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Protokól Nľ ĺ34120l7
z posiedzcnia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 12 lipca 2017 ľoku

W posicclzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. .Icľz.y Kolaľz
Ż. Stanisław Klimczak
3. KrzysztoťGajek
4. I{obert GwożdŻ
5. Wiesław Maľzec

oraT

Sy|westeľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu SzkÓł -I'echniczno - Infbrnratycznych w Busku - Zdľoju
Andľzej Smulczyliski _ Dyľcktoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľo.ju
Maľian Szostak - L)yrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Btlsku - Zdroju
Gľz'egotz I'asak - Dyľektoľ Zcspołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdro.iu

Zbigniew Pietľaszcwski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Ańttľ Polniak - Skarbnik l)owiatu
Renata Kľzemięń - Naczelnik Wydziału EK
Sławoľniľ Dalach - Naczelnik Wy<lziału SoZ
Andľzej Lasak - Naczelnik Wyclziału RLo
Flenľyk Kľzyzański - Naczelnik Wydziału GKN

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
Ż, Stwieľdzenie quoľurn.
3. Przyjęcic poľządku posiedzenia.
4. Pľzy.jęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządtl Powiatu: Nr 1 321201 7 z dnia Ż8 czeľwca 2017

ľoku oľaz 133lŻ0l7 z dria 30 czeľwca 20l7 ľoku.
5. Wdľozenie ttcłrwał Rady Powiatu z XXIX Sesji Rady Powiatu z' dnia 30 czeľwca 20l 7 ľoku.
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6, Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku _

Zdroiu w sprawie wyľażenia zgody na zwiększenie zatľudnienia (Dyr. ZST_I w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
7. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
8. Roźpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na uľuchomienie nowych kierunków
kształcenia (Nacz. Wydz. EK).

g. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku -

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastyczne.i

(Nacz. Wydz. EK).
t0. Rozpatrzenle wniosków W

(Nacz. Wydz. EK).
spľawie organizacji nauczania indywidualnego

ll.Pod.ięcie uchwał Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli
ubiegających się o awans na Stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w sprawie przedłużenia powieľzenia

zadan doradcy metodycznego (Nacz. Wydz. EK).
13. Rozpatrzenie wniosków w spľawie ptzyznania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki

w nauce (Nacz. Wydz. EK).
14. Podjęcie inicjatywy uchwałoda:wczej w spľawie pľzyjęcia Programu opieki nad zabytkami

w Powiecie Buskim na lata 2017 - 2020 (Nacz. Wydz. EK).
l5. Pľzyięcie sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach

zľęa|izowanych ze śľodków PFRON w II kwartale 2017 roku (Dyľ. PUP w Busku -

Z<lľoju, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
16. Zapożnanie się z Planem Pracy Pouliaĺowego Cenĺrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

na drugie pólrocze 20 ] 7 r. wľaz z planem naĺJzoru nad przestrzeganiem sĺandaľdów opieki

i wychou,ania w domach pomocy ,społecznej i warsztatach terapii zaięciowej (Dyr. PCPR
w Busku - Zclroju, Nacz. Wydz. SOZ).

|7.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

infoľmującym o możliwości pľzystąpienia do projektu Pfl. ,, Infoľmaýzacia Placówek
Meclycznych WojewódzMa Świętolĺrzyskiego " (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Skarbnĺk
Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

18,Zapozl"lanie się z odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza
.Iankowskiego zgłoszoną w dniu 30.06'2017 r. podczas XXIX Sesji Rady Powiatu
(Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

19. Podjęcie decyzji w spľawie organizacji konkuľsu ',Piękna 
i BezpiecznaZagroda - Przyjazna

Śľodowisk1Í' orazustalenie wysokości nagród w ýw Konkursie (Nacz. Wydz. RLo).
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania

do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości przeznaczonej do sprzedaŻy

(Nacz. Wydz. GKN).
21. Spľawy ľozne.
Ż2. Zamknięci e posie dzenia.

