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Pľotokĺíł Nr l42/20t7
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 20 wľześnia 2017 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwóż'dż
5. Wiesław Maľzec

oraT

Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Busku -

Zdroiu
Leszek Zelęk - Kieľownik Zespołu Pľojektowego i Realizacyjnego Euľopejskiego Funduszu
Społecznego w Powiatolvym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polrriak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany poľządek posiedzenĺa :

l. Otwarcieposiedzenia.
Ż. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zaľządu Powiatu: Nr l40120l7 z dnia 12 września201r7

ľoku oľaz |41l20l7 zdnia 13 wľześnia 20l7 ľoku.
5. WdroŹenie uchwał Rady Powiatu z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia 13 wľześnia 20l7 roku'
ó. Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym projektu partnerskiego pn.: ,,Rodzina Wspólna

Troska'o przygotowanym w odpowiedzl na konkuľs nľ: RPSW.09.02.0l -IZ.00-Ż6-145117
w ramach osi Pľioľytetowej 9 -'\łllłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie
9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Progľamu operacyjnego
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Woiewództwa Świętokľzyskiego na lata ŻOl4 - ŻO2O (Dyr. PCPR w Busku - ZĺJroju,
Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

7, Rozpatľzenie wniosków w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz.
EK).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wyľazenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnasÍycznej (Nacz. Wydz.
EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Buskiego Samoľządowego Centrum Kultury i Fundacji Perfekta
Dance w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej PMoS
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

l0.Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. ,,Mutual Online and Open Skills"
(Nacz. Wydz. EK).

l1. I{ozpatrzenie wniosku Buskiego Stowaľzyszenia ,,Pľo Memoľia'' w spľawie wyľażenia
zgody na zmianę stľuktuľy kosztów realizacji zadania publicznego z zakręsu kultury
(Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatrzenie wniosku p.o. dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia kwoty
stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).

l3. Rozpatrzenie wniosku p.o' dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju W sprawie wyľażenia zgody
na zwiększenie stawki Żywieniowej (Nacz. Wydz. EK).

l4. Rozpatrzenie wniosku p.o. dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
clla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie objęcia honorowym
patľonatem otaz dof'inansowania X ogólnopolskiego Tuľnieju Piosenki Poetyckiej
(Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

l5. Rozpatrzenie wniosku Komendy Hufca ZHP Busko - Zdroj w spľawie dofinansowania
realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w raĺnaclr tzw' ,,małych gľantów''
(Nacz. Wydz. EK' Skaľbnĺk Powiatu).

16. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia
p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju do zawieľania umów cywilnopľawnych (Skarbnik Powiatu).

l7.Zapoznarrie się z intelpelacją Radnego Rady Powiatu Piotľa Wąsowicza dotyczącą
ponownego wszczęcia działan rrrających na celu uľuchomienie pľocedury budowy sali
ginlnastycznej przy Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie.

l8. Rozpatľzenie wniosków Członka Zarządu Powiatu Robeľta Gwożdzia w spľawie wycinki
dľzew, Zamontowania baľiery ochľonnej oraz przebudowy pľzepustu.

l9. Spľawy ľoŻne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I

obľadorn Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu .Terzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył 142 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. Ż
Pľzewodniczący Zavądu .Teľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności akttralnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarz'ądtl, co stanowi quoľum pozwala.jące na
podejmowanie pľawomocnych trchwał i decyzji _ listy obecności Człołtków Zarzqdu oraz
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zűproszon)lclt osĺíb stanowiq załqczniki nr I i 2 do niníejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍzez PľzewodnicZącego Zatządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się'

Ad.4
Protokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 140/2017 z dnia l2 wľześnia2017 roku oľaz
Nľ l41l2017 z dnia l3 września 20l7 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzyrrrał się.

