skaľbnik Powiatu).
30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie zwľotu śľodków narea|izację pľojektu 
''Dobry 

Zawód Lepsze Życie" na

2017 rok, któľe zostały przekazane do Starostwa Powiatowego (Skaľbnik Powĺatu).
31. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w sprawie zwľotu środków na realizację pľojektu ,,4 Pľofessions 4

Gľeat Futuľe'' w ľamach programu Eľasmusł Akcja.l ,,Mobilnośó osób uczących się

i kadľy'' na 2017 ľok, któľe zostały przekazane do Starostwa Powiatowego (Skaľbnĺk
Powiatu).

32. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia śľodków do planu ťlnansowego na 20l7 ľok

w związku zrea|izaď1ą projektu pn.:,,4 Professions 4 Great Future'' w ľamach progľamu

Erasmusł Akcja.1 ,,Mobilność osób uczących się i kadry'' (Skarbnik Powiatu).
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33. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie wpľowadzenia zmian do projektu budżetu naŻ0l7 rok (Skarbnik Powiatu)'

34. Rozpatrzenię wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
dokonania zmian w pľojekcie planu finansowego wydatków na ľok 2017, w ramach
ustalonego limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).

35. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w spľawie
naniesienia autopopľawki w budzecie na rok 20l7 (Skarbnik Powiatu).

36. Zapoznanie się z uchwałą Nr 1|412016 vI Składu orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach z dnia l2 gľudnia 2016 ľoku w spľawie opinii o pľojekcie
budżetu Powiatu Buskiego na2017 ľok (Skaľbnĺk Powiatu).

37.Zapoznanie się z uchwałą Nr 11512016 VI Składu orzekającego Regionalnej lzby
obľachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 20l6 ľoku w sprawie opinii o projekcie

uchwały Wieloletniej Pľognozie Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-Ż030
(Skarbnik Powiatu).

3l.Zapoznanie się z uchwałą Nľ 11612016 vI Składu oľzekającego Regionalnej lzby
obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 gľudnia 2016 roku w spľawie możliwości
sfinansowania deficytu budŻetu planowanego w projekcie uchwały budzetowej Powiatu
Buskiego na2017 rok (Skarbnik Powĺatu).

39. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego
na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).

40. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia planu pľacy

Zarządu Powiatu na2077 ľok (Pľzewodniczący Zarządu).
42.Zapoznanie się z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwieľdzenia planów

pracy Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
43,Zapoznanie się z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia planu

pľacy Rady Powiatu na 20|7 rok'
44. Spľawy róŻne.
4 5. Zamkni ęcie pos ie dzenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył l08 posiedzerrie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przęwodniczący Zaľządu Jerzy Ko|arz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quoľum pozwa|aiące na podejmowanie
Członków Zarzqdu oraz zgproszonych
protokołu.

oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 ĺIo niniejszego

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.4
Pľotokół Nr l07l20l6 z dnia 29 grudnia 20l6 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu z interpelacją Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
Ludomira Leszczyńskiego i Kamila Kasperczyka w sprawie zabezpieczęnla śľodków w 2017
ľoku na remont drogi powiatowej Nľ 0l l2T Kępa Lubawska - Pacanów _ oleśnica - Strzelce
w m. Klępie Góľne - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż powyższy wniosek został zŁoŻony po
pľzyjęciu przez Zarząđ wniosków i odcinków dróg na ľok 2017 z zakłesu usuwania skutków
powodzi, ,,schetynówek'' oraz nie ma już możliwości dołożenia go do pľojektu budżetu'
a skoľo jest zgłoszony do dróg powodziowych na Ż0116 rok, to ewentualnie jeśli by były
dodatkowe pieniądze po ľealizacji wszystkich odcinków to można o niego wnioskowaó.

PowyŻszy wniosek Przęwodniczącego Zarządu został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Piotr Sokołowski
zapożnał Członków Zarządu z pismem Świętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącym zadania pn.: Rozbudowa DW 973 Budowa obwodnicy m.

