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Protokół Nr l24l20l7
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 26 kwietnia 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, KľzysztofGajek
3. Robeľt Gwőżdż
4. Wiesław Marzęc

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju
Grzegorz Wojciechowski - Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Waldemar Wójcik - Wicedyľektor ds. edukacji zawodowej w Specjalnym ośľodku Szkolno
- Wychowawczym dlaNiepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Aftur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk KrzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Piotľ WoŹniak - Inspektor w Referacie IP



Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Zapoznanie się z pľopozycjami zadań do wykonania w 20l8 roku w ramach ,,Progľamu

rozwoiu gminnej i powiatowej infrastruktuľy drogowej na |ata 2016 - 2019"
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

6. Zapoznanie się z kwartalnymi spľawozdaniami Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdroju: Rb-N - o stanie należności oraz wybľanych aktywów finansowych oraz Rb-Z
- o stanie zobowiązań wg týułów dłuŻnych orazporęczeń i gwarancji (Dyr. ZoZw Busku
_ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

7. Rozpatrzenie wniosku Refeľatu Inwestycji i Promocji o wyrażenie zgody na przeniesienia
zabezpieczonych środków pomiędzy kategoriami klasyfikacji inwestycji wieloletniej
pn. ,'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użýeczności publicznej oraz
domach pľywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego'' (Kier. Ref. IP,
Skarbnik Powiatu).

8. Przyjęcie bilansu jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budŻetowego
sporządzonego na dzien 31.12.2016 r. wraz z zęstawieniem zmian w funduszu jednostki
oľaz ľachunkiem zysków i stľat jednostki (Skarbnik Powiatu).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtojuw sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 20l7 (Skaľbnik Powiatu).

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. GKN).

11. Rozpatrzęnie wniosku o uzgodnienie trasy oraz wydanie zgody wejścia w teren celem
przebudowy słupowej stacji tľansfoľmatorowej SN/nN, budowy linii kablowej SN, budowy
linii kablowej nN oľaz demontażu istniejącej sieci napowietľznej SN w miejscowości
Bľonina na działce nr 38 (Dyr. sos_w w Broninie, Nacz. Wydz. GKN).

12. Podjęcie decyzji w sprawie zatwietdzenia ofert narealizację zadan publicznych w ľamach
tzw' ,,małych gľantów'' (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ,
Nacz. Wydz. RLO).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwíerdzenia aneksu
nr |2 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja
Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016lŻ017 (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwietdzenia aneksu nľ 4
do arkusza oľganizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku -

Zdroju na ľok szkolny 20l6D0|7 (Nacz. Wydz. EK).
15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXIIIi224l20l6 Rady

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych otaz trybu i zakresu kontľoli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Nacz. Wydz. EK).

l6. Wľęczenie aktu powierzenia p.o. dyľektoľa oraz aktów powieľzenia stanowisk dyrektora
w podległych jednostkach oświatowych (Pan Waldemar Wójcik, Dyľ. ZSTio w Busku
- Zdroju, Dyr. SOS-W w Broninie, Dyr. PMOS w Busku - Zdroju, Dyr. ZST-I w Busku
- Zdroju, Dyr. ZSP Nľ 1 w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

17. Sprawy róŻne (Nacz. Wydz. oR).
1 8. Zamknięcie posiedzenia'



Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz, ktoty powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył l24 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniaząay Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwa|ające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lkty obecności
Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqcznÍki nľ I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Proponowany pruez Pľzewodni czącego Zarządu porządek obľád Członkowi e Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nr l23120l7 z dnia 19 kwietnia 2017 ľoku został pĺzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
DyľektorPowiatowegoZarząduDľógwBusku -ZdrojuKrzysztofTułakpľzedłożyłCzłonkom
Zaľządu propozycje zadan do wykonania w 2018 ľoku w ramach: ,, Programu rozwoju gminnej
i powiatowe.i infrastruktury drogowej na lata 20]6 - 20]9" - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Powyższe propozycje zostały zaakceptowane przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Członek Zarządu Krzysztof Gajek przekazaŁ, że Wójt Gminy Nowy Korczyn deklaruje chęć
realizacji orazpartycypację w kosztach wykonania następujący ch zadańna teľenie Gminy Nowy
Korczyn:

0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów (od skľzyżowania
z DP Nľ 0l30T Grotniki Małe - oblekoń - Rataje w m. Pawłów do m. Góľnowola),
0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn (od końca odbudowanego wcześniej
odcinka dľogi 0073T do skrzyŻowaniazDK79 w m. Winiaľy).