Ad. I

obľadonr Zaruądu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał

zebľanych i o godzinie 800 otworzył l34 posiedzenie Zarz,ądu Powiatu'
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Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu .Ieľzy Kolaľz oświadczył' iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pľZeZ Przewodnic zącego Zarządu poľządek obrad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 13212017 z dnia28 czerwca2017 roku oraz
Nľ 133/2017 z dnia 30 czeľwca 2017 ľoku zostały pľzyjęte przęz Członków Zaruądu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXIX Sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 20l7 roku -
załĺpcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr XXIX t 288 t 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czeľwca 2017 roku
w sprawie zatwięrdzenia sprawozdania ťtnansowego wraz Ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za20|6 ľok.

zawdroŻenie powyższej uchwały iinfoľmowanieZaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandonrieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 5 glosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uclrwała Nr XXIX ĺ 289 l2017 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017 roku
w spľawie absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za2016 rok.

Zarząd Powiatu pľzyjmuje powyższą uchwałę do wiadomości.
Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowanĺu pľry 5 glosach
_za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uclrwała Nľ XXIX l 290 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017 roku
w spľawie zatwierdzenia spľawoz,dania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju pľzy ul. Bohateľów Warszawy 67 za 2016 ľok oľaz pokrycia ujemnego wyniku
fi nansoweg o za ten okres.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zaĺządu Powiatu o postępach wdľaŻania
w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Gľzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oraz Skaľbnik Powiatu Aľ1uľ
Polniak.
Kierownik BR Raľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻsze.| uchwały do:
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Wojewody Świętokĺzyskiego w ramaclr nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało prryięte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 5 głosach
_za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXIX l Ż9l l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 20l7 roku
w spľawie okľeślenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekľutacyjnego w Powiatowym
Międzyszkolnym ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju.

zawdroŻeniepowyŻszej uchwały i infoľmowaníeZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oľaz Dyľektoľ
PMOS w Busku - Zdroju Grzegorz Wojciechowski.
Kięľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowanůu prry 5 głosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIX ĺ 292 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia 30 czeľwca 2017 ľoku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem na okľes powyzej 3 lat.

zawdtoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻański, Dyrektoľ
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznyclr w Buku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka, Dyľektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński,
Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju.Iolanta Czyrny oruz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu przy 5 glosach
_za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr XXIX l 293 t 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017 ľoku
w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.

za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu,
Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez'Zarząd Powiatu w glosowaniu prry 5 glosach
_za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nr XXIX l 294 l 2017 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 czeľwca 20l7 ľoku
w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
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ZawdÍoŻenie powyŻszej uchwały i informowanieZarząđu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.
Wojewody Świętokľzyskiego, cęlem ogłoszenia w
Woj ewództwa Swiętokľzyskiego.

Dzienniku Uľzędowym

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľry 5 glosach
_za,,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXIX t295 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXYlŻ35l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
27 stycznia 20l7 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata2017-Ż030.
zawdtoŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak'
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyŻszej uchwały
w formie elektľonicznej w progľamie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowanĺu prry 5 glosach
_za,,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymał się.

Uchwała Nr XXIX ĺ 296 l 20t 7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 2017 roku
w spľawie wytażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski w charakteľze Partnera do
pľojektu: ,,e-Geodezia - cyfľowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędľzejowskiego,

kieleckiego i pińczowskiego''' ľealizowanego przy udziale śľodków z Regionalnego Pľogľamu
operacyj ne go Woj ewó dztw a Świętokľzyskie go na lata 20 | 4 _ 20Ż0.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk |łzyŻaŕlski - w tym do

przekazania uchwały Zainteľesowanym Podmiotom oľaz Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowanĺu prry 5 głosach
_za,,0 głosach -pľzeciw ĺ 0 głosach -wstrrymal się.

Uchwała Nľ XXIX / 297 t2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czeľwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nľ XXIII l 220 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
2 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samoľządowi Województwa
Świętokľzyskiego.

zawdroŻelrie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oľaz DyrektorPZD w Busku
- Zdľoju Kľzysztof Tułak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
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Prezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandonrięľzu.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 glosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XXIX t Ż98 ĺ 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czeľwca 20l 7 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowe.j Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej

Zprzeznaczeniem narealizacj ęzadaniazwiązanegozdostarczaniem Żywności dlaľodzin iosób
zagľoŻony ch wykluczeniem społecznym.

za wdrożenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej |zby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przezZarząd Powiatu w glosowanĺu pľzy 5 głosach

-za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

Ad.6
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie
od 0l .O9.2017 r. pracownika na stanowisku rzemieślnika (mechanik - diagnosta) na stacji

kontľoli pojazdów w waľsztatach szkolnych ZST-I w Busku - Zdroju - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu. Jednocześnie Dyľektor ZST-I w Busku
- Zdroju poinfoľmował, Że w związku z zaprzestaniem produkcji i usług dla jednego

z kontľahentów z dniem 31'l0.20l7 r. zostałarozwiązana umowa o pľacę z rzemieślnikiem
(ślusaľzem), któľy przebywa na emeryturzei zajmował się głównie wykonywaniem w/w pracy.