Ad.5
WdľoŻenie uchwał Rady Powiatu z XXX Sesji Rady Powiatu z dnia l3 wľześni a 2017 roku -

zalc4cznÍk nr 3 do niniejszego protokołu.

a) Uchwała Nľ XXX ĺ 299 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 201'7
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
_ Zawdrozenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowlązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
* Pľezesa Regionalnej ĺzby obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy

w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

b) Uchwała Nľ XXX / 300 / 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla l3 wrześni a 20|7
roku w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku.
- Za wdrożenie powyzszej uclrwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aftur Polniak.
_ Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

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

- Wojewody Świętokrzyskiego. celem oełoszenia w Dzienniku Urzędowym

Powyższc stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

c) Uchwała Nľ XXX ĺ 30l l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześniaŻ0l7
ľoku w spľawie zmiany uchwały nľ XXV/23 5l20l7 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía
Ż7 stycznia 20l7 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowei dla Powiatu Buskiego na
lata2017-2030.
_ Zawclľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľazania

w zycie odpowiedzialny.iest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
_ Skaľbnik Powiattl Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały

w formie elektľonicznej w progľamie BESTIA do:

Woj ewództwa Swiętokrzyskie go.
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- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowe.i w Kielcach
w Sandomierzu.

Zespőł Zamiejscowy

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _zar 0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

d) tJchwała Nľ XXX l302 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 13 września20|7
ľoku w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Zdľoju.
_ Za wdrozenie powyzszej uclrwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w Życie odpowiedzialny.iest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak, Dyľektoľ Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak oľaz Naczelnik SoZ Sławomiľ Dalach.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapovryŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiato,uvym'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,, o głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

c) Uchwała Nľ XXX l 303 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześniaŻ}l7
ľoku w spľawie wyľaŻenia zgody na ręa|izację przez Powiat Buski w2018ľ pľojektu
pn. ,.Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015
do km 2+540 długości 25Ż5 m." oľaz upowaŻnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach pľogľamu wieloletniego
pn. ,,Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktuľy dľogowei na |ata20l6-Ż0|9".
_ Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Dyľektoľ Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

_ Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy

z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo przyięte przer Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach -przcciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Í) tJchwałaNľXXX /304 /2017 Rady Powiatu wBusku - Zdľoju zdnia l3 wľześnia2017
roku w spľawie wyraŻerńa zgody na rca||zację przez Powiat Buski w2018ľ pľojektu
pn. ,.Pľzebudowa clľogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda
od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 mľ oraz upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wieloletniego
pn. 

',Pľogramu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktuľy dľogowej na |ataŻ016-20|9".
_ Zawdrożenie powyzszej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻania

w życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Dyľektoľ Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak.

_ Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo przyięte przez Członkrĺw Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľZy 5 glosach _za,,0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľzrymal się.



g) Uchwała Nľ XXX l305 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l3 września2017
roku w sprawie wyraŻenia zgody na realizację pÍZeZ Powiat Buski w 2018 ľ pľojektu
pn. ,,Remont dľogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin _ Gómowola - Pawłów
od km 8+370 do km 9+710 dł. l340 m." oraz upoważnieniaZaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na lataŻ016-Ż0|9".
- ZawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdtaŻania

w Źycie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Dyľektoľ Powiatowego
Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak.

_ Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjętc przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

h) Uchwała Nľ XXX ĺ 306 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września2017
roku w sprawie wyraŻenia zgody na realizację przez Powiat Buski w2018 ľ pľojektu
pn. ,'Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0l03T Stopnica - Solec - Zdrój - Zielonki - Ludwinów
- Błotnowola od km 11+577 do km 14+4Ż7 długości 2850m ' Nľ0l03T Stopnica - Solec -

Zdroj - Zielonki - Ludwinów - Błotnowola od km 14+427 do km 16+8Ż7 długości 2400 m"
oľaz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻeniawniosku o dofinansowanie
projektu w ľamach pľogramu wieloletniego pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktuľy drogowej na lata 2016-2019".
_ Zawdľożęnie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu"Powiatu o postępach wdľażania

w zycie odpowiedzialnyiest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Dyrektor Powiatowego
Zarząđu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowíązana.iest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnía 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

i) Uchwała Nr XXX l 307 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 20|7
ľoku w spľawie wyľażenia zgody na rcalizację przez Powiat Buski w2018 r pľojektu
pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0091T Dobľowoda _ Piasek Mały - Solec - Zdrőj od km
9+730 do km l0+l50 odcinek długości 420 m" oraz upowaŻníeniaZarządu Powiatu w Busku
- Zdro.iu do złoŻenia wniosku o dofinansowanię projektu w ľamach programu wieloletniego
pn. ,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata2016-2079".
- zawdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak.

_ Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnla 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przer Czlonkĺĺw Zarządll Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.



.i) Uchwała Nr XXX l308 ĺ20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia l3 wľześnia2017
ľoku w spľawie wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w20l8ľ projektu
pn. ."Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0099T Zborőw - Włosnowice - Świniaľy - Tľzebica
od km 4+5l8 do km 4+702 długości 1 84 m'' oľaz upowaznienia Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach programu wieloletniego
pn. ,,Progľamu rozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury dľogowej na |ata2016-Ż0|9".
_ Zawdrożenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Dyrektor Powiatowego
Zarządu f)róg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak.

_ Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyżSzej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie ar1. 78 ust' 1 ustawy

dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Członków Zarządu Powĺatu w głosowaniu
pť7ł 5 głosach _zar0 głosach -przeciw i 0 glosach _wstľrymał się.

k) Uchwała Nr XXX l 309 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia20|7
ľoku w sprawie wyrazenia zgody na realizację przez Powiat Buski w20l8 r projektu
pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0l l2T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km l +631

do km 3+55l długości 1920m.'' oraz upowaŻnieniaZarządu Powiatu wBusku - Zdľoju do
złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn' ,,Progľamu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na |ata2016-2019".
_ zawdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanieZaĺządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Dyľektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Woiewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach *wstrrymal się.

l) Uchwała Nľ XXX l 3l0 l 20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 20lr7
ľoku w spľawie wyraŻenia zgody na realizację przez Powiat Buski w2018r pľojektu
pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0l01T Podlasek - Suchowola _ Wójcza od km 2+445
do km 5+473 długości 3028 m.'' oraz upowaŻnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach progľamu wieloletniego
pn. ,.Progľamu rozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na \ata2016-20l9''.
- Zawdľożenie powyzszej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyľektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

_ Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Woiewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pr7,ez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
prTy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.
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m) Uclrwała Nľ xxx / 3ll l Ż0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l3 wrześni a 2017
roku w sprawic wyraŻenia zgody na realizację prtez Powiat Buski w20l8 r pro.jektu
pn. ,'Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 004lT Tuczępy - .Ianuszkowice - Niziny od km 4+395
do km 6+050 odcinek długości 1655 m." oraz upoważnieniaZaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego
pn. ,,Progľamu rozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury dľogowej na lata2016-2019".
- Za wdľoŹenie powyższej uchwały i infonnowanieZarządu Powiatu o postępaclr wdrażania

w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak.

_ Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach -przcciw i 0 glosach _wstľzymal się.

n) tJchwała Nľ XXX ĺ 3|2 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017
ľoku w sprawie wyľażenia zgody na ľealizacj ę przez Powiat Buski w 20|8 ľ pľojektu
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200
do km 8+505 odcinek długości 305m.'' oľaz upowaznienia Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie pľojektu w ľamach pľogramu wieloletniego
pn' ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej infiastľuktury drogowej na \ataŻ0|6-2019".

za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Dyľektor Powiatowego
Zarządu Dľóg w Btlsku - Zdľoju Kľzysztof Ttlłak.
Kieľowrrik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnla 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte pÍzez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

o) Uchwała Nľ XXX l 3l3 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześnia2017
roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI l Ż46 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
3 maľca 2017 roku w spľawie okľeślenia zadań oľaz podziału środków z Państwowego
Funcluszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadĄących według algoľytmu w 2017
ľoku na ľealizację zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

zawdľoŻenie powyższej uchwały i informowanieZaruądu Powiatu o postępach wdrażania
w Źycie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdľoju Andrzej Smulczyński, Dyľcktoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdrojtl
Marian Szostak, Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomir Dalach.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aft. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrzrymal się.
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p) Uchwała Nľ XXX l 3l4 l 20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l3 wľześnia 2017
ľoku w spľawie upoważnienia do przepľowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego
ľewidenta đo badania sprawozdania finansowego za 2017 ľok w Zespole opieki Zdrowotnej
w Ilusku - Zdroju.

zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Grzegoľz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Skaľbnik Powiatu Artur
Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pYzez Czlonków Za.rząĺJu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľrymał się.

r) Uchwała Nr XXX l 3ts l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześniaŻ017
ľoku w spľawie ustalenia opłat za usunięcie i paľkowanie pojazdu usuniętego z dľóg powiatu
na parkingu stľzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
_ Zawdľożenie powyzszej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w zycie odpowiedzialny jest Naczelnik Wyclziału KT Kľzysztof Zapióľkowski.
- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowlązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.

- Wojewody Świętokľz}'skieqo. celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Świętokľąvskie go.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

s) Uchwała Nľ XXX ĺ316 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wrześniaZ}|7
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieľuchomości stanowiącej własność Powiatu
Buskiego.
_ zawdľożenie powyzszej uchwały i informowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyzańskl oraz Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak.

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' l ustawy
z' dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyięte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 głosach _zar 0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

t) Uchwała Nr XXX l 317 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia Ż017
roku w sprawie okľeślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
o któľych mowa w aľt. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dniaŻ6 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
_ Zawdľożenie powyŻszej uchwały i int'ormowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień (w tym do
przekazania uchwały zainteresowanym podmiotom) otaz Skarbnik Powiatu Artur
Polniak.
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_ Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowYffi'
_ Wojewody Świętokrzyskiego. celem oełoszenia w Dzienniku Uľzędowym

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w głosowaniu
pľZy 5 glosach _za,,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

u) Uclrwała Nr XXX l3l8 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 13 wľześnia2017
roku spľawie wyľaŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu
pn. ,,Swiętokľzyskie bez e-B@rieľ'' w ramach Regionalnego Progľamu opeľacyjnego
Województwa Swiętokrzyskiego na lata 20114 -2020.
_ Zawdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w Życie odpowiedzialna jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
.Tustyna Kwiatkowska, p.o. Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych w Busku - Zdľoju Waldemar Wójcik, Dyrektoľ Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga oraz Naczelnik
Wydziału EK Renata Krzemień.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Czlonkrĺw Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymal się.

w) Uchwała Nľ XXX l 3l9 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 wľześnia 2011
roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-
2020.
_ Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik
Powiatu Aftur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ranrach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowyrn'

- Wojewody Świętokľzyskiego. celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Województwa Świętokľzyskieeo.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw ĺ 0 głosach -wstrrymal się.

x) Uchwała Nľ XXX l320 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 13 września2017
ľoku w sprawie pľzygotowania i wspólnej realizacji projektu partneľskiego pn. ,,Rewitalizacja
miejscowości gminnej Nonry Koľczyn - etap II''.
_ za wdrożenie powyższej uchwały i informowanleZaľządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak oľaz Dyľektoľ Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak.

_ Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyzszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstáwie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyięte przez Czlonków Zarządu Powiatu
przy 5 glosach _zar 0 glosach -przeciw i 0 głosach -wstľrymal się.

y) Uchwała Nľ XXX ĺ32l l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13

roku w sprawie pľzygotowania i wspólnej ľealizacji pľojektu partnerskiego pn.
i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec _ Zdroj".
- za wdrożenie powyzsze.j uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdľażania

w Życie odpowieclzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Dyrektor Powiatowego
Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z drńa 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższc stanowisko zostalo prryjęte przcz Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymał się.

z) Uchwała Nr XXX l322 l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia2017
ľoku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem.

