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Protokól Nľ 161/2018
z posicdzenia ZarząĺJu Powiatu
z dnia 31 sĘcznia 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. .Ieľzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert Gwożdż
5. Wiesław Marzęc

orä7

Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroiu
Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
]bmasz Łukawski - Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Donru Pomocy
Społeczncj w Gnojnie
Piotľ Sokołowski - Z-ca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - 7'droju
Waldernar Wójcik - p.o' Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnyclr Ruchowo w Busku - Zdroju
.Tolanta Mľugała - Kieľownik Warsztatów'I"erapii Zajęciowei przy Towat'zystwie Przyjaciőł
Dzieci wBusku-Zdľo.ju
Małgoľzata Pasternak - Kieľownik Waľsztatów
Kieleckicj w Piasku Wielkim
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kĺzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Adrian Lasak - Inspektor w Wydziale SOZ
Piotľ WoŹniak - Inspektoľ w Refeľacie IP

Teľapii Zajęciowej przy Cal'itas Diecezji



Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdrożenie uchwał Rady'Powiatu z XXXIV Sesji Rady Powiatu z dnia 26 stycznia2018

roku.
6. Zapoznanle się z informacją nt. wydatków poniesionych na bieżące utľzymanie dľóg

powiatowych w okľesie od 01.01.20l7 r. do 3l'lŻ.20l7 ľ' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju'
Skarbnik Powiatu).

7. Zapoznanie się z infoľmacją dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia na zimowe
utrzymanie dľóg powiatowych na lata 2018 - 202l (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju,
Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Solec - Zdrőj w sprawie obniżenia wysokości stawek

opłatzazajęcie pasa dľogowego (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).
g. Zapoznanie się z planem finansowym Funduszu Pľacy na2077 ľok, infoľm acją z wykonania

planu finansowego Funduszu Pracy za okres od początku roku do dnia 3l grudnia 2017

roku oraz spľawozdaniem o pľzychodach i wydatkach Funduszu Pľacy za miesiąc grudzień
2017 roku (Dyr. PUP w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

l0.Zapoznanie się z planem finansowym Funduszu Pľacy na2078 ľok (Dyľ. PUP w Busku _

Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
11. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej pÍZy

Towaľzystwie PrzyjaciółDzieci w Busku _ Zdroju z wykoľzystania środków ťlnansolvych
zaIY kwar1ał 2017 ľoku (Kier. wTZ przy TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu
Oddzialu Powiatowego"TPD w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

lŻ. Zapoznanie się z pismem Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie

dokonania ľegulacji wynagľodzeń dla pracowników domu i pľacowników vlTZ
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Kier. wTZ przy DPS w Gnojnie,
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

13. Zaopiniowanie sprawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Dorrru

Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych zaIY kwartał2017
roku (Kier. wTZ prry DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnĺc' Dyr. PCPR w Busku _

Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
14. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku

Wielkim przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków ťtnansowych

za ÍY kwartał 2017 ľoku (Kieľ. wTZ pľzy Caľitas Diecezji Kieleckiej w Piasku
Wietkim, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Zapoznanie się z odpowiedzią Caľitas Diecezji Kieleckiej na stwieľdzone nieprawidłowości
i wydane zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim (Kĺeľ. wTZ prry Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku
Wielkim, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Rozpatrzenie wniosku Redaktora Naczelnego ,,Echa Dnia'' w spľawie objęcia honoľowym
patľonatem oraz dofinansowania Plebiscytu ',Hipokľates 

Świętokľzyski'' (Nacz. Wydz.
soz' Skaľbnik Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w sprawie wykonania robót

dodatkowych inwestycji pn. ,,Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych
do obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem
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oddymiania klatek schodowych w budynku sosw w Busku - Zdroju przy

ul. Ŕehabilitacyinej l'' (p.o.Dýr. SoS-W dla Niepcłnospľawnych Ruchowo w Busku -

Zdroju,, Skarbnik Powiatu, Kier. Ref. IP).
18. Rozpätrzenie wniosku p.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

dla Niepełno.pru*ny"ń Ructowo w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody

na zatľudnienie kieľowcy (Nacz. Wydz. EK)'
19. Rozpatrzenie wniosku 

-Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdro1u

w sprawie zatwierdzęnia rłrysokości stypendium za wyľki w nauce (Nacz' Wydz' EK)'
20. Zapoznanie się z informacją Dyľektorá Żespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w busku - Zdroju nt. zawarcia umowy najmu (Nacz' Wydz' EK)'
21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa póľaani Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdrőjuw sprawie zapotzěbowania na śľodki finansowe zprzeznaczeniem na doskonalenie

zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK)'
22. Zapoznanie 'i; Ze sprawoždaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych

idgólnokształcĄcych* Busku _ Zdľoju zrea,izacji pľojektu pn.,,Nauczaniebęz granic''