Ad.6
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegoľz Lasak oraz Główny
Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali
Członków Zaruądu Powiatu z:

Rb-N - kwartalnym Spľawozdaniem o stanie należności oraz wybĺanych aktywów
finansowych -g stanu na koniec I kwaľtału 2017 roku _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Rb-Z - kwaľtalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązaŕl wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwaľtału 20l7 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

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



W dalszej częŚci posiedzenia Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że w celu
pokazania potrzeb Szpitala, na najblizsze posiedzenie Rady Społecznej ptzy ZoZ w Busku -

Zdroju przedłoŻy plan rzeczowo - finansowy ZoZ w Busku - Zdroju zawíerający załącznik
inwestycyjny uwzględniający m.in. konieczne zakupy aparatuľy i sprzętu medycznego.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju wskazał' że obecnie prioľytetowym zadaniem jest remont
Traktu Porodowego przy oddziale Ginekologiczno -PołoŻniczym. Zaproponował' aby w celu
pozyskania śľodków na realizację w/w pľzedsięwzięcia, zbyć, działkę, położoną za budynkami
Hotelowców (na której znajdowała się szklarnia).

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak stwierdził, że Dyrektor ZoZ powinien pľzedstawió potrzeby
w zakľesie planowanych inwestycjiwrazze wskazaniem hierarchii ich waŻności. Zarząd i Rada
Powiatu będą natomiast rozpatrywaó w jaki sposób ewentualni e zabezpieczyć, ich rea|izację.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał informację' że wniosek Powiatu odnośnie
budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących został
zakwalifikowany do dofi nansowania.

Następnie zrealizowano pkt I6. Wręczenie aktu powierzenia p.o' dyrektora oraz aktów
p ow i e r z e ni a s t anow i s k dyr ekt or a w p o dl e gły c h j e dno s t kac h o św i at ow y c h.

Ad. 16
W związku zart.4 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym
oraz stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2017 roku Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu pozostałych Członków Zarządu oraz w obecności Naczelnika
Wydziału EK wręczył akty powieľzenia stanowiska dyľektora:

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im' Kazimieľza Wielkiego w Busku -

Zdľoju Pani Lucynie Wojnowskiej na okres od l wľześnia 2017 roku do 31 sierpnia
20ŻŻ roku - załqczník nr 6 do niniejszego protokołu,
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNľ 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdľoju Panu
Andľzejowi Bilewskiemu na okľes od l wľześnia 20l7 ľoku do 3l sierpnia 2022 toku -

załqcznÍk nr 7 do niniejszego pľotokołu,
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Panu Sylwestľowi Pałce
na okľes od l wľześnia}}l7 ľoku do 31 sierpnia}}Z} ľoku - załqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu,
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Panu Wiesławowi Wadze
na okľes od 1 wľześnia2017 ľoku do 3l sierpnia2}Z} ľoku - załqcznÍk nr 9 do niniejszego
pľotokołu,
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju Panu
Grzegorzowi Wojciechowskiemu na okľes od 1 wľześniaŻ}l7 roku do 3l sierpnia202Ż
ľoku - załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Następnie w związku z aĺt' 4 ust' l pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym oľaz stosowną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2017 ľoku
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz vłľęczył akt powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju Panu Waldemarowi Wójcikowi na okľes od 1 września2017 ľoku do czasu
powierzenia stanowiska dyrektora ośľodka kandydatowi wyłonionemu w dľodze konkursu,
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jednak nie dłuzej niŻna okľes 10 miesięcy' tj'do 30 czeľwca 2018 roku - załqcznik nr ]I do
ni niej szego pľotokołu.

Nastqpiły gľatulacje.

Ad.7
Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji Piotr WoŹniak zwrócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o wyľaŻenie zgody na przeniesienia zabezpieczonych środków pomiędzy
kategoriami klasyfikacji inwestycji wieloletniej pn. ,,Instalacja systemów energii odnawialnej
na budynkach uŻyteczności publi cznď1 oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego
i pińczowskiego'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak został zobowiązany do przygotowania pľojektu stosownej
inicj atywy uchwałodaw czej w przedmiotowym zakresie.

Ad.8
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.|2.201.6 r.

wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz ľachunkiem zysków i stľat jednostki
- w brzmieniu stanowiącym załqcznikí nr 13, nr I4 i nr 15 do niniejszego protokołu.

Po analizie, bilans jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budzetowego spoľządzony
na dzień 3l'lŻ,Ż016 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz rachunkiem
zysków i strat jednostki zostały przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zatządu, bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu
budżetowego sporządzony na dzien 3l.lŻ.Ż016 Í' wÍaz z zestawieniem zmian w Í'unduszu
jednostki oľaz rachunkiem zysków i strat jednostki na|eŻy przekazac Regionalnej Izbie
obrachunkowej w Kielcach oraz Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem ptzekazania
do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do
poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czerwcu br.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 686/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 kwietnia20|7 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 16 do
niniej szego protokołu.
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Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodaulczej w sprawie wyrażenia zgody nazbycie nieľuchomości stanowiącej
własność Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 17 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. il
Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław '\Naga oraz
Naczęlnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapozna|i Zarząd Powiatu z wnioskiem
przedstawiciela firmy Gľupa - Projekt Sp. z o.o. w Kĺakowi e, działającego Z upoważnienia PGE
Dystrybucja S.A. oddział Skaľżysko _ Kamienna o uzgodnienie trasy oraz vłydanie zgody
wejścia w teľen celem pľzebudowy słupowej stacji transformatoľowej SN/nN, budowy linii
kablowej SN, budowy linii kablowej nN oľaz demontaŻu istniejącej sieci napowietrznej SN
w miejscowości Bľonina na działce nr 38 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejŚcie w teľen SOS-W w Bľoninie
celem pľzebudowy słupowej stacji transfoľmatorowej SN/nN, budowy linii kablowej SN,
budowy linii kablowej nN oraz demontażu istniejącej sieci napowietľznej SN
w miejscowości Bľonina na działce nľ 38, pod waľunkiem ustanowienia odpłatnej służebności
pľzesyłu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień' Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak oraz
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zwrócili się do Zaruądu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie
zatwięrdzenia 3 ofert na rea|izację zadań publicznych w ramach tzw. ,,małych grantów'''

