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Pľotokól Nr l3l/2017
z posicclzcnia Zaĺząĺlu Powiatu

z clnia 2Ż czerwca 20l7 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. .Icľzy Kĺllal'z
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztoĺ'Gajek
4, Wiesław Maľzec

oraz

Kľzysztoĺ''I_ułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu l)ľóg w Btrsku - Zdľoju
Anclľze.i Snrulczyriski - Dyľektoľ Powiatowego Ccntľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdrolu
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzenrień - Naczelnik Wydziału EK
Aclrian Lasak _ Inspektoľ w Wyclzialc SoZ

Pľoponowany poľządck posicdzcnia:

l. Otwarcie posiedzenia.
Ż. Stwicrdzenie quoľunr.
3. Pľzy.jęcie poľządku posieclzenia.
4. Pľz1,ięcie pľotokołu z ostatnicgo 1losiedzenia.
5. Podjęcie decyzji w spľawie roz'wlązania pľoblemu niestabilnoŚci poboczy drogi powiatowej

Nr 0057T Busko - 7-'ďőj - ł.agiewniki - Elzbiecin w m' Łagiewniki (Dyr. PZD w Busku -

Zdľoiu).
(l. Za;loz'nanie się z pisnlenr Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľo.|u inlbľnluiącynr o zanriaľze ogłoszenia naboľu na stanowisko koordynatora ľodzinnej
pieczy zasÍępcze.i (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoiu, Nacz. Wydz. SoZ).



Ż

7. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju z realizacji projektu ,,Dobľy Zawőd - Lepsze Życie" za okľes
od 0l.0l .Ż017 r. do 3l '03'2017 ľ. (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

8. Pod.ięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr 67|lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 5 kwietnia Ż017 r. w sprawie
aktualizacii stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 2017 (Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzellie wniosku Dyľektoľa Specialnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację
pozostałych środków trwałych (Nacz. Wydz. EK).

l0. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowychna20l7
rok (Skarbnik Powiatu).

ĺ l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2017 (Skarbnik Powiatu).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).

l3. Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

l4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w poclległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

15. Spľawy rőŻne.
l 6. Zamkni ęcie posied zenia.

Ad. I

obľaclonl Zal'ządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu .lerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych io godzinie 11]0otwoľzył l31 posiedzenie Zarządu Powiatu.

ACl. Ż
Przewodniczący Zaruądu.Ierzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestnlczy 4 Członków Zarządu(l nieobecny), co stanowi quoľum pozwalające
na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścí Członków Zarzqdu oraz
zűpľoszonych osób sÍanowiq załqcznÍki nr I í 2 do níníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pTZeZ Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyję|l
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 130/20l7 z dnia 74 czerwca 20l7 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Ad.5
W związku z inteľpelacją zgłoszonąprzez Pana Piotra Wąsowicza - Radnego Rady Powiatu
w Busku - Zdroju podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu Ż5.05'2017 r. dotyczącą
rozwiązania problemu niestabilności poboczy dľogi powiatowej Nľ 0057T Busko - Zdĺoj -
Łagiewniki - Elzbiecin w m. Łagiewniki, Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -
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Zdroju Krzysztof Tułak zwľócił się do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju o podjęcie decyzji
w przedmiotowej sprawie - załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Członkowie Zarządu Powiatu wskazali na brak możliwości wykonania
dodatkowego utwardzenia poboczy ptzedmiotowej drogi, ze wzg|ędu na ogľaniczone śľodki
flľlansowe jakie Powiat może przeznaczyó na w/w cel.

odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Zarządu dotyczące oferty cenowej pľacowników
Powiatowego 7-'aľządĺl Dróg w Buskrr - Zdroju na wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadan inwestycy.ilrych lla teľenie Powiatu Buskiego naŻ018 ľok w ľamach ,,Progľamu ľozwoju
gminnej i powiatowei inÍľastľuktuľy dľogowej na lata 2016 - 2019''' Dyľektor PZD w Busku -

Zdľoju pľzedstawił propozycję pracowników PZD w Busku - Zdľoju, tj. kwota 5 000 zł za 1 km
zapľojekowanej drogi (w formie nagrody).

