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Protokól Nr 162i2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 lutego 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. KľzysztofGajek
3. Robert Gwőżdż
4. Wiesław Matzec

oraz

Piotr Sokołowski _ Zastępca Dyrektora Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju
Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Andľzei Smulczyński _ Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Ańur Polniak - Skarbnik Powiatu
Baľbaľa Jasonek - Kięľownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Kamil Stępień _ Inspektor w Wydziale KT
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Jerzy Służalski _ Sekľetaľz Powiatu
Mateusz olszewski - Infoľmatyk
Aneta Chľobot _ Inspektoľ w Wydziale oR
Dominika Maľońska - specjalista ds. Funduszy Euľopejskich, Lokalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich, Departament Polityki Regionalnej, Uĺząd Maľszałkowski
Woj ewództwa Świętokľzyskie go

Proponowany porządek pośiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
Ż, Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľóg do kategoľii dľóg gminnych na terenie Gminy Gnojno (Dyr.
PZDwBusku-Zdroju).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
wraŻenia zgody na zatrudnienie trzech osób w zespole terapeutyczno _ opiekunczym
(Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik
Powiatu).

7. Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
_ Zdroju w sprawie projektu ,,Rodzina Wspólna Troska'' (Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdrojl w spľawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pÍzez Powiat niezbędnej kwoty,
która stanowiłaby wkład własny do Programu osłonowego ,,Wspieranie Jednostek
Samoľządu Terytoľialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzi ałania Przemocy
wRodzinie'' edycja 20l8 Priorytet II: ,'Poprawa jakości izwiększenie dostępności do
usług świadczonych na rzecz osób zagroŻonych i doznających pľzemocy w rodzinie''
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powiatu).

9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
_ Z&oju na temat pľojektów zgłoszonych do programu PFRoN pod nazwą 

',Pľogľamwyľównywania różnic miedzy ľegionanri III'' na 2018 rok (Dy.. PCPR w Busku -
Zdľoju, Nacz. Wydz. SOZ, Skaľbnik Powiatu).

|0. Zajęcie stanowiska w spľawie wniosku Gminy Busko _ Zdrój o udzielenie prawa do
dysponowania częścią nieľuchomości położonych pľzy ul. Bocznej w Busku _ Zdroju
(Nacz. Wydz. GKN).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki oľ$anizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz.
Wydz. cKN).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanię części nieruchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

13. Zajęcíe stanowiska w spľawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko _ Zdroj
dotyczącego zwolnieniaz opłat mieszkańców sołectwa Łagiewniki za wydanie aktualnych
pľaw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów (Nacz. Wydz. KT).

14. Rozpatrzenie wniosków Dyľektorów jednostek oświatowych w sprawie zapotrzebowania
na środki ťtnansowe z pÍzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz.
Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018 r. oraz wykazu
specjalności i form kształcenia (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zđľoju w sprawie pľzyjęcia ľegulaminu
Powiatowego Konkursu na amatoľski spot reklamowy ,,Buski Powiat - przyjazny klimat
od 20 lat!" (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie upoważnienia dyrektora
jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakĺesie ľea|izacji pľojektu pn. ,,Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe''
w ľamach Progľamu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Nacz. Wydz.
BK).

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do projektu pn. 

''Innowacyjna edukacja _ nowe moŻliwości zawodowe''
w ramach Pľogľamu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ż014-Ż020 (Nacz. Wydz.
EK).
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19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Progľamu
edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chroruny naszą planetę'' realizowanego na teľenie
Powiatu Buskiego w roku szkolnym Ż0|7l20l8 (Nacz. Wydz. RLo)'

20.Zapoznanie się Ze spľawozdaniem z działa|ności Społecznej StľaŻy Rybackiej okľęgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach za20|7 ľok (Nacz. Wydz. RLo).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w sprawie upoważnienia
kieľowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do dokonania czynności
cywilnoprawnych (Nacz. Wydz. OR).

22. Zapoznanie się z inforniacją w zakľesie obowiązku wykorzystania systemu Legislatoľ
(Nacz. Wydz. OR).

23. Rozpatľzenie wniosku Wydziału oR w sprawie wyraŻenia zgody na zabezpieczenie
dodatkowych środków w budzecie Powiatu pozwa|ających na ľealizację zamówienia pn.:
,,Zakup i dostawa .sysĺemu alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Busku -
Zdroju przy ul. Mickiewicza ] 5 wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem"
(Nacz. Wydz. OR, Skaľbnik Powiatu).