(Nacz. Wydz. EK).
23. Rozpat rzen\e wniásków w sprawie dofinansowania imprez kultuľalnych i spoľtowych

o.guniro*unych przezjednostti samoľządu teľytorialnego (Nacz' Wydz' EK' Skarbnik

Powiatu).
24. Podjęcie decyzji w spľawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji

na dofinansowanie rea|izacji pruć prry zabytkach w roku 2018 (Nacz' Wydz' EK'
Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały źarrąd, Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przekazania podległym

jedńostkom budźetowyň info.macii o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych

jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. w 2018 roku (Skaľbnik Powiatu)'

26. Podjęcie uchwałý ZarząduPowiatu w Busku - Zdľoju w sprawie planu f,tnansowego zadan

z zakľesu administracji iządowej oľaz innych zadanzleconych odrębnymi ustawami w 20l8

ľoku (Skarbnik Powiatu).
27. Podjęcie uchwały ZarządíPowiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przekazania kierownikom

po*iäto*ych jeánostek budzetowych uprawnień do zaciąganiazobowiązań w 2018 roku

(Skarbnik Powiatu).
28. řodjęcie uchwały ZárząduPowiatu w Busku - Zdroju w spľawie przekazania kieľownikom

jedńostet budzetowy"h upru*nień do dokonywania pľzeniesień planowanych wydatków
'i 

zacíąganiazobowiązań w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

29. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _

Zdľoju w spľawie wyrazánia zgody na nieodpłatne pľzekazanie bojleľów elektľycznych

(Nacz. Wydz. OR).
30. Spľawy rőŻne.
3 1. Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył
zebranych i o godzinie 800 otworzył

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, który powitał

1 6 l posied zenie Zarządu Powiatu.

Ad. Ż
Pľzewodnic zący Zarządu .Ierzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

wposiedzeniu úczestniczy 4Cźłonków Zarządu(1 Radny spőżnił się - CzłonekZarząďuRobert

cwĺzazuczestniczył w posiedzeniuZaruądu od godz.825), co stanowi quoľum pozwalające na
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podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy ohecności Członków Zarzqdu oľaz
'roprirrrryctt 

oiób stanowiq załqczníki nr I i 2 do niniejszego pľotokołu'

Ad.3
Proponowa ny pÍzezPrzewodni czącego Zarządu poľządek obrad Członkowi e Zarządu przyjęli

bez uwag * głôro-uniu pľzy 4 głosaóh -za, O głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się'

Ad.4
Protokół Nr l60/2018 z dnia Ż6 stycznia 20l8 roku został przyjęty przęz Członków Zarząđu

Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z XXXIV Sesji Rady Powiatu z dnia Ż6 stycznia 2018 ľoku

- załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ XXXIV ĺ 349 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia 20|8

roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na ľok 20l8.
_ zawdľożenie powyższej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdrażania

w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kieľownik BR BaľbaľaBanaŚ zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

_ Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy

w Sandomierzu.
Woi S
Woj ewództwa Swiętokrzyskie qo.

_ Nu"'"tniL wva'i"łu on urszula Kustra zobowiązana jest do wywięszenia uchwały na

tablicy ogłoszeń Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju'

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

prz]v 4 glosach _za,0 głosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr XXXIV ĺ 350 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2078

ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8-2030'

- Zawdrozenie po*yzsä u"ň*ałý i informowanieZarząduPowiatu o postępach wdľażania

w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
_ Skarbnik Powiatu Ań; Polniak zobowiązany jest do przesłania powyŻszej uchwały

w formie elektľonicznej w pľogramie BESTIA do:

- Pľezesa Regionalnej ĺił'ty- obľachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy

w Sandornierzu.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przcz Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu

przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr XXXIV t 3sl t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia Ż0l8
roku w spľawie dopuszczenia zapłaty naleŻności stanowiących dochody budzetu Powiatu

Buskiego instrumentem płatniczym.