Zbludowice _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz zawnioskował' aby Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdroju w imieniu Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju pľzygotował kolejny
wniosek, ale tym tazem do Zarządu Województwa Swiętokľzyskiego, a do wiadomości
Świętokrzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich, uzasadniając potrzebę włączenia drogi
powiatowej do istniejącego ronda.

PowyŻszy wniosek Pľzewodniczącego Zarządu został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Zastępca Dyrektora Powiatowe go Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu Z proponowanąprzez pełnomocnika ECB im. Koziołka Matołka
w Pacanowie koncepcją pľzebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 0l20T w m. Pacanów na

odcinku od skľzyżowania z u|icą Kornela Makuszyńskiego do dľogi powiatowej Nr 012lT
Pacanów - Kaľsy Duże (ul' Karska) w Pacanowie w związku z realizacją zadania pn.:

Rozbudowa Centrum Bajki Park Edukacyjny ,'Akademia Bajki''_ w brzmieniu stanowiącym

załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący ZaľząduJeľzy Kolaľz zauwaŻył, Że w zakĺesie pľzedstawionej koncepcji
Zarząd nie może przyjąć, takiego roz:wiązania, aby dľoga zostałacałkowicie wyłączona.
W związku Z powyŻszym Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyľektoľa PZD, aby na

kolejnym posiedzeniuZarządu pľzedstawił szczegőłową analizę z konsultacji z mieszkańcami
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oľaz konkretną koncepcję w zakresie przebudowy w/w odcinka, jak równieŻ udzielił
odpowiedzi czy moŻnazająć, pas dľogi pod inwestycję.

Powyższy wniosek Przewodniczącego Zarządu został przyjęty przez Członków Zarządu

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ponadto Z-ca Dyrektora PZD w Busku Zdroju Piotľ Sokołowski, poinfoľmował

o dotychczas poniesionych kosztach odśnieŻania na obwodzie drogowym w Stopnicy, gdzie
jest to kwota rzędu ll4 8t9 zł, przejechanych jest ponad 71 tysięcy kilometľów, a na

óbwodzie dľogowym w Busku kwota IŻ2 000 złi 68 tysięcy pľzejechanych kilometrów.

Ad.8
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegotz Lasak zapoznał Członków

Zaľządu z piśmem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży PoŻaľnej w Busku _

Zdroju w śprawie pľzesunięcia terminów usunięcia niepľawidłowości z zakresu ochrony

przeóiwpozarowej w budynkach Szpitala Powiatowego zgodnie z przedstawionym

Ĺu.ľnonog'amem - stanowiącymzałqcznik nr ó do niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z informacj ą z posiedzenia Zespołu do Spraw okľesowej oceny

Syiuacji Dziecka Umieszczonego w Pieczy Zastępczej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 7 do niniejszego protokołu'

Informacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
pizedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie uchwalenia

Řegulaminu ćlrganizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻszauchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniú pľzy 4 głosach _Za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 582i20l7 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 11 stycznia 2017 roku

w spľawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy

Rodżinie w Busku _ Zdroju _ stanowi załqczník nľ 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zaľządu

z wnioskiem w sprawie wyľaŻenia zgody na zatľudnienie pracownika do działu księgowości _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Ad. t2
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zarządu
z pismem w spľawie przekazania samochodu na rzecz Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Broninie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz polecił, aby Dyrektoľ DPS w Gnojnie dopełnił
wszystkich pľoceduľ foľmalno pľawnych, w związku z przekazaniem samochodu,

w Wydziale organizacyjnym tut. Staľostwa.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 13
Zastępca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Janusz Malara zapoznał
Członków Zarządu z wnioskiem w spľawie wyľazenia zgody na zatrudnienie osoby na

stanowisko pľacownika socjalnego w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I I do

niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ Zdroju Maľian Szostak oraz Dyľektoľ

Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawili sprawozd anie rzeczowo _ ťtnansowe samorządu powiatowe go z realizacji zadan

ż zakľęsu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnospľawnych finansowanych ze Śľodków

PFRSN zaIY kwartał 20l6 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego
protokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach

ľekomendowali pľzyjęcie w/w spľawozdania.