Po analizie, Zaľząd Powiatu Wraził zgodę na zatrudnienie w/w pracownika na stanowisku
rzemieślnika (mechanik - diagnosta) na stacji kontroli pojazdów w warsztatach szkolnych
ZST-I w Busku - Zdroju na czas okľeślny do 2020 ľoku'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie w związku z likwidacją inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku
_ Zdro.ju i planowanym przyjęciem młodzieży do internatu ZST-I' Dyľektor ZST-I w Busku -

Zdľoju Sylwesteľ Pałka zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatľudnienie

od 01 .09.2017 r.:

kucharki na pełny etat,

sprzątaczki na pół etatu oraz
wychowawców w wymiarze pełnego etatu.

W/w pracownicy są do 3l.08.2017 ľ. pracownikami inteľnatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdľoju.
Pismo Dyľektora ZST-I w Busku _ Zdľoju w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 5
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Dyrektor ZST-I w Busku -ZdrojupoinÍbľmował,Żew związku z nieprawidłowościami w PKZP
osoba odpowiedzialna za w/w środki została zwolniona dyscyplinaľnie. Na refeľenta
ds. księgowości zostanie zatrudniona osoba wyłoniona w konkursie'

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, Że w dniu
03 '07 .Ż0l 7 ľ. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na realizację zadania: ',Budowa 

nowego
budynku kształcenia zawodowego' budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni,
dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki spoľtowej, remont waľsztatów
na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych''.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferly. Najtańsza oferta opiewa na kwotę
1Ż489 000,00 Zł, naidľoŻsza na 13 948 000'00 zł. Kwota przewidziana w budzecie
na realizację zamówienia wynosi 12 455 437 ,94 zł. obecnie trwa spľawdzanie ofert.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
I l,iceum ogólnokształcącego w Busku - Zđroju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia sportowe _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do
ninie.j szego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum
ogólnokształcącym w Busku - Zdroju wynosi 150 zł dla ucznia' Do stypendium wytypowano
Łącznie 32 uczniów.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia spoľtowe w I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Techniczrrych i ogólnokształcących W Busku Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody
na utwoľzenie w Technikum Nr 3 kierunku technik ľobót wykończeniowych w budownictwie
oľaz w Branzowei Szkole I Stopnia Nľ 3 kieľunku monteľ sieci i instalacji sanitaľnych

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu.

Wojewódzka Rada Rynku Pľacy w Kielcach oraz Powiatowa Rada Rynku Pľacy w Busku -
Zdroiu pozytywnie zaopiniowały utworzenie w/w kierunków kształcenia w Technikum Nľ 3
orazBranŻowej Szkole I Stopnia Nr 3'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zaľządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju o wyľaŻenie zgody
na nieodpłatne udostępnienie dla Urzędu Stanu Cywilnego w Busku - Zdroju sali gimnastycznej
w dniu l5.09.2017 r. w celu zoľganizowania uroczystości wľęczenia 44 parom małżeńskim
Medali ',Za długoletnie pożycie małżeńskie'' - załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu'



Po analizię , Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosęk w spľawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Specjalne.i

w Specjalnym ośľodktl Szkolno - Wychowawczym w Broninię _ załqcznik nľ 9 do niniejszego
protokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach

-za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacjĺ publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów pľawa cloĘczących ochrony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w spľawie
oľganizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy drugiej Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pľacy w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie _

załqcznik nr I0 do ninieiszego pľotokołu'

Po analizie, Zaruąd pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach

-za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej _

co wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie oľganizacji
nauczaniaindywidualnego dla uczennicy klasy tľzeciej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do

Pľacy w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie _ załqcznik nľ lI do

ni niej szego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach

-za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacii publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepĺsów prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

.Tako kolejny, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie
organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeclej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pľacy w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie _

z.ałqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej _

co wynika z obowiązujących przepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie oľganizacji
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nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pľacy w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczyln w Broninie - załqcznÍk nľ I3 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmĺotowego wniosku nie podlega podaniu do informacjĺ publĺcznej _

co wynika z obowiązujących pľzepĺsĺÓw pľawa doĘczących ochľony danych osobowych.