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz poinťoľmował' żę w/w propozycja zostanie
przedstawiona Radnym na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinfoľrnował, Że w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z dniem 30.06'2017 r'
koordynatoľa ľodzinnej pieczy zastępczej, zamierua ogłosić nabór na w/w stanowisko -

z,ałqcznik nr 4 do niniejszego protokołu' Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju nadmienił,
że na terenie Powiatu Buskiego w chwili obecnej Í'unkcionuj e 27 rodzin zastępczych, a opieką

.jednego kooľdynatoľa zgodnie z ustawą z dnia 9 czetwca 201l r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zasÍępczej (art. 77 ust. 4) moŻe być objętych nie więcej niz |5 rodzin
zastępczych. Biorąc pod uwagę powyższe Dyľektoľ PCPR stwieľdził, Że zasadne jest
zatľudnienie drugiego kooľdynatora ľodzinnej pieczy zastępczej w pełnym wymiaľze czasu
pľacy.

Po zapoznaniu się z wlw pismem, Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, Że decyzja
w spľawie zatrudnienia w/w osoby pozostaje w gestii Dyľektoľa PCPR - pod warunkiem,
posiadania śľodków finansowych na powyŻszy cel w przyznanym dla PCPR na ľok 2017 linricie
wydatkĺiw.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoiu Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze spľawozdaniem zrealizacji pľojektu ',Dobľy Zawód -

Lepsze Życie" zaokresod0l'0l .Ż0l7 r.do3l.03.20l7 r.-wbrzmieniustanowiącymzałqczník
nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Ad.8
Naczelnik Wyclziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie znliany uchwały nr 67112017 Zarządu Powiatu w Btrsku - Zdroju
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z dnia 5 kwietnia ŻO17 ľ. w spľawie aktualizacji stawek dotacii dla szkół niepublicznych na ľok
Ż017 '

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 733120|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 czerwcaŻ017 roku
w spľawie zmiany uchwały nr 67112017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 5 kwietnia
ŻO17 ľ' w sprawie aktualizacii stawek dotacii dla szkół niepublicznych na rok 2017 stanowi

załqcznik nľ 6 do nirriejszego protokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoiu z dnia 12.05.ŻO17 ĺ, Znak: SoSw'301 l .31.20l 7 w spľawie wyrazeniazgody
na likwidację pozostałych środków tľwałych, uszkodzonych, przestarzałych, nie nadających się

do uzytkowaniaorazw l00% umoľZonych, zaewidencjonowanych w księgach inwentaľzowych
ośľodka _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu'

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. ĺ0
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia 14.06.2017 r. Znak: ILo.32l .24.2017 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na 2017 ľok _

z.alqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. ll
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 201'7.

Po analizie' powyzsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍuez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Uchwała Nr 734lŻO17 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 czerwca 2017 ľoku
w sprawie znrian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi załqcznik nr 9 do

ni niej szego pľotokołu'

Ad. t2
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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tJchwała Nr 735/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 czerwca2017 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatk<lw budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi

załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 736120 17 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia ŻŻ czerwca 2017 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku stanowi

załcpcznik nr ] I do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _

Zdro.iu w sprawie nnian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 73712017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 czerwca 20|7 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ I2 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

W sprawach ľóżnych:

I. Pľzewoclniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zapoznał pozostałych Członków Zarządu
z pro.iektem inicjatywy uchwałodawczei w sprawie wyraŻenia zgody na pľzystąpienie
przel Powiat Buski w chaľakterze Partnera do pľojektu: ,,e-Geodezja - cyfrowy zasób
geodezyjny powiatów: buskiego' jędľzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego'',
realizowanego ,pÍzy uclziale środków z Regionalnego Progľamu operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

Po analizie , powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaľząđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

D ecy zj ą C zło n k ów Zal' ządu, p ovĺy Ższą i n i cj atywę nal eŻy pľzekazać Pľzewo dni c zącęmu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie włączeniado porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

2. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał podziękowania Dyrektora
Europejskiego Centľum Bajki w Pacanowie skierowane na ręce Zaľządu Powiatu
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za trclzieloną pollloc ĺinansowz1 7' przeznaczeniclrr na l5. Mięclzynaroc1owy ljestiwal
Ktllttrľy l)ziecięce.j.I)acanów - Dania 2017 - z,ałĺycz.ltik nľ l4 do llinie.iszcgĺl pľotokołu.

Ad. l6
Po zrcalizĺlwzrIritl 1loľząclkLr obľacl l)ľzcwoclnicz,ący Zaľz'ądu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym

nl udzial i o goc1z-inic l2l5 z.alnkllął posicc1zerĺic 7,arląc|tl Powiatu.

ĺ)ľo1okĺił spoľzi1clzi la
ĺ]lrľhłril N orĺ'ĺlcicli

B. No.^c<-;oń