24.Informacja w zakresie gospodaľowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego
pochodzącymi z opłat za udostępnianie zbioľów danych oraz innych mateľiałów z zasobu
geodezyjnego i kaľtograficznego (Skarbnik Powiatu).

25.Informacja w zakĺesie gospodarowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego
pochodzącymi z opłat i kaľ środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochĺony
środowiska i gospodarki wodnej (Skarbnik Powiatu).

26.Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zmian w planie wydatków na2018 ľok (Skarbnik Powiatu).

27.Rozpattzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na
2018 rok (Skarbnik Powiatu).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku
_ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień środków finansolvych
miedzy Rozdziałami (Skarbnik Powiatu)'

29. Rozpatrzenie wniosku Kotnendanta Powiatowego Policji w Busku _ Zdroju w spľawie
wyraŻenia zgody na przeniesienie środków finansowych na wydatki majątkowe
(Skarbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2018 (Skarbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zďroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

34. Sprawy roŻne (Nacz. Wydz. oR).
35. Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który
powitał zebranych i o godzinie 800 otworzył 162 posiedzeni e Zarządu Powiatu.
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Ad.2
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony,
Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź dołqczył do posiedzenia o"godz' 815), co stanowi quoľum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecnoścí Członków
Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez Wicepľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr l6 l l20l8 z dnia 3 l stycznia 201 8 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowanitr przy 3 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem w sprawie wydania opinii o za|iczeniu dľóg do
kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
J do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, ZarządPowiatu w głosowaniu przy 3 giosach _za,0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się, zgodnie z wnioskiem wyraził pozýywną opinię dotyczącą
za|iczenia dľóg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno.

Następnie, zastępca Dyrektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdroju Piotr
Sokołowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
wyraŻenia opinii dotyczącej'zaliczenia dľóg do kategoľii dľóg gminnych na terenie Gminy
Gnojno.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 894/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
w sprawie vĺyraŻenia opinii dotyczącej za|iczenia dróg do kategorii dľóg gminnych na terenie
Gminy Gnojno stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Wiesław Marzec zwrócił się do Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku _ Zdroju z wnioskiem w spľawie przejazdu piaskarki na odcinku od szkoły
w Siesławicaclr w kieľunku Biniątek.

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robeľt Gwóźdź,

Ad.6
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Członków Zarządu
z wnioskiem w spľawie wyrażeniazgody na zatrudnienie tľzech osób w zespole terapeutyczno
- opiekuńczym _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.
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Podczas anďrizy powyŻszego wniosku, Członek Zarządu Kľzysztof Gajek, zapytał' czy są
sporządzane zestawienia, zktőrych wynikałoby ile osób odejdzie na emeľyturę w kolejnych
latach w jednostkach oľganizacyjnych Powiatu Buskiego. Następnie zgłosił, ze jeże|í taka
ana|iza byłaby sporządzona to, poprosił o przedstawienie jej Członkom Zaruądu do
zapoznania

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się, wyraził zgodę na zatľudnienie w DPS w Gnojnie trzech osób
w zespole teľapeutyczno _ opiekuńczym w pieľwszej kolejności korzystając z pośrednictwa
Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Z&oju w ramach stażu lub prac interwencyjnych.
W przypadku braku osób w Powiatowym Urzędzie Pracy spełniających wymagania do
zatľudnienia w zespole teľapbutyczno _ opiekuńczym Dyrektor DPS w Gnojnie będzie mógł
zatrudnić takie osoby w opaľciu o umowę o pľacę.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z informacją w sprawie projektu partnerskiego pt.: ,,Rodzina
Wspólna Troska'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Podczas analrizy powyzszej informacji, Członek Zarządu Krzysztof Gajek, zwľócił uwagę na
zmianę przepisów, która wkrótce ma nastąpiÓ w zakľesie umowy o dzieło i umowy zlecenie.

Informacja w powyzszym zakresie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.8
W związku z ogłoszeniem ptzez Ministeľstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu
na rea|izację pľojektów w ramach Pľogľamu osłonowego ,,Wspieľanie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Pľzemocy w Rodzinie'' edycja 2018,
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smu|czyński
poinformował Członków Zaruądu' że PCPR wzoľem lat popľzednich zamierza przystąpić, do
ww. konkuľsu w ramach Pľioľytetu II: ,,Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług
świadczonych na rzecz osób zagroŻonych i doznających pľzemocy w ľodzinie'' _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu'