- za wdľo zeniepowyzszej ucĹwały i infomowanie ZarząduPowiatu o postępach wdraŻania

w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

- Kierownik BR BaľbaľaÉanaś zobowiązanajest do pľzesłania powyższej uchwały do:
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Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy

z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.
_ Wojewod]ĺ Świętokľzvskieeo. celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędow.Vm

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 głosach _zar0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr XXXIV l 35Ż t2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 styczniaZDl8
ľoku w sprawie zatwietdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
_ za wdľoŻenie powyŻszej uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu

orazPrzewodniczący Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju.

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

_ Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawię art. 78 ust. l ustawy

z đnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatolvym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach _zar0 glosach -przeciw i 0 glosach _wstľrymał się.

Uchwała Nľ XXXIV l 353 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia 20118

ľoku w sprawie zatwierdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na 2018 rok.

- za wdrożenie powyższej uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu,
Pľzewodni czący Zarządu Powiatu orazPĺzewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu.

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

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czeľwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 glosach _za,,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľrymal się.

Uchwała Nr XXXIV ĺ 354 t 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia 2078

roku w sprawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek

oświatowych oľaz trybu przepľowadzania kontroli pľawidłowości ich pobľania i wykorzystania.

- zawdrożenie powyższej uchwały i inťormowanieZarządu Powiatu o postępach wdrazania

w życíe odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do

przekazania uchwały zainteľesowanym podmiotom oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
_ Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Woiewodv Świetokľzvskiego. celem oqłoszenia
Woj ewództwa Swiętokrąvskieqo.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr XXXIV / 355 t Ż0I8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia

20l8 roku w spľawie zamiaľu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych

i ogólnokształcącychim. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.
_ Zawdrożenie powyŻszej uchwały i informowanieZarząđu Powiatu o postępach wdraŻania

w Życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień - w tym do
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powiadomienia odpowiednich organów i podmiotów, o któľych mowa w ustawie Prawo
oświatowe - oraz Dyrektor ZSTio w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

_ Świętokrzyskiego Kuratora oświaty w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 4 glosach _za,0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstrrymał się.

Uchwała Nr XXXIV t 356 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż6 stycznia 2018
roku w spľawie wyľaŻenia zgody na wydzierzawienie powieľzchni uzytkowej znajdującej się
w budynku oddziału GľuŹlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

- Zawdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanieZaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach, Naczelnik Wydziału GKN
Henryk Krzyzański.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 roku o samoľządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostało prryjęte pÍZez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
prry 4 glosach +40 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Z-ca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał
Członków Zaruądu Powiatu z infoľmacją nt. wydatków poniesionych na bieŻące utrzymanie
dľóg powiatowych w okresie od 0l.0l.20l7 r. do 31.lŻ'Ż017 ľ. - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu.Ierzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwľócili uwagę'
Że na bieżąco w trakcie ľoku powinny byi zgłaszane pľzeniesienia śľodków pomiędzy
poszczególnymi zadaniami.

Ponadto Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił się do Z-cy DyrektoraPZD w Busku - Zdroju
z wnioskiem o przygotowanie i przedŁoŻenie na następne posiedzenie Zarządu Powiatu planu
wydatków na20l8 ľok.

o godz. 825 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zaľzqdu Robeľt Gwóźdź.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.7
Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku - Zdľoju Piotr Sokołowski zapoznał
Członków Zarząduz informacj ądotyczącąszacunkowych wartości zamówienia na świadczenie
usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utľZymaniu dľóg powiatowych w sezonach
Ż0|8lŻ0|9,2019/2020,20Ż01202l _ w brzmieniu stanowiącyril załqcznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
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Powyższa informacja zostałaprzyjętaptZęZ Członków Zarządu Powiatu. .Iednocześnie Zarząd
Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej w powyższym zakresie.

Ad.8
Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski zapoznał
Członków Zarządu z wnioskiem Wójta Gminy Solec - Zdrőj w spľawie obnizenia wysokości
stawek opłaÍ za zajęcie pasa dľogowego z tytułu umieszczenia uĺządzeń infrastruktury
technicznei (urządzeń obcych) w pasach dľogowych dľóg powiatowych - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Członków
Zaruądu Powiatu z planem finansowym Funduszu Pracy naŻ017 ľok, infoľmacją z wykonania
planu finansowego Funduszu Pľacy za okres od początku roku do dnia 31 gľudnia 20l7 roku
oraz Spľawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc grudzien 2017
roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr Z do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 10
Dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdľoju Maľian Szostak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z planem finansowym Funduszu Pracy na 2018 rok - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 1l
Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku -

Zdľoju Jolanta Mľugała pľzedstawiła sprawozdanie kwaľtalne Warsztatów Terapii Zajęciowej
pľzy Towaľzystwie PrzyjaciőłDzieci w Busku - Zdroiu z wykoľzystania środków finansowych
zaIY kwartał 2017 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu oľaz Inspektoľ w Wydziale SoZ nie
wnieśli zasÚzeżen do w/w sprawozdania.