W dalszej częŚci posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek
w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy tľzeciej Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pľacy w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie -
załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarządpozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepĺsów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w spľawie oľganizacji
indywidualnych zajęó rewalidacyjno - wychowawczych dla uczennicy Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Broninie _ załqcznik nľ I5 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zaruąd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepĺsów prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Ad. 11

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

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 746lŻ017 Zarządu Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia12lipca 2017 roku w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do pľZepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nr I6 do niniejszego protokołu'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zaĺządu
Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľZeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela rrbiegającego się o awans na stopień
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nauczyciela mianowanego (doĺyczy nauczyciela konĺraktov,e4o zaÍru.dnionego w Spec.jalnym
Ośrodku Szkolno - Wychou,awczym u, Broninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniuprzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 747l2O|7 ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju zdnia12|ipca 2017 roku w sprawie
powołania konrisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nľ 17 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej đo przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień

nauczyciela mianowane go (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Úĺ/ychov,awczym w Broninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 748/20l 7 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l2 lipca 20l 7 ľoku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nľ 18 do niniejszego pľotokołu.

Jako koleiny, 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 mianowane go (dolyczy nauczyciel.a kontraktou,ego zatrudnionego u, Poľadni
Psychologiczno - Pedclgogicznei w Busku - Zdrąiu).

Po analizie, powyŻszauclrwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nt 749lŻOl7 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 12 lipca 20l7 roku w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do pľZepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nr I9 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń pľzedstawiła pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego (dotyczy nauczyciela kontraktowego zatľudnionego
u, I Liceum ogĺ\lnokszĺałcqcym w Busku - Zdľoju)

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

L]chwała Nľ 750/2017 ZarząduPowiatu w Busku _ Zdľoju zdnia l2lipca 2017 roku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
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nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcznik
nľ 20 do ninieiszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego Się o awans na stopień

naucżyciela mianowane go (dolyczy nauczyciela kontraktou,e8o zatľudnionego v' Zespole Szkĺił

Technicznych i ogólnokĺzĺałcqcych w Busku - Zdro'ju).

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywrrie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 75 1l2}lt7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 12lipca 201 7 ľoku w spľawie
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiega.jącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqczník
nľ 2] do niniejszego protokołu.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie pľzedłużenia powierzeniazadan doradcy metodycznego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

UchwałaNľ 752120l7 ZarząduPowiatu w Busku- Zdroju zdnia 12 lipca 20l7 ľoku w spľawie

pľzedłuzenia powieľzeniazadańdoľadcy metodycznego stanowi załqczník nr 22 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wy,działu EK Renata Kľzemień przedłoŻyła wnioski dyľektoľów poszczególnych
placówek oświatowych prowadzonych przęz Powiat Buski o pÍzyznanie Stypendium Starosty

Buskiego za wyniki w nauce - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego
pľotokołu'

PowyŻsze wnioski złoŻyli dyľektoľzy n/w placówek oświatowych:
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju (1 wniosek - uczennica klasy pieľwszej
I Liceum ogólnokształcącego),
Zespołu Szkół Ponadginrnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju (2 wnioski: uczennica
III Liceum ogólnokształcącego orazuczennica Technikum Nr 1),

Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju (1 wniosek: uczeń
Technikum Nr 2),
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju (1 wniosek:
uczennica Technikum Nľ 3),

Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju (2 wnioski: uczennica V Liceum ogólnokształcącego Specjalnego
orazuczen Technikum).

Po analizie, powyŻsze wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzylnał się.
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W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwĺociła się
do Zarządu Powiatu o ustalenie wysokości przedmiotowego stypendium.

Zarząd Powiatu postanowił pozostawii wysokość w/w stypendium na dotychczasowym
poziomie' tj. 250 złlm-c.