- ZawdľoŻenie powyzszej uchwały i infbrmowanieZarządu Powiatu o postępach wdtaŻanla
w zycie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Flenryk KrzyŻański, Dyľektor
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Z&ojulucyna Wojnowska
oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przet Członkĺĺw Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymał sĺę.

a ') Uchwała Nľ xxx / 323 l20l.7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia l3 września2017
roku w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
ľlieľuclronlości w najem.
_ Za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZarządu Powiatu o postępach wdľaŻania

w Życie odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański, Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju Sylwesteľ Pałka, oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień'

- Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnla 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Porvyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarząĺlu Powiatu w glosowaniu
pľz,y 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymał się.

obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.
_ Za wdľozenie powyższego obwieszczenia i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępacli

wdľazania w Życie oclpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa w tym do

w glosowaniu

września 2017
,,Kompleksowa
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pÍZekazania obwieszczenia do - Wo.iewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Wojewó dztwa Swiętokrzyskiego'

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązanaiest do przesłania powyższego obwieszczenia
do:

_ Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľrymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Srnulczyński
oraz Kierownik Zespołu Pľojektowego i Realizacylnego Euľopejskiego Funduszu
Społecznego w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Leszek Zelek
zapozna|i Członków Zaľządu Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym projektu partnerskiego
pn.: ,,Rodzina Wspólna Troska'' przygotowanym w odpowiedzi na konkurs nľ:

RPSw.09.02.01-|Z.00-26-|45l17 w ramach osi Prioľytetowej 9 -'Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem' Poddziałanie 9.2.l - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego
Programu opeľacyjnego Wojewodztwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 - 20Ż0 i złoŻonym
w dniu 8 września 2017 r' w Departamencie Wdrażania Euľopejskiego Funduszu Społecznego
Świętokľzyskiego Uľzędu Marszałkowskiego w Kielcach - załqcznik nľ 4 do niniejszego
protokołu.

Dyľektor PCPR w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński oľaz Kieľownik Zespołu Pľojektowego
i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w PCPR w Busku - Zdroju Lęszek
Ze|ek poinfoľmowa|i, Że pľzeprowadzony został nabór paľtneľa do pľojektu Spoza sektoľa
f'inansów publicznych. W wyniku powyższego do paľtnerstwa przystąpiły następujące
instytucje:

Powiat Buski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroiu;
Gmina Busko - Z&őj / Miejsko - Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju;

Gmina Solec - Z&őj / Grninny ośľodek Pomocy Społecznej w Solcu - Zdľoju;
Caritas Diecezj i Kieleckiej.

Funkcję Lidera w ýw projekcie objęło PCPR w Busku - Zdroju.

Główne działania po stronie Lideľa w projekcie skieľowane są na:

usługi opiekuńczo - asystenckie;
doposażeni e wypożyczal ni spľzętu rehabi l i tacyj nego dzíałającej w P CP R ;

likwidację baľieľ aľchitektonicznych w miejscu zamieszkania osĺib niepełnosprawnych -
uczestników projektu.

Budzet pľojektu wynosi: 3 960 32l,0l zł. Wkład własny w wysokości min. 7,50ń wartości
projektu zostanie wniesiony poprzez: wynagľodzenia pľacowników, części powieľzchni
użýkowej PCPR przęZnaczonej na realizację projektu. Projekt będzie realizowany w okľesie
od 0l .04.2018 ľ. do 3l.03.2020 r. Pľzewidywany teľmin zakonczenia oceny foľmalnej,
merytoľycznej, negocjacji i skieľowania wniosków do dofinansowania wyznaczony został do
3l.03.20l8 ľ' W pľzypadku uzyskania pozytywnej oceny foľmalnej i meľytoľycznej pľojekt
wniosku aplikacyjnego zostanie poddany negocjacjom podczas których ostatecznie zostanie
okľeślona waľtość projektu w poszczególnych zadaniach.

