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Protokół Nr l59/2018
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 17 sĘcznia 2018 roku

W posiedzcniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert GwőŻdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Andľze.i Srnulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju
I_lelena Bebel - Dyľektoľ f)onru Pomocy Społecznej w Zborowie
Sylwcsteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zcĺro.|tl
'lbmasz Galant - Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku 'Zdro1u
Justyna Kwiatkowska - l)yrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
I{enryk Kľzyżaliski - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Senrpioł - Kieľowllik Refeľatu IP

Proponowany porządek posicdzcnia:

1. otwaľcic posieclzenia'
2. Stwierdzeniequorum.
3. Przyjęcie porządktr posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Rozpatľzenie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku
- Zdľoju oraz Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o wpľowadzenie
do budZetu nowych zadan inwestycyjnych (Dyr. ZST-I w Busku - Zdroju, Dyr. I LO
w Busku - Zdľoju, Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. EK, Kier. Ref. IP).

6. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Marszałka Województwa Swiętokrzyskiego
w sprawie pľzejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju (Dyr. ZSS
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Redaktora Naczelnego ,,Echa Dnia'' w spľawie objęcia honoľowym
patronatem oraz dofinansowania 66. Plebiscytu Sportowego - Swiętokrzyskie Gwiazdy
Sportu (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

8. ľbdjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia regulaminu

Powiatowego Konkuľsu ,,l00 lat Niepodległości'' (Nacz. Wydz. EK)'
g. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia konkuľsów

na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego
(Nacz. Wydz. EK).

l0. Żapoznanle się Ze'sprawozdaniem z wysokości wydatków poniesionych na wynagľodzenia

nauczycieli w ľoku 2017 (Nacz. Wydz. EK).
ll. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej informującym

o ustaleniu na ŻO78 rok kwoty środków Funduszu Pľacy na finansowanie zadan

realizowanychprzezsamorząd powiatu (Dyr.PUP w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu,

Nacz. Wydz. SOZ).
|2. Zapoznaňie się z projektem wspólnej koncepcji scentľalizowania jednostek pomocy

spółecznej nabazieŻespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
pn. ,,Powiatowe Centľum Usług Społecznych'' (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

13. Zapoznanie się , piun"* pľacy Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

na I półľocze2018 roku wľazzp|anem nadzoru nad pľzestľzeganiem standaľdów opieki

i wyóhowania w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. WYdz. SOZ).

14. Podjęcie uchwaiy Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody

dla 
_powiatowej 

jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

(Nacz. Wydz. GKN).
l5. Ěodjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki

oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
16. Rđzpatrzenie wniosku pełnomocnika spółki Nashfoľd Investment sp' Z o.o. z siedz|bą

* wu..ruwie w spľawie udostępnienia nieruchomości .na cel budowlany (przyłącze

światłowoclowe do budynku szkoły w Bľoninie) (Nacz. Wydz. GKN)'
17. Spľawy różne (Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. soz, Nacz. Wydz. EK).
18. Zanrknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał

zebranych i o godzinie 800 otworzył l59 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczyŁ, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (2 Radnych spóŹniło się - CzłonekZarządu
Robeľt GwőŻdżuczestnicżył w posiedzeniuZarządu od godz.8l0, CzłonekZarząđuKľzysztof
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Gajek uczestniczył w posiedzeniuZarządu od godz' 8|5), co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarx,qdu oraz

zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr l i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pruez PrzewodnicZącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli

bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 158/2018 z dnia l1 stycznia 2018 ľoku został przyjęty prZęZ Członków Zaľządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 3 głosach _za,O głosach --pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ PaŁka oraz

Dýrektor I Llceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zwrócili się do