Ponadto, Dyrektor PCPR w Busku _ Zdroju zwrőcił się z wnioskiem o zapewnienie przez
Powiat niezbędnej kwoty, która stanowiłaby wkład własny do ww. Pľogľamu.
Dyľektor PCPR poinformował, Że część, Środków wkładu własnego będzie stanowiło
zaangaŻowani e pracowni ków.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak poinformował, Że w budzecie Powiatu są zabezpieczone
środki finansowe na konkursy ogłaszane przez poszczególne Ministeľstwa.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i0 głosach -wstľzymał się, wyraził zgodę na przystąpienie pľzez Powiatowe Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju do ww. konkuľsu, okľeślając wkład własny w wysokości
30%.
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Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z informacją na temat projektów zgłoszonych do progľamu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,,Progľam
wyrównywania rőŻnic między ľegionami III'' na 2018 rok _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.

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

Członek Zarządu Robert Gwożdź zgłosił uwagę odnośnie bľaku ana|izy,jakie są skutki -

ľezultaty programów realizowanych pľzez Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie oraz braku
monitorowania osób po zakonczeniu udziału w pľogramach'

Ad. 10
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami Baľbaľa Jasonek zapoznała Członków
Zarządu z infoľmacją w sprawie wniosku Gminy Busko _ Zdrój o udzielenie pľawa do
dysponowania częścią nięľuchomości działek nľ ewid. gľuntu Ż0l, Ż02/I i 208 obręb l0,
położonych pľzy ul. Bocznej w Busku _ Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym xałqcznik nr 9
do niniejszego pľotokołu.
Na ww. terenach Gmina Busko _ Zdrőj planuje wykonać ciągi piesze, które uspľawnią
komunikację na teľenie ul. Bocznej oľaz umożliwią wykonanie dľogi przeciwpożaľowej.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, że w dniu wczoľajszym
zjego inicjatywy odbyło się spotkanie w tej sprawie, w którym udział wzięli Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju Andrzej Bilewski, Zastępca
Butmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj Tomasz Mierzwa oľaz Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami w tut. Starostwie Baľbara Jasonek. W czasie spotkania
wyj aśniono wszystkie kwestie związane z w l w wnioskiem.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zobowiązał Kierownika Refeľatu
Gospodaľki Nieruchomościami do sporządzenia notatki zpowyŻszego spotkania.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pľawa do dysponowania
częścią nieruchomości ww. działek pod warunkiem' ze projektowane przejście od ulicy
Mickiewicza wzdŁuŻ budynku szkoły nie powinno zająć, więcej terenu niż szerokość 2 m
równolegle od istniejącego ogrodzęnia od strony parkingu. Istniejące ogrodzenia Gmina
Busko _ Zdrőj przesunie na własny koszt. Po wykonaniu inwestycji również na własny koszt
Gmina Busko _ Zdrőj dokona podziału działek w celu przeniesienia własności części zajętych
pod chodniki.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Kierownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami Baľbaľa Jasonek pľzedstawiła pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wýrażenia zgoďy dla powiatowej
jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 895/2018 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 14 lutego 2018 roku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

4d.12
Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami Baľbara Jasonek zapoznała Zarząd
Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WraŻenia zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyinej na oddanie części nieruchomości w najem w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 11do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarząül Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Inspektor w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznú. Członków Zarządu z infoľmacją w sprawie
wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj dotyczącego zwolnienia z opłat
mieszkańców sołectwa Łagiewniki za wydanie aktualnych pľaw jazdy i dowodów
ľejestracyjnych pojazdów w związku z nadaniem nazw ulicom w/w sołectwie - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak poinformował Członków Zarządu, że po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dn. 14 gľudnia 2017 r., który orzekł, Że pobieľanie opłaty ewidencyjnej
i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany
zawartych w nim danych, wynikających ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej
działaniem organów władzy samorządowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP'
bezdyskusyjna stała się spľawa zwolnienia z opłat za wydanie praw jazđy. Natomiast
powyŻszy wyrok nie dotyczy dowodów ľejestľacyjnych.

Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski poinfoľmował Członków Zarządu, iz Zwíązek Powiatów
Polskich wystąpił do Rząclu o zmianę pľzepisów w zakresie, Że jeże|i w przyszłości będą
podejmowane zmiany dotyczące stanu faktycznego spowodowane działaniem organów
władzy samoľządowej (np. zmiana nazw ulic), to, aby koszty ztym zvłiązane ponosiły gminy.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązaŁ'Wydział KT do respektowania i stosowania
wyroku Tľybunału Konstytucyjnego w zakresie zwolnienia z opŁat za wydawanie praw jazdy
oraz do przygotowania pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zwolnienia z opłat
mieszkańców sołectwa Łagiewniki z týułu wymiany dowodów ľejestľacyjnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku _ Zdroju w sprawie
zapotrzebowania na środki finansowe Z przeznaczenięm na doskonalenie zawodowe
nauczycieli _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu
z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _
Zdroju w spľawie zapoÚzebowania na śľodki ťtnansowe z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załqcznik hr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zaľządu z wnioskiem
Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego w Broninie w sprawie
zapotrzebowania na środki ftnansowe z pÍZeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli w 20l8 ľ. oraz wykazu specjalności i form kształcenia.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 896/20|8 Zarządu Powiatu
w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty
w 2018 t' oraz wykazu specjalności i form
pľotokołu.

w Busku _ Zdroju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
kształcenia stanowi załqcznÍk nr I6 do niniejszego

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie przyjęcia ľegulaminu Powiatowego Konkuľsu na amatorski spot
ľeklamowy ,,Buski Powiat - przyjazny klimat od 20 lat!''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 897/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroiu z dnia 14 lutego 2018 roku
w sprawie pľzyięcia regulaminu Powiatowego Konkursu na amatorski spot ľeklamowy ,'Buski
Powiat _ przyjazny klimat od 20 lat!'' stanowi załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu.
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Członek Zarzqdu Wiesław Marzec o godz. 9a0 opuścił posiedzenie Zarzqdu Powiatu'

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej
pÍzez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn.:

,,Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe'' w ramach Programu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 898/2018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
w sprawie upoważnienia dyľektora jednostki oŚwiatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu pn' ,,Innowacyjna edukacja - nowe
możliwości zawodowe'' w ľamach Progľamu opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn.

,,Innowacyjna edukacja _ ncjwe możliwości zawodowe'' w ramach Pľogľamu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Ż014-2020 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do
niniej szego pľotokołtr.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy przekazaé Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przel Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Inspektor w Wydziale RLo Elzbieta Sanecka przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie przyjęcia Pľogramu edukacyjno - ekologicznego pn. ,,Chľońmy
naszą planetę'' ľealizowanego na terenie Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 2017/2018.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 899/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno _ ekologicznego pn. ,,Chľońmy naszą planetę''
ľealizowanego na teľenie Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym 20|7lŻ0l8 stanowi załqcznik
nľ 20 do ninieiszego pľotokołu'



10

Ad.20
Inspektor w Wydziale RLo Elzbięta
spľawozdaniem z działalności Społecznej
Wędkarskiego w Kielcach za Ż0I7 rok -
ni niej szego pľotokołu.

Sanecka zapoznała Członków Zarządu ze
Straży Rybackiej okľęgu Polskiego Zvłiązku
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu w głosowaniu
przy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 3
głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.2l
Informatyk w tut' Staľostwie Mateusz olszewski pľzedstáwił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie upowaznienia kieľowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Buskiego do dokonania czynności cywilnoprawnych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 900i20|8 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 lutego 2018 roku
w spľawie upoważnienia kieľowników jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego do
dokonania czynności cywilnopľawnych stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ađ.22
Informatyk w tut. Starostwie Mateusz olszewski zapoznał Członków Zarządu z informacją
w zakresie obowiązku wykorzystywania systemu Legislator w procesie pľzygotowywania
aktów normatywnych w tut. Staľostwie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 23 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach -za, 0 głosach _przeciw
i 0 głosach _wstrzymał się' podjął decyzję o dalszym wykorzystywaniu systemu Legislatoľ
w procesie pľzygotowywania aktów normatywnych w tut. Starpstwie.

Ad.23
Inspektoľ Wydziału oR Aneta Chrobot zapoznała Członków Zarządu z wnioskiem Wydziału
oR w spľawie wyrażenia zgođy na zabezpieczenie dodatkowych śľodków w budżecie
Powiatu pozwa|ających na realizację zamówienia pn.: ,,Zakup i dostawa systemu alarmowego
u, budynku Starostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju przy ul. Mickiewicza ] 5 wľaz
z montażem, uľuchomieniem'i pľzeszkoleniem'' _ \ľ brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 24
do niniejszego protokołu'

odpowiadając na pýania Członków Zaľządu odnośnie zasadności wymiany systemu
alarmowego, Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak poinfoľmował' Że ze względu na zaplanowany
remont paľteru w budynku głównym Starostwa Powiatowego w budżecie zabezpieczono
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środki finansowe na wymianę systemu alarmowego, który będzie unowocześniony' a jego
centrala zostanie pľzeniesiona w inne miejsce.