Po analizie, powyższe spľawozdanie zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 12
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł poinfoľmował, Że w związku
z wejściem w życie Rozpoľządzenia Rady Ministľów zdnia 7 sieľpnia 20|7 r. w sprawie zmiany
wynagľadzania pľacowników samoľządolvych zachodzi konieczność dokonania ľegulacji
wynagľodzeń dla pľacowników domu i pľacowników warsztatow. W/w Rozporządzenie
wprowadza zmiany w niektóľych kategoľiach zaszeregowania oľaz wprowadza z dniem
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l stycznia 20l8 r. nową tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagľadzania
zasadniczego. Nowa regulacja płacowa dla pľacowników domu i warsztatów zostanie dokonana
w ľamach planu finansowego na 20l8 rok.
Pismo Dyrektora DPS w Gnojnie w powyższej sprawie stanowi załqcznÍk nr 10 do niniejszego
pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarząđu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 13

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oľaz Kierownik Warsztatow
Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili
sprawozdanie kwaľtalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie z wykorzystania śľodków finansowych za |Y kwartał 2017 r. - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr I] do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oľaz Inspektor w Wydziale SoZ nie
wnieśli zastrzeŻen do w/w spľawozdania.

Po analizie,powyŻsze sprawozdanie zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 14
Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Caľitas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim
Małgorzata Pasternak przedstawiła sprawozdanie kwartalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej
przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim z wykoľzystania środków finansowych
za IV kwartał2017 r._w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu oľaz Inspektor w Wydziale SoZ nie
wnieśli zastrzeŻen do w/w sprawozdania.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjętepÍzezZaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Piasku Wielkim
Małgorzata Pasternak zapőznała Członków Zarządu z odpowiedzią Dyrektora Caľitas
Diecezji Kieleckiej na stwięrdzone niepľawidłowości i wydane zalecenia pokontľolne
Zpľzeprowadzonej pÍzez PCPR w Busku - Zdroju kontľoli w Waľsztatach Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. t6
Inspektor w Wydziate SoZ Adrian Lasak zapoznał Członków Zaruądu z wnioskiem Redaktora
Naczelnego ,,Echa Dniao' w spľawie objęcia honorowym patronatem oľaz dofinansowania
Plebiscytu ,,Hipokrates Świętokľzyski'' - załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.
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Powyższy wniosck został negatywnie zaopiniowany pÍZeZ Zaĺząd Powiatu. Zarząd Powiatu

zaznaczył, Że wlw wniosek powinien zostac przygotowariy zgodnie z wymogami ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach -za, O głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 17
P.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych

Ruchowo w Busku - Zdroju Waldemaľ Wójcik zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem

w spľawie wykonania robó1dodatkowych inwestycji pn. 
',Dostosowanie 

wewnętrznych ciągów

komunikacyjnych do obowiązujących pľzepisów techniczno - budowlanych p'poŻ. wtaz

z wykonanióm oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku - Zdroju przy

ul. Ŕehabilitacyjnej 1'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ I5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie wnioskowanych robót.

.Tednocześn ie Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na wykonanie w/w pľac dodatkowe

śľodki Íinansowe w kwocie 4 500 zł. Skarbnik Powiatu został zobowíązany do pľzygotowania

stosownej inicj atywy uchwałoda w czej w powyższym zakresi e'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzezZarządPowiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18
P.o. Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych

Ruchowo w Busku --Zdľoju Waldemar Wójcik zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem

o wyrażenie zgody na zatiudnienie pracownika na stanowisku kierowcy na umowę zlecenie -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu

w głosowaniu_przy 5 gĺosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa

I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdĺoju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium

za wyniki * nuu." oraz osiągnięcia spoľtowe _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do

niniej szego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum

ogólnokształóącym w Busku _ Zdroju wynosi l5O zł dla ucznia. Stypendia przyznano 56

uczniom.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki

* nuu.. oľaz osiągnięcia spoľtowe w I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdľoju.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z infoľmacją
Dyrektora Zespołu Szkół'fechnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju nt. zawarcia
umowy najmu pokoi mieszkalnych w internacie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8
do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
o ZapoÍrzebowanie na środki finansowe Z przęZnaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauciycieli Poľadni Psychologi czno - Pedagogiczrrej w Busku - Zdľoju na I kwaľtał 2018 roku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