Zarządu Powiatu z wnioskami w spľawie wyľazenia zgody na wprowadzenie do budzetu

Powiatu nowego zadania inwestycyjnego polegającego na:

poprawie efektywności systemu grzęwczego budynków
w Busku - Zdľoju wrazZwykonaniemprzyłącza cieplnego i
ciepłowniczej,

szkoły oraz Intematu ZST-I
włączeniem do miejskiej sieci

LO przy al. Mickiewicza
włączeniem do miejskiej

popľawie efektywności systemu gtzewazego budynku Internatu I

2l w Busku - Zdľoju wrazZ wykonaniemprzyłącza cieplnego i

sieci ciepłowniczej.
Pľzedmiotowe wnioski stanowią załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Dyrektor ZST-I w Busku - Zdľoju oraz Dyľektor I Lo w Busku - Zdroju wskazali, Żew zuliązku

z ôgłoszeniem naboľu w ľamach osi Priorýetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działania
3.3l Poprawa efektywności eneľgetycznej z vłykorzystaniem odnawialnych Źródeł eneľgii

w sekioľze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Pľogramu' opeľacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2O|4 - ŻO2O, istnieje moŻliwość sf,tnansowania

inwestycj i ze śľodków zewnętľznych.

o godz' 8l0 do posieclzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź.

o godz. 815 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IP do z|ecenia

opracowania dokumentacji niezbędnej do złoŻenia wniosku w ramach w/w naboru'

.Iádnocześnie, na wniosek Skaľbnika Powiatu, Zarząd Powiatu zabezpíeczył na powyŻszy cel

Śľodki finansowe w kwocie 40 000 zł'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

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

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień, w obecności Dyrektoľa Zespołu Szkół Specjalnych

w Busku - Zdľoju Justyny Kwiatkowskiej, zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie przekazaniá Su-o.'ądowi Województwa Świętokrzyskiego Zespołu Szkół
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Specjalnych w Busku - Zdroju prowadzonego ptzez Powiat Buski - załqcznik nr 4 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiaru postanowił, że wystąpi
sprawi e do Marszałka Woj ewó dztw a S więtokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

z wnioskiem w powyższej

Powiatu w głosowaniu pľzy

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Redaktoľa Naczelnego ,,Echa Dnia'' w spľawie objęcia honorowym patľonatem oraz
dofinansowania 66. Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu - załqczník nr 5
do niniejszego pľotokołu.

Powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przęZ Zarząd Powiatu. Jednocześnie
Zarząd Powiatu wskazał na możliwość dofinansowania' w ľamach środków pľomocyjnych,
kolejnych pľzedsięwzięć pod waľunkiem z].oŻenia przez,,Echo Dnia'' wniosku, w którym
Zaproponowana zostanie inna forma współpľacy - organizacj azadania w partneľstwie.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie przyjęcia ľegulaminu Powiatowego Konkursu ,,l00 lat

Niepodległości''.

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

Uchwała Nľ 880/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 17 stycznia 2018 ľoku
w spľawie przyjęcia regulaminu Powiatowego Konkuľsu ,,l00 lat Niepodległości'' stanowi

załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

o godz. 850 posiedzenie Zaľzqdu opuścił Członek Zarzqdu Wiesław Maľzec.

Ad.9
Naczclnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyľektoľów oświatowych
jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 881/2018 Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 77 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konkuľsów na stanowiska dyľektorów oświatowych jednostek

organlzacyjnych Powiatu Buskiego stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu.
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Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeri nauczycieli na poszczególnych Stopniąch ąwansu
zav,odowego w szkołach prowadzonych przez .jednostkę samorzqdu terytorialnego
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻsze sprawozdanie nalezy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, ce|em przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 1t
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zapoznał Członków
Zaruądu Powiatu z pismem Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej informującym
o ustalonej na2O|8 rok kwocie śľodków Funduszu Pľacy na finansowanie zadan realizowanych
przęz samorząd powiatu wynoszącej ogółem 4 038,3 tys. zł (w tym: 3 796,4 tys' zł
na f'inansowanie programów na rzecz promocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej - $ 2 ust. l pkt I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sieľpnia
ŻOl4 r. w sprawie algoľytmu ustalania kwot środków Funduszu Pľacy na finansowanie zadan
w woiewództwie oľaz24|,9 tys. zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań - $ 2 ust. l
pkt2 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorýmu ustalania
kwot śľodków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie) - załqcznik nr 9

do niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta pÍzez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 12
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem wspólnej koncepcji scentľalizowania
jednostek pomocy społecznej na bazie Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju pn' ,'Powiatowe Centľum Usług Społecznyih'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcuík nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 13
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
omówił Plan Pľacy Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju na I półrocze
2018 roku wraz z planem nadzoru nad pľzestľzeganiem standaľdów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznÍk nr lI do niniejszego protokołu.
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PowyŻszy Plan Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na I pciłľocze
20l8 ľoku wraz Z planem nadzoru nad przestrzeganiem standaľdów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej został pľzyjęty przez Członków
Zarządu Powiatu do wiadomości'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kĺzyżańskí zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na
zawarcie umowy najmu pomiędzy n/w podmiotami:
l. Teresą Wawľo prowadzącą działa|ność pod fi.mą F.H.U. Kama Teľesa Wawľo na okres

od dnia podpisania umowy do dnia 3l gľudnia 2018 ľ. umowy najmu części nieruchomości
zprzeznaczeniem na sklepik szkolny - pomieszczeniaznajdującego się w suterenie starego
budynku szkoły usytuowanego na działce nr Ż2l3 o pow. l,7094 ha, położonej w Busku -

Zdľoju stanowiącej własność Powiatu Buskiego w tľwałym zarządzie I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju.

2. PHU AMIGo s'c. z siedzibą w Kielcach na okres od dnia podpisania umowy do dnia
30 czerwca 2018 r. umowy najmu powieľzchni użýkowej Z pÍzeznaczeniem pod
ustawienie automatów do spľzedaŻy zimnych i gorących napojów, w budynku szkoły
usytuowanym na działcenrZ}l3 o pow. l,7094 ha, położonej w Busku -Zdľojustanowiącej
własność Powiatu Buskiego w trwałym zarządzie I Liceum ogólnokształcącego w Busku
- Zdroju - załqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
oddanie części nieruchomości w najem.

Po analizie, powyŻsza uchwäła została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 882i20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 17 stycznia 2018 ľoku
w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w m-cu lutym br.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. 16
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zapoznał

pełnomocnika spółki Nashford Investment sp. z o.o. Z

udostępnienia nieruchomości na cel budowlany (przyłącze

w Bľoninie) - załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu'

Członków Zarządu z wnioskiem
siedzibą w Warszawie w sprawie
światłowodowe do budynku szkoły

Naczelnik Wydziału GKN poinfoľmował, Że działkanľ 38 położona w Broninie, Gmina Busko

- Zdrőj, posiáda uregulowány stan pľawny - stanowi własność Powiatu Buskiego w trwałym

,arrąď.iěSpecjalneg"o ośrodĹa Szkólno - Wychowawczego w Broninie . ZgodniezzałoŻeniami

Ministerstw a 
- 
Cyiryzacji ogólnopolska Sieó Edukacyjna będzie publiczną siecią

telekomunikacyjńą j'ięLi ttorei szkôły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny

dostęp do '"ybH"go 
intěrnetu wÍaz z usługami bezpieczeństwa sieciowego

i teleinformatycznego Jľaz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfľowych'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zostaŁ pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

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

Ad. 17

Vľ sprawach różnych:

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel zvłrőciła się do Zarządu

Powiatu z wnioskie- * 
'p'á*ie 

wyra:żeniazgody nazorgaťizowanie prac inteľwencyjnych

lub robót publicznych dia 3 osób na stanowisku opiekuna - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr l6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąđ

Powiatu w głosowaníu p.'ý 4 giosach _za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

2. Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel pľzedstawiła pľojekt

uóhwały Zarządu Powiatu 
_w 

Busŕu - Zdroju w spľawie zmiany do Regulaminu

organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie - Załącznik nľ 2.

P o anal i zi e, powy Ższauchwała zo stałapo zýywni e zaop ini owan a pÍzez Członków Zarządu

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

Uchwała Nr 883/201 8 ZarząduPowiatu w Busku _ Zdroju z dnĺa 17 stycznia 2018 ľoku

w spľawie zmiany do Ŕegulaminu oľganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

w Zboľowi e - Załącznik nľ 2 stanowi załqczník nr 17 do niniejszego pľotokołu.

3. Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemien zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem

Dyľektora ZeśpołuSzkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie

zatwierdzenia kwoty stypendium Za wyniki w nauce lub osiągnięcia spoľtowe

_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zaproponowana kwota stypendium w Zespole

Szkół Technióznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju wynosi Ż00 zŁ dla ucznia.