Ad. l4
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przyjęcia Pľogramu opieki nad zabýkami w Powiecie Buskim na

lata2O|7 - 2O2O - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie ' powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyziąCzłonków Zaľządu,powyŻsząinicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak, Dyľektoľ
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński, Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak oráz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawili
spľawozdanie rzeczowo _ finansowe samoľządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych
ze środkÓw PFRQN w II kwartal'eŻ0|7 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 25 do

niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 16
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z Pląnem Pracy Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zclroju na drugie pĺiłrocze 20] 7 roku wraz z planem nadzoru nad przestrzeganiem standardóv'
opieki i ulychovlania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy Plan Pracy Powiatowego Centrunĺ
Pomocy Rodzinie w Bu.ĺku - Zdroju na drugie półrocze 20 ] 7 roku wraz z planem nadzoru nad
przestľzeganiem standardóu, opieki i wychowania u, domach pomocy społecznej i u'aľsztatach
ĺ er api i zaj ę c iow e.j do wiadomości.

Ad. l7
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem informującym o mozliwoŚci przystąpienia Szpitala do pľojektu

pn. ,,'Infoľmatyzacja Placĺiv,ek Medýcziych ĺĄloiewódzrwa Świętokrzyskiego''(InPlaMed WŚ)
w ramach konkursu z osi priorytetowej 7 Spľawne usługi publiczne Działanię 2. Zwiększanie
dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK, Priorytet Inwestycyjny 2c: wzmocnienie
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Zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się' e-włączenia społecznego, e-kultury,
i e-zdrowia o nľ RPSW.07.0l ,00ĄŻ.00-26-135117 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Progľamem opeľacyjnym Województwa Swiętokľzyskiego na lata Ż0l4 - 20Ż0 '
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju vĺyraził negatywną opinię odnośnie pľzystąpienia Szpitala
do w/w projektu.

Członkowie Zaruądu Powiatu zapoznali się z przedmiotowym pismem oľaz stanowiskięm
Dyrektoľa ZoZ w powyzszym zakresie.

Ad. 18
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdro1u Grzegotz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Powiatu Pana Gtzegorza
Jankowskiego zgłoszoną w dniu 30.06.2017 ľ. podczas XXIX Sesji Rady Powiatu w spľawie
pľzedstawienia do wglądu umowy kľedytu zaciągniętego ptzez ZoZ - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nľ 28 do niniejszego protokołu'

Członkowi eZarząduPowiatu zdecydowali,że przedmiotowa odpowiedŹ zostanie udostępniona

Radnemu Gľzegoľzowi Jankowskiemu do wglądu w Biurze obsługi Rady i Zarządu (bez
moŻliwości wykonywania kseľokopii w/w dokumentów).

Następnie odnosząc się do interpelacji Radnego Grzegoľza Jankowskiego w spľawie

opracowania wniosku dotyczącego Szpitalnego oddziału Ratunkowego, Dyrektor ZoZ
w Busku - Zdroju wyjaśnił, że koszt opracowania wniosku do Ministerstwa Zdrowiaprzez
wyłonioną w postępowaniu firmę to 16 000 zł. Pĺzygotowanie dokumentacji (m.in. projektu)

wymagało przeznaczeni a więk szych śľodk ó w fi nan sowych.

W uzupełnieniu odpowiedzi na inteľpelację Radnego Gľzegoľza Jankowskiego dotyczącą
wypłaty premii _ nagród dla osób posiadających gľupę niepełnosprawności, Główny Księgowy
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietraszewski poinfoľmował,
Że w związku z niezatľudnianiem wymaganej ustawą liczby pľacowników niepełnospľawnych
Szpital miał obowiązek dokonywania wpłat na PFRoN. Wysokośi tych wpłat wynosiła
200000 - 280000 zł' Po podjęciu działan mających na celu uzyskanie przez pľacowników
orzeczen o niepełnospľawności, od ubiegłego roku Szpital otrzymuje z PFRON
do{inansowanie. W popľzednim ľoku kwota dofinansowania wynosiła ponad 300 000 zł.

W roku bieżącynr Szpital otľzymuje na każdego pľacownika 1 400 zł miesięcznie. Wszyscy
pracownicy, ktĺirzy posiadają orz,eczeniaotrzymali w foľmie premii po l 000 zł, a następnie po

700 zł. Ma to zachęcić, pozostałych pľacowników z grupą niepełnospľawności do tego, żeby się

ujawnili' gdyŻ po pľzejściu na emerytuľę kilku osób posiadających w/w orzeczenia, Szpital
znów będzie zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON.