Po pľzeanalizowaniu , powyŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 15
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach Piotľ Ze|jaś zapoznał

Członków Zarządu z wnioskiem w spľawie zwiększenia etatu na stanowisku ľeferenta

administľacyjnego z O,5 na 3Á etatu w ramach struktury organizacyjnej oľaz o zwiększenie

wynagľodz.ňiu 
-nu 

w/w stanowisku w ramach posiadanych śľodków _ w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nľ 13 do niniejszego protokołu.

Podczas dyskusji, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zaznaczył, ze jeśli Zarząd wyrazi

zgod,ę na zwiększenie etatu, to kolejną proceduľą jaką Dyrektoľ Po-W w Winiaľach będzie

musiał dopełnić, jest złoŻenie na następne posiedzenie Zaľządu, po wcześniejszej akceptacji

DyrektoľaPowiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju, zmiany Regulaminu

organizacyjnego w załącznikudotyczącym schematu struktury oľganizacyjnej Placówki.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. 16
Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Wirriarach Piotr Ze|jaś zapozllał
Członków Zarządu z wnioskiem w Sprawie zatľudnienia w niepełnym wymíarze czasu pľacy

osoby na stanowisku głównego księgowego' będącej pracownikiem Starostwa Powiatowego
w Busku _ Zdroju lub innej jednostki oľganizacyjnej powiatu _ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Członków Zarządu Skaľbnik Powiatu wraz z Dyrektorem Placówki zostali

zobowiązani do dokonania rozeznania odnośnie pozyskania pracownika na stanowisko

głównego księgowego pośľód pľacowników Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju, jak

ľównież w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Dyrektoľ Specjalnego oŚrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga

zápoznał cżłoňt<ow Zarządu z wnioskiem w sprawie wyľaŻenia zgody na przystąpienie do

p.ôg'u1nu PFRON pn.: ,'Program wyľównywania rőŻnic między ľegionami III'' na 20l7 ľok,

* oĺrrur'. D - likwidacja baľier transportowych, a tym samym zabezpieczenie środków na

wkład własny - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga

zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgođy na zatrudnienie

kieľowcy _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zamiaľu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr l im. Mikołaja Kopemika w Busku - Zdľoju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7
do niniejszego protokołu.

Przewođni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz w związku z zainteľesowaniem

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie dokonania zamiany nieruchomości

położonej - Busku Zdroju przy ulicy 1-go Maja Internat Zespołu Szkół

ironadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju, któľa stanowi własność Powiatu Buskiego na

nieruchomość w Busku - Zdroju przy ulicy Armii Kĺajowej - Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Kielcach - Filia w Busku _ Zdroju, któľa stanowi własnoŚć Województwa

Świętokrzyskiego. Po dokonaniu wyceny rőżnica wartości zamienianych nieľuchomości

uregulowana będzie za dopłatą'
ľ'ĺłodziez mieszkająca w inteľnacie ZSPl zostałaby przeniesiona do internatu ZST-I lub

inteľnatu I Lo.
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Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzemień poinformowała, Że na dzień dzisiejszy 26

wychowanków zadeklaľowało dalsze zamieszkanie w inteľnacie.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przekazała, Że analizowana była również sytuacja
pracowników zatrudnionych w inteľnacie ZSPl , gdzie w chwili obecnej zatľudnionych jest 4
pracowników niepedagogicznych na 3,5 etatu. Planuje się część, z tych osób zatľudnić
w intemacie ZST-I. A jeśli chodzi o nauczycieli, to dwóch jest zatrudnionych na czas

określony do 3l sierpnia 2O|7r. i nie planuje się przedłużenia z nimi umów. Z jednym

nauczycielem planuje się rozwiązaó umowę na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia
198Ż r. - Kar1a Nauczyciela i wypłacić mu naleŻną odprawę, a dwóch nauczycieli planuje się

zatľudnić w Inteľnacie Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w.głosowaniu przy

4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNr l w Busku _Zdroju Andľzej Bilewski oraz

Näczelnik wýaziału EK Renata Kľzemień zapozna\i Zatząd Powiatu z wnioskiem w spľawie

zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
18 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora

Zespołu Szkół Techniczno _ Inťormatycznych w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęi dydaktycznyno _ wychowawczych -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku - Záľoju w sprawie zatwíerdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie na ľok szkolny 2016lŻ017.