Stypendia przyznano 12 uczniom.
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Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium Za wyniki
* náuc" lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniuprzy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Członków Zarządu

o zatwierdzenie:
Diagnozy _ identyfikacji pľoblemów i potencjałów Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdľoju,
Diagnozy potrzeb Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie,

Diagnozy - identyfikacji problemów i potencjału Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo wBusku - Zdroju,
niezbędnych do przystąpieniado p.đi"ktu,,Województwo Świętokrzyskie beze-B@rier"
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na

|ata1Ol4 -ŻOŻO,oś priorýetowa 8. Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie
8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój
edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK - załqcznik nľ 19 do

niniej szego protokołu.

Powyższe diagnozy zostały zatwieľdzone przez Zarząd Powiatu w głosowaniu

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

Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora ZSS w Busku - Zdroju
o zabezpieczenie w budżecie Powiatu wkładu pieniężnego w wysokości 5 Ż00 zł.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu

w Busku Zdľoju w sprawie upoważnienia dyľektora .Iustyny Kwiatkowskiej
do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu pn. ,,Województwo
Ś*iętokľzyskie. bez e-B@ľier'' w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Po analizie,powyŻszauchwała zostałapozytywnie zaopiniowanaprzezCzłonków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 884/20l8 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 sÍycznia 2018 roku

w spľawie upoważnienia dyrektoľa Justyny Kwiatkowskiej do podejmowania czynności

w zákľesie realizacjiprojektu pn. ,,Województwo Świętokrzyskie bez e-B@rieľ'' w ramach

Regionalnego Progľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata 20114 -

2020 stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń przedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu

w Busku _ Zdľoju w spľawie upowaŻnienia dyrektora Wiesława Wagi do podejmowania

czynności w zakřesie rea|izacjiiľojektu pn. ,,Województwo Świętokľzyskie bez e-B@rier''
wiamach Regionalnego Programu opeľacyjn"gô woj.wództwa Świętokľzyskiego na lata

2014 - 2020.

Po analizie,powyższauchwała zostałapozytywnie zaopiniowanaprzezCzłonków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Uchwała Nr 885/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l7 stycznia 20l8 roku
w sprawie upoważnienia dyľektoľa Wiesława Wagi do podejmowania czynności
w zakľesie rea\izacji pľojektu pn. ,,Województwo Swiętokľzyskie bez e-B@ľieľ'' w ramach
Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 -

2020 stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektoľa Waldemaľa
Wójcika do podejmowania czynności w zakľesie real'izacji projektu pn. ,,Województwo
Świętokľzyskie. bez e-B@rieľ'' w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego
Woj ewództwa Swiętokrzyskiego na |ata 201 4 - Ż020.

Po analizie,powyższauchwała zostałapozytywnie zaopiniowanaprzezCzłonków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 886/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia l7 stycznia 2018 roku
w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Waldemara Wójcika do

podejmo*aniá czynności w źakresie ľealizacjipiojektupn. ,,Województwo Świętokľzyskie
bez e-B@rier'' w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Świętokľzyskiego na lata 2014 - 2020 stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 12.0I.Ż018 ľ. Znak:

ZSTio.30l0.59.2018 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień środków
finansowychzwiązanychzrea|izacją pľojektu,,Nauczanie bez granic'' w ramach programu

Eľasmus* - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd

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

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznałZarządPowiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu

Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 12.0|.2018 r. Znak:
ZSTio.3Ql0.60.2018 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień środków
finansowych związanych z realizacją projektu ,'Myślenie ponad gľanicami'' w ramach

programu Erasmus* - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľZez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 08.0l.2018 r' Znak:

PCPR.ZAF.3020.8'20l8 o zwrot środków na realizację projektu ',Nowy Staľt - Nowe
Życie" na 20l8 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 09.01.2018 r. Znak:

6.

7.

8.
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PCPR.ZAF3020.9.2018 o zwľot śľodków na ľealizację pľojektów ,Nowy start - Nowe
Życie" oraz,,Dobry Zawőd - Lepsze Życie" na 2018 rok - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząď
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _A,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ađ. 18
Pozręalizowaniu poľządku obľad Przewodnicący ZaruądllJerzy Kolaľzpodziękował obecnym

za udział i o godzinie l 000 zarnl.lnął po siedzeni e Zaruądu P owiatu.

Protokół spotządziła:
BarbaraNowocień

6. is"^^poioĹ

RZNWODNI(
ZÁ lł ZĄl)