W nawiązaniu do interpelacji Radnego Grzegorza Jankowskiego dotyczącej powodów

niewybraniaZoZ w Busku - Zdľoju do wykonywania badań laboratoľyjnych i RTG, Dyľektor
ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak wyjaśnił, Że dotychczasowe ceny za wykonywane
d|aPoZ usługi nie pľzewidywały zysku d|aZoZ. Pľzystępując do pľzetaľgu na wykonywanie
w/w badań Szpital wyszacował zysk, któľy chciałby uzyskać tj., średnio 36 gr na jednym

badaniu. Firmy pľywatne, w celu wejścia na rynek, Zaproponowały ceny niŻsze.
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Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że w związku z zapisami reformy o sieci
szpitali, od miesiąca pażdziemika br. ZoZ w Busku - Zdroju będzie udzielał nocnej
i świątecznej pomocy. Szpital zapewni również wizyty wyjazdowe.

Członek Zaĺządu Robeľt Gwőżdź:
zwľócił uwagę na kwestię utożsamiania się personelu z zakładem pIacy'
stwierdził, ze Szpital jest placówką publiczną, gdzíe personel ma ľealizowai obowiąek
przeprowadzeni a i dokumentowania działan oraz i nformowani a pacj enta,
zwľócił uwagę na kwestię właściwego podejścia personelu medycznego do pacjenta.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak wskazał, Że zapotrzebowanie
na świadczeniaz zakresu urologii jest znaczniewyższe niż poziom kontľaktowaniaptzezNFz'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zwrôcił się do Zarząđu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie organizacji konkuľsu,,Piękna i BezpiecznaZagroda_Przyjazna Środowisku'' oraz
ustalenie wysokości nagród w ýw Konkursie. Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak
poinformował,Że swoich przedstawicieli do ýw Konkursu zgłosiły dwie Gminy:

Gmina Pacanów

Gmina Tuczępy

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

Za udział w konkursie proponuj e się przyznaó nagrody pieniężne w następującej wysokości:
za zajęcíe I miejsca 75O zł,
zazajęcie II miejsca 650 zŁ.

Pismo Naczelnika Wydziału RLo w przedmiotowej
do niniejszego protokołu.

sprawie stanowi załqcznik nr 29

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu postanowił przystąpii do organizacji konkursu,,Piękna
i BezpiecznaZagroda_Przyjazna Środowisku'', zatwierdził zaproponowany przezNaczelnika
Wydziału RLo skład Komisji Konkuľsowej oraz wysokośÓ nagród'

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

Ad.20
Naczelnik Wydziału GKN Henĺyk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przezn aczonej do spľzedaży.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaĺządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 753/2017 7'aruąc1u Powiatu w Busku - Zdľoju z clnia 12 lipca 2017 ľoku
w spľawie spoľządzenia i podania do publiczne.i wiadomości wykazu nieruchomości
pl'ZęZnacł'onei do sprzedaŻy stanowi załĺpcz.nik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.2r

W s1lrawuch rĺiż.nyclt :

I. Naczclnik Wydziałtr EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządl.l' Powiatu
z wnioskiem Stowaľzyszenia ,,Młode Busko'' w spľawie nieodpłatnego udostępnienia
teľenu wokół hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdro.iu w dniu :o lĺp"u ŻO|7 ľ. w godzinach od 1000 clo 2000 w oelu

zorganizowania iľlrpľezy pt. ,,Active Day'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3l do

rrinie.j szego pľotokołu.

Po allalizie ,powyŻszy wniosek został pozytywrrie zaopiniowany pr7,ezCzłorrków Zarządtl
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

.Iednocześllie Dyľektoľ PMOS w Busktt - Zdroju został zobowiązany do zawarcia
ze Stowarzyszenicnr ,.Młode Busko'' stosownej umowy w powyŻszym zakľesie.

2. Zaľząd Powiatu z,apoznał się z odpowiedzią Geneľalnej Dyľekcii Dľóg Kľajowyclr
i Autostľad octdział w Kielcach na interpelację Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
Kamila Kasperczyka zgłoszoną w dniu Ż5 maja 2017 r. w spľawie budowy chodnika
w ciągu dľogi krajowej nr 73 w miejscowości Mietel - załqcznik nr 32 do niniejszego
pľotokołu.

A'ĺl. ŻŻ
Po zrea|izowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu .Teľzy Kolaľz podziękował obecnyn
zaudział i o godzinie 10l5 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

ĺ)ľotokĺił spoľząĺlzi ľa

Baľbaľa Norvocicl'l

B. l.loh.,oułÁ
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