Po przeanalizowaniu, Członkowie Zarządu zdecydowali o zabezpieczeniu dodatkowych
środków w budżecie Powiatu pozwalających na ľealizację powyŻszego zamówienia.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
3 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakľesie
gospodarowania dochodami budżetu Powiatu Buskiego pochodzącymi z opłat Za
udostępnienie zbioľów danych oraz innych mateľiałów z zasobu geodezyjnego
i kartograf,lcznego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 25 do niniejszego pľotokołu.

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

4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z informacją w zakresie
gospodaľowania dochodami budzetu Powiatu Buskiego pochodzącymi z opŁat i kaľ
śľodowiskowych pÍzeznaczonymi na finansowanie ochľony środowiska i gospodarki wodnej
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

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

^d.26Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem p.o. Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju z dnia22.01'2018 r. Znak: SoSW.3Ol1.4'2018 w spľawie wyrazenia zgody na
dokonanie zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2078 rok _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.27Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskienr Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia 08.02.2018 ľ. Znak: ILo.32I.12.20l8
w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na 20l8
rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 12.0Ż.20|8 r. Znak: ZST-I
075.10.38.2018 w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków
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blrdżetowych na 2018 ľok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu , powyższy wniosek został po'yty*ni" zaopiniowa ny pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.29Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał
Powiatowego Policji w Busku - Zdroju z
w sprawie wľaŻenia zgody na przeniesienie
w bľzmieniu stanowiącyln załqcznik nr 30 do

Zaruąd Powiatu z wnioskiem Komendanta
dn. 07.02.2018 ľ' Znak: L.dz.2.0151l3l20l8

środków f'tnansowych na wydatki majątkowe _
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ o uzgodnienie
czy w związku z dokonaniem przeniesienia całości zabezpieczonych środków na
dofinansowanie zakupu samochodu, KPP nie będzie potľzebowała dodatko'''vych środków na
słuzby ponadnotmatywne w związku z zabezpieczeniem organizowanych przez Powiat
imprez.

Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał
się' odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu uzyskania dodatkowych
informacii.

4d.30
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2018.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 90112018 Zarrądu Powiatu w Busku * Zdroju z dnia 14 lutego 2018 roku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2018 stanowi załqcznik nľ _l/ do
niniej szego protokołu.

4d.31
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członkiw Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 90212018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 lutego 2018 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku stanowi
załqcznÍk nľ 32 do niniejszego protokołu.

Ad.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie, povłyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach'_za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Uchwała Nľ 903/2018 Zarząclul Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku stanowi

zaĘcznik nľ 33 do niniejszego pľotokołu.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządll Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uclrwała Nr 904/20|8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 14 lutego 2018 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległycłr jednostkaclr budzetowych stanowi załqczník
nľ 34 do ninie.|szego pľotokołu.

Ad.34

W sprawĺlch różnych:

1. Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapoznał pozostałych Członków
Zarządu z wnioskiem Uľzędu Maľszałkowskiego Województwa Swiętokľzyskiego
Depaľtament Polityki Regionalnej w sprawie najmu dodatkowego pomieszczenia na

potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu.

Wicepľzewoclniczący Zarz.ądu Stanisław Klimczak Zepľoponował, aby na potrzeby

Punktu pľZeznac;ĺyć pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku - pokój nľ 3
(pokój Radcy Prawnego). Natomiast obsługa pľawna urzędu zostanie przeniesiona na

pieľwsze piętro do pomieszczeniana końcu korytarua obok BR.

Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się, wyraził zgodę na wynajem dodatkowego pomieszczęnia na potrzeby
I-PI Funduszy Europej skich.

2. W związku ze zgłoszonym wnioskienr Członka Zarządu Krzysz,tofa Gajka w spľawie

wystąpienia do Związku Powiatow Polskich o monit odnośnie podejmowanych
działan w zakľesie wykupu działek od osób fizycznych pod poszerzenie wału
pľzeciwpowodziowego w m. Błotnowola gm. Nowy Koľczyn, Wiceprzewodniczący
Zarządu Stanisław Klimczak zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN o skieľowanie
zapytanía do ZPP w celu pľzedstawienia infbľmacii czy podejmowane Są działania
w powyższynr zakľesie.

Ad.35
Po zľealizowaniu porządku obľad Wicepľz_e_wodniczący Zarządu Stanisław Klilnczak
podziękował obecnym zaudział i o godzinie 1020 zamknął posiedzenieZaľząduPowiatu.
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