Po analizie ' powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 583/20lr7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 11 stycznia 2017 roku

w spľawie zatwierdzęnia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -
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Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 2016lŻ017 stanowi załqcznik nr 20 do
rriniej szego protokołu'

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w sprawie tľybu obsadzenia z dniem 1 wľześnia 20|7 r. stanowisk dyrektoľa w n/w
jednostkach:

_ Zespőł Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju;
_ Zespőł Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju;
- Zespőł Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju;
- Specjalny ośľodek Szkolno _ Wychowawczy w Busku - Zdroju;
- Specjalny ośľodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie;
- Powiatowy Międzyszkolny ośľodek Spoľtowy w Busku _ Z&oju.

Informacja Naczelnika Wydziału E'K w przedmiotowym zakľesie stanowi załqcznik nr 2I do
niniej szego pľotokołu.

Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinfoľmowała, Że pięciu Dyrektoľów złoŻyło
oświadczenia deklaruj ąc, Że są zainteľesowani ubieganiem się o ponowne powierzenie im
stanowiska dyrektora' Wyjątek stanowi Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju GraŻyna Grochowska,
która zadeklarowała, Że niejest zainteresowana ubieganiem się o ľeelekcję.

Ponadto, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień wyjaśniła, że wobec zmieniających się
pľzepisów pľawa jest to ostatnia szansa naprzedłuŻenie powierzenia stanowiska dyrektoľa bez
oľganizacji konkuľsu. Do ustawy Pľzepisy wpľowadzające ustawę - Pľawo oświatowe został
wpľowadzony zapis, który mówi, Że przepis dotyczący przedłuŻenia powierzęnia stanowiska
dyrektora uchyla się czternaście dni po wejściu w życie powyŻszej ustawy.

odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajka, Naczelnik Wydziału EK
Ręnata Kľzemień poinfbľmowała, że ocenę pracy dyrektoľa dokonuje Starosta
w poľozumieniu z Kuľatorem, zaś od 0l.01. bľ. oceny będzie dokonywał Kuľatoľ
w porozumieniu ze Starostą.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się, podjął decyzję, o wystąpieniu do Swiętokľzyskiego Kuľatoľa
oświaty o wyrażenie opinii w sprawie przedłuŻenia powieľzenia stanowisk dyrektora za
wyjątkiem Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju, gdzie zostanie ogłoszony konkuľs.

Á.d.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 20]7 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
22 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, Że zgodnie z Rozporządzeniem o doskonaleniu
organ prowadzący przygotowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na
dany ľok kalendaľzowy. Wszystkie zgłaszane przez Dyľektoľów jednostek kuľsy i szkolenia
zostały zweryfikowane, a te które budziły wątpliwości zostały opatľzone stosownymi
wyjaśnieniami.
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Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz polecił, aby wszystkie kuľsy i szkolenia były zgłaszane
do Powiatowego ośrodka DoľadzÍwai Doskonalęnia Nauczycieli w Busku _ Zdroju' Jedynie
w pľzypadku, kiedy ośľodek nie będzie miał możliwośó zorganizowania danego kursu,
szkolenia, to w takiej sytuacji będzie on przepľowadzany przez podmiot zewnętrzny.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy Pĺan dofinansowania .form doskonalenia zawodowego
nauczycieli y) ľoku 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z pľojektem

inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim
ną lata 2017-2020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że powyŻszy projekt inicjatywy uchwałodawczej zanim
zostanie skieľowany pod obľady Rady Powiatu musi wcześniej zostać pľzedstawiony

Konserwatorowi Zabytkow w celu jego akceptacji.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.26
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 03.0I .2017 r. Znak: FK-BS-O71 -| l20l7
w sprawie zwrotu śľodków z Projektu poddziałania l0.2.I ,,Trzy kroki do pracy" oraz
o zwiększenie planu wydatków w 2017 roku w rozdzia|e 85395 o niewydatkowaną w 2016

roku kwotę - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad,27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku Zdroju z dnia 02.01.2017r. Znak:

Z1PLO]22.Ż.ŻO\7 w spľawie zwľotu środków na realizację projektu ,, Mutual open and

online Skills'' w ľamach pľogľamu Eľasmus* na 2017 rok, któľe zostały pľzekazane do

Staľostwa Powiatowego _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do niniejszego
protokołu'

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząď Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Busku Zdroju z dnia 02.0l.20l7r. Znak:

ZsPl.0722.3.2O17 w sprawie zwrotu śľodków na realizację projektu ,,Education And
Sustainability for the Young'' w ramach progľamu Erasmus+ na 2077 ľok, które zostały
przekazane do Staľostwa Powiatowego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do

niniej szego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nr 1 w Busku Zdroju z dnia 02.0l.20l7r. Znak:
ZsP1'0722.1'20l7 w sprawie zwľotu środków na ręalizację projektu ,,EUROFUTURE
Changing Places'' w ramach pľogramu Erasmust na 2017 ľok, które zostały przekazane do
Staľostwa Powiatowego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 27 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju z dnia 02.0l.Ż017r. Znak:
PCPR.ZAF.3020.2.Ż017 w sprawie zwrotu śľodków na ĺealizację projektu ,,Dobry Zawód
Lepsze Życie" na 2017 ľok, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.31
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnia 0Ż.u'Ż0l7r. Znak:
ZSTio.301 O.5.2OI7 w spľawie zwrotu śľodków na realizację projektu ,,4 Pľofessions 4 Gľeat
Future'' w ľamach pľogramu Eľasmust Akcja.1 ,,Mobilność osób uczących się i kadry'' na
2017 rok, którę zostały przekazane do Staľostwa Powiatowego _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dnia 02.0l.20I7r' Znak'.

ZSTio.3Ol0.4'2017 w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na 2017 rok
w związku z rca|izacją pľojektu pn.: ,,4 Professions 4 Gľeat Future'' w ľamach pľogľamu

Eľasmus* Akcja.l ,,Mobilnośi osób uczących się i kadľy'' _ \iy' brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia 03.0l.2017r. Znak'. Lo-07l 0-9l20l7 w sprawie
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wpľowadzenia zmian do pľojektu budżetu na2017 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 3I do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 03.0l.20l7r. Znak: DPS.II.3l1.1'20l7 w sprawie
dokonania zmian w pľojekcie planu finansowego wydatków na rok 20L7, w ľamach
ustalonego limitu wydatków - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 32 do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.35
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dnia 02.01.20l7t. Znak: ZSS:311.1'2017 w spľawie
naniesięnia autopoprawki w budŻecie na rok 2017 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ
-]-] do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząđ
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.36
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nr l l412016

VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia
2016 ľoku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na2017 ľok - w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nr 34 do niniejszego pľotokołu'

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nľ l l5120|6
VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia

20l6 roku w spľawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Pľognozie Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do

niniej szego protokołu'

Informacja w powyższym zakľesie zostałaprzyjętapÍzezCzłonków Zarządu do wiadomości.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nľ l 16lŻ016

VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia

201ó roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowaqego w pľojekcie

uchwały budzetowej Powiatu Buskiego na20I] ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
36 do niniejszego pľotokołu.

Irrfonnacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.
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śŕ"r'on',u Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałCzłonków ZarząduPowiatu z pľojektem inicjatywy

uchwałodawczej w sprawie u.łr*ul.niu u"az"'u Powiatu Buskiego na ľok 2017 rok -
w bľzmieniu stanowiąiy^ zołqrznik nr 37 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŽszy pľojekt uchwały został pr.zľj!? pÍzez Członków Zaruądu Powiatu

w głosowa nĺ, prry-i"głoiuĹn ]'u, o głosacrr -pr'óci* i'd głosach -wstrzymał się'