oddział Regionalny olimpiady Specjalne Polska - Świętokľzyskie złożył ofeľtę z zakresu
upowszechniania kultuľy fizycznej i sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną
na ľealizację zadania publicznego Pĺl. ,, Zapeu,nienie udziału mieszkąńcom Powiaĺu Buskiego
w zawodach międzynarodowych w Grodnie na Biąłorusi" - W bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofeľtę oraz postanowił
zabězpieczyć, dlaoddziału Regionalnego olimpiady Specjalne Polska - Świętokľzyskie środki
finansowe w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.
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Powyższe stanowisko zostało ptzyjęÍe pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Stowarzyszenie Gospodarna Gmina Busko - Zdrőj złoŻyło ofertę z zakľesu wspieľania
i upowszechniania kultury fizycznej na realizację zadania publicznego pn. ,,XXX Memoriał
Andrzeja Imosy - Maraton Kolarski,,Szosami Ponidzia" 14.05.2017 w Busku - Zdroju"
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę oraz postanowił
zabezpleczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie l 800 zł zprzeznaczeniem
na ľealizację pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał Się.

Paľafia Rzymskokatolicka p.*' Św' Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju złożyła
ofertę z zakresu edukacji ekologicznej na realizację zadania publicznego pn. ,,Segľegator
2017 " - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował povłyŻszą ofertę oÍaz postanowił
zabezpieczyć dla Parafii Rzymskokatolickiej p.*. Św. Bľata Albefta Chmielowskiego w Busku
- Zdroju śľodki finansowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na rcalrizację przedmiotowego
zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK zapľoponowała, aby w umowach zawieľanych z wlw podmiotami
zawrzeĆ, zapis, iŻ obowiązek zachowania procentowego udziału dotacji uznany będzie za
zachowany, jeŻeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwiększy się o więcej niŻ loÁ. Ponadto w przypadku gdy dany wydatek finansowy z dotacji
wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie ľówny odpowiedniemu
kosztowi okręślonemu w umowie, to będzie uznany zazgodny Z umową wtedy, gdy nie nastąpi
zwiększenie tego wydatku o więcej niŻ 50Á.

PowyŻsze propozycje zostały zaakceptowaneprzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 12 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimn azja|nych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny Ż01'6120|7 .

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 687/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 kwietnia 2017 ľoku
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nr 12 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr l im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016lŻ017
stanowi załqcznÍk nr 22 do niniejszego protokołu.



Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do aľkusza organizacji I Liceum
ogólnokształcącego im' Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 201612017.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 688/2017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 kwietnia 2017 ľoku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 4 do arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju na rok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nr 23
do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały ru XXIII1224|2016 Rady Powiatu w Busku -

Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016 t. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykoľzystania dotacji _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został ptzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pIZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16 - został omóu,iony Po punkcie 6'

Ad. t7

łľ sprawach różnyclt:

L Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Informacjq
zbiorczq za I la,ĺ,artał 20]7 roku w zalcresie planowanych i wykonanych dochodów
i wydatków budżetowych orąz źródeł finansowania deficytu i ľozchodó}ł - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻsza informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

2. Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zawaľcla przez Powiat Buski porozumienia o wspólnym
przygotowaniu i pľzeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
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na Zakup i świadczęnie usług dystľybucji eneľgii elektľycznej W ramach Gľupy
Zaktrpowej Eneľgii Elektľycznej.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków
Zarządl w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 689/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 kwietnia 20l7 roku
w spľawie zawarcia przez Powiat Buski poľozumienia o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowań o udzie1enie zamówień publicznych na zakup
i świaclczenie usług dystľybucji energii elektrycznej w ľamach Grupy Zakupowej Eneľgii
Elektľycznej stanowi załqcznik nľ 26 do ninie.iszego pľotokołu.

Członek Zarządu Robert Gwóżdż nadmienił, Że Zaruąd Powiatu powinien otrzymac
infoľmację na jakim etapie jest obecnie pľoces likwidacji ZSP w Stopnicy.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju na interpelację Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Piotľa Wąsowicza zgłoszoną w dniu 31 maľca 2017 r' w spľawie wykonania ľobót przy
dľogach powiatowych - załqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l8
Po zľealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arzpodziękował obecnym
za udział i o godzinie 1 0a5 zamknął po si edzeni e Zarządu Powiatu.

I'}ľotokół spoľządzi la:
Barbarłr Norvocień

| \rru,^.'ci.t'"
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