Infoľnracja w powyzszym zakresie została przyjęta pÍlez Członków Zarz.ądu Powiatu
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do wiadonrości.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
inÍbrmacji dotyczącej w/w projektu celem

zobowiązał Dyrektoľa PCPR do przygotowania
zamieszczenia jej w Tygodniu Ponidzia.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy trzeciej I Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdroju _ załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu' Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała,
że Dyrektoľ I Lo w Busku - Zdľoju zwraca się również z pľośbą o zwiększenie funduszu plac
naczas realizac.ii zajęć indywidualnego nauczania od IX -XilŻ017 r.

Po analizie, Z,arząd pozytywnie zaopiniował wniosek w spľawie organizacji nauczania
indywidualnego. .Iednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że wniosek w spľawie zwiększenia
funduszu płac zostanie rozpatrzony w terminie póŹniejszym.

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

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisĺĺw prawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie
oľganizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy pieľwszej Branżowej Szkoły
I Stopnia w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dlaNiepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroiu _ załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zaľząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_7a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publĺcznej _
co wynika z obowiązujących przepisĺĺw prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody
na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej
Policji w Busku - Zdroju (dwie godziny w tygodniu) w celu podnoszenia spľawności ťlzycznej
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie sali gimnastycznej przy
I l-iceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju funkcjonaľiuszom Komendy Powiatowei
Policii w Busku - Zdroju, postanawiając jednocześnie, Że na 1v/w uŻytkownikach sali będzie
spoczywał obowiązek ponoszenia kosztów wynikających z jej eksploatacji.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaruądu Powiatu z wnioskiem
Dyľektora Buskiego Samorządowego Centľum Kultuľy orazPľezęsa Zaruądu Fundacji Peľfekta
Dance w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w dniach 28 - 29 paŹdziernika
Ż0l7 ĺ' w celu zorganizowania turniejów tańca open Polish 'Dance Cup oľaz Eliminacji do
Mistľzostw Swiata International Cheeľ Union _ oľlando 2018 - w brzmieniu stanowiącym
załqcuik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali spoľtowej PMOS
w Busku - Zdroju, pod warunkiem poniesieniaprzez Wnioskodawców kosztów wynikających
zje.i eksploatacii.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju z pľzebiegu ľealizacji
projektu pll, ,,Muĺual online and open Skiĺls''' za okres od 01.05.2017 ľ. do 3l.08.2017 ľ.

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. tl
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Buskiego Stowaľzyszenia "Pro Memoľia'' w spľawie wyľazenia zgody na zmianę struktury
kosztów ľealizacji zadaniapublicznego z zakresu kultury dotyczącego oľganizac.ii ľekonstľukcii
histoľyczne.j ',Zanlach na Petersa'' w ramach I Pikniku Historycznego w Busku - Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowanitl, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Członek Zarządu Robeľt Gwożdż Zasugeľował, Że na stľonie internetowej tut. Starostwa
powinľla być zamieszczana dokumentacja fotogľaÍiczna z ilnprez / pľzedsięwzięć
dofi nansowywanych przez Powiat.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruclrowo w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzęnia kwoty stypendium za wyniki w nauce lub
osiągllięcia spoľtowe w bľzmieniu stanowiącynl załqcznik nľ 11 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zaproponowana kwota stypendium w Specjalnyrn
ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
wynosi 200 zł dla ucznia. Stypendia przyznano 7 uczniom.
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Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia spoľtowe w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządll Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻenia zgody na podwyższenie dziennej stawki
żywieniowej od dnia 01.l0.2017 ĺ. z kwoty 9 zł na kwotę || zł dla uczniów/wychowanków
korzystających ze stołówki ośľodka - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pismo p.o. Dyrektora Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
zawieľające prośbę o:

objęcie honorowym patronatem X ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej,
uťundowanie I nagľody w kategorii szkół ponadgimnazja|nych,
udzielenie dofinansowania w wysokości 6 000 zł na organizację konceftu zespołu
Universe.