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

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Ze sprawozdaniem
kwartalnym Ďyrektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju
z przebiegu realizacji pľojektu pn. ,,Nauczanie bez gľanic" w ramach programu Erasmus*
(pażdzieĺÁik 2017 ľ' - gľudzień 2017 r.) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do

niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie zostaŁa przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu

do wiadomości.

Ad.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wykaz impľez z dziedziny kultuľy

oľganizowanych ptzez obce podmioty w 20l8 roku, pľoponowanych do dofinansowania

z Ĺudzetu Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 2I do niniejszego

pľotokołu.

Zarząd Powiatu zaakceptował nlw imprezy do dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego
z dzíedziny kultury organizowane przez obce podmioty w 2018 r.:

- X ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu _ Zđroju w pľoponowanej

kwocie do przyznania w 2018 ľ. w wysokości 2 000 zł;
_ XVI Festyn Ŕodzinny ,,Soleckie Lato nad Za|ewem" w pľoponowanej kwocie

doptzyznaniaw 20l8 r. wwysokości l 500 zł;

- Sobótki 2018 - Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej

na wspaľcie organizacji przedmiotowej impľezy w kwocie 1 000 zł;
_ Kingđnalia 2018 w pľoponowanej kwocie do ptzyznania w 2018 ľ. w wysokości

3 500 zł;
- XLII Buskie Spotkania z

w wysokości 1 500 zł;
Folklorem w proponowanej kwocie do przyznania w 20l8 ľ.

- XI ogólnopolski Festiwal Piosenki im.
w propollowanej kwocie do przyznat"ia

Wojtka Belona ,,Niechaj zabľzmi Bukowina''
w 20l8 r' w wysokości l 500 zł;



ll

_ XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Kľystyny Jamroz w proponowanej

kwocie do pĺzyznania w 20l8 ľ' w wysokości 8 000 zł;

- IV Świętokľzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu w proponowanej kwocte

do przyznania w 20l8 r. w wysokości 2 500 zł;
_ Przegląd Poezii i Pieśni Legionowej, Żołnieľskiej i Niepodległościowej - Zarząd

Powiatu zdecýdował o przyznaniu pomocy ťrnansowej na wsparcie organizacji

pľzedmiotowej impľezy w kwocie 500 zł;

- kxl ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2018 w pľoponowanej kwocie

do przyznania w 20l8 r. w wysokości l 000 zł;

- ogolnäpolski Konkurs Fotografrczny Wszystkie Dzieci Swiata Pacanów 20l8
W pľoponowanej kwocie do przyznania w 20l8 r. w wysokościŻ 000 zł_;,

_ 16. Międzynaróao*y Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Hiszpania 2018

w proponowanej kwocie do przyznania w 20l8 r. w wysokości 5 000 zł;

_ Dni Pacanowa - Zarząd Éowiatu zdecydował o ptzyznaniu pomocy finansowej

na wsparcie oľganizacji przedmiotowej imprezy w kwocie 1 500 zł;
_ Budowa Pomňika Wincentego Witosa - w proponowanej kwocie do przyznania

w 2018 ľ. w wysokości l0 000 zł.

ŁącznawysokoŚi dofinansowania w powyzszym zakresie stanowi kwotę 41 500 zł.

Członkowi e Zaľządu zdecydowali o dofinansowaniu: XLII Buskich Spotkań z Folkloľem,

ogólnopolskiego Konkurzu Fotogľaficznego ',Wszystkie 
Dzieci Swiata Pacanów 2018''

za:strzegając, zé powyższe kwoty áofinansowania mają zostai ptzeznaczone na nagrody dla

uczestników z Powiatu Buskiógo' Członkowi e Zarządu zdecydowali o dofinansowaniu

XI ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im' Wojtka Belona ,'Niechaj zabtzmi Bukowina''

zastriegając, że powyższa kwota doťrnansowania ma zostaó pÍzeznaczona na nagľodę Starosty

Buskiego.