Decyť1ąCzłonkówZaľządu,powyższąinicjatywęna|eŻy.przekazaćPľzewodniczącemuRady
Powiatu, celem *łą;;;;i;Jä'po.'ąatu obľäd najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu w'głosowaniu pľzy

;;ű.*h _za,Ogło'u"ľ'-p''"ôi*i ó głosach -wstrzymał się'

äľ;.ĺl- Powiatu Aľtur Polniak zapoznałCzłonków ZarząduPo1vialu z projektem inicjatywy

uchwďodaw czej wspľawie wieroretnŕ;'ľ'ogno'.1 Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

Ż0|7 _2030 - * b.'ĺiiieniu stanowią "iÄ'r'ií"','ĺk "'38 
do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' powyższy pľojekt uch1ały został pľ.zľjlp przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowa nrprr{Ä'[łoiu.ń_ru, 0 głń.h _p'"ä.i* id giosach -wstľzymał się'

DecyzjąCzłonkówZarządu,powyższąinicjatyw.ę.ya|ez,vpľzekazaćPľzewodniczącemuRady
Powiatu, celem *;;";;;ł;Jä'po.'ąaru ouľäa najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

4 głosach _za,O'ł.-á'ľ' -ľ"'ôi*ĺ ö gĺosach -wstľzymał się'

irl;ll"o"' czący Zarząđu Jerzy Kolarz pľzedstawił pľojekt 
. 
uchwały ,Zarządu 

Powiatu

w Busku - Zdľoju w spľawie prryję.iu piun., pru.y ZarząduPowiatu na 2017 rok'

Po analizie , povĺyŻszauchwała zostałapozytywnie zaoPiniowana przez Członków Zaľządu

w głosowaniu przy 4 głosach -za,O;ffi"h _ŕzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

UchwałaNľ584/20ĺ7ZarząduPowiatuwBusku_1ď::)"id::?^1.1..-:'""nia2017ľoku
w sprawie przyjęciaplanu pľacy z*Äa"po*iutu na 20ú rok stanowi załqcznik nr 39 do

niniej szego pľotokołu'

irl;ľ"o'' czący Zaľządu Jeľzy Kolaľz zapozĺał pozostałych Członków Zarządu Powiatu

z projektem inicjatywy uchwałoda;;"' w sprawi" ýr"rar"nia 
planów pracy Komisji Rady

Powiatu ĺaŻOljľok _ w bľzmieniu .r"i"*iä.y m załqcznik nľ 40^đo niniejszego pľotokołu'

Poanalizie,powyższypľojektuchwałyzostałpľzyjętyprzez.CzłonkówZarząđuPowiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _'u, o'giolfi_pľ"ä.i* id giosach _wstrzymał się'

DecyzjąCzłonkówZarządu,powyższąinicjatyw.ę.na|eŻyprzekazaćPľzewodniczącemuRady
Powiatu, celem włączenia do po.rąd-L_u ouräa najblizszej Sesji Rady Powiatu'
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Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezCzłonków ZarząduPowiatu w glosowaniu pľzy
4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.43
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zapoznał pozostałych Członków Zarządu Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwięrdzenia planu pľacy Rady Powiatu
na2Ol7 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 41 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem włączeniado porządku obrad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.44

W sprawach różnych:

1. Kierownik Refeľatu Inwestycji i Promocji Tadeusz Sempioł zapoznał Członków

Zarządv z wnioskiem Stowarzyszenia ',Razem 
Dzieciom'' o wyrażenie zgody na

umieszczenie herbu Powiatu Buskiego na pismach i drukach związanych z organizacją

XIV Balu Dobľoczynnego' który odbędzie się w dniu 25 lutego br. _ w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ

Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

2. Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zwľócił się z wnioskiem do Dyľektora

Powiatowe go żarządu Dróg w Busku - Zdroju o posypanie dľogi powiatowej na

odcinku Gľotniki Małe - Rataje.

Ad.45
Po zrealizowaniu poľządku obrad Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudziałi o godzinie l050 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

ŕ'\

Pľotokół sporządziła:
Wiolptą Waba
-) r'lgtÜ\ d'Ýn^-
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