W/w pismo p.o. Dyľektoľa SoS_W dlaNiepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju stanowi
załqcz,nik nr I3 do ninieiszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zpodę na objęcie honoľowym patľonatem
X ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej. Srodki naorganizację w/w Turnieju (w tym
na zakup nagrody) zostały juŻzabezpieczone w budżecie ośrodka na ľok Ż0l7. Ponadto Zarząd
Powiatu postanowił przekazać, z budżetu Powiatu śľodki finansowe w wysokości 3 000 zł
na oľganizację koncertu zespołu Univeľse sugerując jednocześnie podjęcie negocjacji
dotyczących wysokości honorarium Za konceľt.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie zatwięrdzenia oferty na rea|izację zadania publicznego w ľamach tzw. ,,małych
gľantów''.

Związek Harcerstwa Polskiego Choľągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdroj złoŻył ofeľtę
z zakresu kultuľy na rea|izację zadania publicznego pn. ,,Betleiemskie Swiatło Pokoiu"
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą ofertę otaz postanowił
zabezpieczyć dla Związku Haľceľstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Busko - Zdrőj
środki Íjnansowe w kwocie l 500 zł Zptzeznaczeniem narea|izację pľzedmiotowego zadania.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie upoważnienia p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju do zawieľania umów
cywilnoprawnych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nľ 800/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 wľześnia 2017 roku
w spľawie upoważnienia p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju do zawierania umów cywilnoprawnych
stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z inteľpelacją Radnego Rady Powiatu w Busku -

Zdľoju Piotra Wąsowicza w sprawie ponownego wszczęcia działań mających na celu
uľuclromienie proceduľy budowy sali gimnastycznej (sportowej) przy Specjalnym ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16
do niniejszego pľotokołu'

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że takie działania podejmowane są od wielu miesięcy.
Kieľownik Referatu IP został zobowiązany do pľzygotowania aktualnej informacji
w powyższym zakresie.

Ad. t8
Przewodniczący Zaľządu.Teľzy Kolaľz przedłoŻył wnioski Członka ZarząduRoberta Gwożdzia
w sprawie wycinki dľzew pochylonych nad dľogą powiatową Stopnica - Solec - Zdrőj,
zamontowania bariery ochľonnej na zakręcie na końcu zjazdu od strony Magierowa oraz
przebudowy pľzepustu pod dľogą powiatową w Sľoczkowie - w brzmieniu stanowiącyn'l
z.ałqcznik nľ I7 do niniejszego protokołtr.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu postanowił skieľowaó pľzedmiotowe wnioski
do Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju, celem rozpatrzenia oraz
wystąpienia do Nadleśnictwa Chmielnik o podjęcie prac związanych z usunięciem drzew
pochylonych nad dľogą powiatową.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach

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

Ad. l9
vľ spľawaclt różnyclt:

Członkowie Zaľządu Powiatu zapoznali się z opinią pľawną o bľaku możliwości przyznania
l)yľektorowl ZoZ w Busku - Zdroju nagrody rocznej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I8 do niniejszego pľotokołu.
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W clalszcj częŚci 1lĺlsicclzclria Pľzcwoclniczący Zal'ządu .Ieľzy Kolaľz pl'z,ckaz,ał pozostałylll
Członkoln 7'aľz'ądu inlbľmac.ie dotyczące znrialr w funkcjonowaniu Szpitali, pogotowia
tatunkowego i lloclrej opicki nieclycznej uzyskane poclczas Konwentu Powiatów Wo.jcwództwa
Swiętokľzyskiego, któľy oclbył się l9 wľześnia bľ. w siedzibie Staľostwa Powiatowego
w Kiclcach.

4d.20
P<: zĺealjz,owanitl 1loľząclku obľacl Pľzewocltlic'l,ący 7'aľr,ądtr .Ieľzy Kolaľz poclziękował obecnyn'l
'l'a ĺld'zia,ł i o goclzinic 950 zĺurrknął posicclzelie Zal'ządĺt Powiatu.
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|)ľot<lkĺ!l s1ltlľzątlziła:
I]aľhaľa N<lrvĺlcicli
t,l- 'r^r'.-' .