Członkowi e Zarządu zdecydowali o dofinansowaniu XXIV Międzynaľodowego Festiwalu

Muzycznego im. Kľystyny Jamľoz zastrzegając, Że powyŻsza kwota ma zostaó przeznaczona

na oiguniňcję ogólnodô'iępn"go' bezpłatnego konceľtu w jednej z gmin Powiatu Buskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prze'z Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

o godz' 955 posiedzenie Zarzqdu opuścił Członek Zarzqdu ll/iesław Marzec'

^d.Ż4Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła ogłoszenie o naborze wniosków

o udzielęnie dotacji na dofinansowanie reďrizacji pľac przy zabytkach w roku 2018

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Wysokość planowanych środków ťlnansowych na dofinansowanie w/w pľac w 2018 roku

."ynosi 50 ó00 zł. Wnioski naleŻy składać w teľminie od 2 lutego do 2 marca 2018 r.

Po ana|ízie, Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowe ogłoszenie w głosowaniu

pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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Ad.25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przekazani.a podległym jednostkom budzetowym informacji o ostatecznych
kwoiach dochodów i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budzetu

w 20l8 ľoku.

Po analizie , povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 889/2018 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l stycznia2018 ľoku

w sprawie pľzekazania podległym jednostkom budzetowym infoľmacji o ostatecznych kwotach

dođhodó* i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2018 ľoku

stanowi zalqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie planu Íinansowego zadafiz zakresu administracji ľządowej oľaz innych zadan

zleconych odrębnymi ustawami w 20l8 roku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 890/2018 Zaruąđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l stycznia2018 roku

w sprawie planu finansowego zadan z zakľesu administracji ľząđowej oruz innych zadan

zlecbnych oäľębnymi ustawami w 20l8 roku stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego protokołu.

^d.27Skarbnik Powiatu Ańuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie ptzekazania kieľownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień

do zaciągania zobowi ązań w 20l 8 roku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 89l/20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 31 stycznia2018 roku

w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek budzetowych uprawnień

do zaciąganiá zobowiązanw 2018 ľoku stanowi rułqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień

do dókony*uniu przenieśień planowanych wydatków i zaciągania zobowi ązafi w 20l8 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowanaprzez Członków Zarządu

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

Uchwała Nr 892/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z đnia 3l stycznia2018 roku

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych upľawnień do dokonywania
pľzeniesień planowanych wydatków i zaciągania zobowiązan w 2018 ľoku stanowi załqcznik
nľ 26 do niniejszego protokołu.
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Ad.29
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznałaCzłonków Zaľządu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju w spľawie wytaŻenia zgody na

nieódpłatne przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju bądż
innej wskazanej jednostce lub organizacji społecznej majątku ľuchomego - 2 bojlerów
elektľycznych (80 l.) oraz 6 bojlerów elektľycznych (10 l') - uzyskanych po modeľnizacji
systemu podgrzewania ciepłej wody w sali gimnastycznej - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zobowiązaŁ Naczelnika Wydziału oR do rozęznania czy PCPR jest

zainteľesowane pozyskaniem w/w bojlerów na własne potrzeby czy teŻ chce je przekazać, jako

wsparcie rzęczowe do wytypowanych osób. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika
Wydziału oR do spľawdzeniaczy istnieje możliwość bezpośľedniego przekazaniaprzezPowiat
w/w bojleľów wskazanym pÍZeZ PCPR osobom.

Ad.30

W sprawach różnych:

I. Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju o udzielenie
upoważnienia do podejmowania działań w Pľojekcie pn. ,,Bliżej Euľopy, bliżej sukcesu'',

którego rea|izacjazaplanowana jest w okresie od 0l.12.2018 ľ. do 3l.12.201'9 r. - załqcznik
nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej

przezPowiat Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. ,,Bliżej
Euľopy, bliżej sukcesuo'w ramach programu Erasmus*.

Po analizie,powyŻszauchwała zostałapozytywnie zaopiniowanapÍzezCzłonków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 893/20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l stycznia 2018 ľoku
w sprawie upowaznienia dyľektora jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski
do podejmowania czynności w zakľesie realizacji pľojektu pn. ,,Bliżej Europy, bliŻej

sukcesu'' w ľamach pľogramu Eľasmus* stanowi załqcznik'nľ 29 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu

z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻeniawoli przystąpienia Powiatu

Buskiego do realizacji projektu pn. ,,BliŻej Europy, bliżej sukcesu'' w ramach programu

Erasmus* - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyższy piojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady

Powiatu, a następnie włączeniado poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu lutym br.
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