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Protokół Nľ l84/2018

posiedzeni a Zarządu Powiatu

z dnĺa 12 lipca 20l8 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ierzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Marzęc

oraz

Maľian Szostak _ Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju
Andrzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdtoju
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Sylwesteľ Pałka _ Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdľoju
Wiesław Waga _ Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie
Adľian Lasak _ Inspektor w Wydziale SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Ilona Maľzec _ Inspektor w Referacie IP
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Andľzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo

Pľoponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzęniequoľum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego lJrzędu Pracy w Busku Zdroju

w spľawic wyľażcnia zgody na ogłoszcnic konkuľSll na rvolnc stalrowisko uľzędniczc
Spec.jalista ds' rozwo.ju zau,odou,ego (Dyľ. PUP w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SOZ,
Skarbnik Powiatu).
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6. Zapoznaníe się z infbľmacją Dyľektoľa Powiatowego Cęntľum Pomocy Rodzinie w Busku
_ Zdľoju w sprawie pľogľamu ,,Zajęcia klubowe u, WZ" (Dyľ. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

7, Zapoznanie się z protokołem z kontľoli w Waľsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

8. Rozpatľzenie wniosku Gminy Stopnica w spľawie zamiaľu współpľacy w zakľesie
pľzebudowy dľogi powiatowej Nľ 0l12 T Nowa Wieś _ Sroczków _ Beszowa (Dyr. PZD
w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu).

9. Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego odnośnie kontroli
przeprowadzonej w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju na oddziale GruŹlicy
i Chorób Płuc (Dyľ. ZoZw Busku _Zdrój' Nacz. Wydz. SoZ).

l0. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotyczącej realízacji projektu

zagranicznych pľaktyk zawodowych dla uczniów Technikum Nľ 2 (Dyľ. ZST-I w Busku

- Zdľoju, Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).
11.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

w Broninie w spľawie wyľaŻenia zgody na zatľudnienie pľacownika administľacyjnego
(Dyr.sosw w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatruenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na zagospodaľowanie składników
rzeczowch majątku ľuchomego likwidowanego internatu (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwięrdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce

i osiągnięcia sportowe (Nacz. Wydz. EK)'
14. Rozpatruenię wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju

w spľawie zatwieľdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).
15. Rozpatrzenie wniosków Dyrektoľów jednostek oświatowych w spľawie zabezpieczenia

środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz.

Wydz. EK).
l6. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia regulaminu gospodarowania

środkarni finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Nacz.

Wydz. EK).
17. Rozpatľzenie wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

(Nacz. Wydz. EK).
18. Zapoznanie się ze spľawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych

i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z realizacji projektów edukacyjnych ,, Nauczanie

bez granic" oraz ,, Dobry start" (Nacz. Wydz. EK).
19.Zapoznanie się Ze sptawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Busku -Zdrojuzrealizacji projektu edukacyjnego ,,Dobry starl" (Nacz. Wydz. EK).
20. Rozpatrzenie wniosku Refeľatu Inwestycji i Pľomocji w sprawie odwołania decyzji

oľganizacji dozynek powiatowo _ gminnych w ľoku bieŻącym oľaz w spľawie udziału

delegacji wieńcowej ľepľezentującej Powiat Buski na XVIII Świętokľzyskich Dożynkach

Wojewódzkich (Kier. Ref. IP).
21. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach

w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie wydatków budzetowych

na ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).
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22. |>rzyjęcie sprawozdania rzeczowo - flnansowęgo samorządu powiatowego o zadaniach
zrea|izowanych ze środków PFRON w II kwartaIe 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego na ľok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).
24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatkórł,

w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
26. Spľawy rőŻnę (RLo)'
27 . Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaľządu Jerzy Ko|arz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 730 otwoľzył l84 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 C_z]onków Zarządu (Członek Zaľzqdu ĺľiesław Maľzec dołqczył
do posiedzenia o godz. 8"'), co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonycll
osób stanowiq załqcznÍki nľ I i 2 do níníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pľzez PľzewodnicZącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l83/20l8 z dnia 4lipca 2018 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _

wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ Zdľojtl Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w spľawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze specjalisĺa ds' rozwoju ząwodowe4o - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się,

z uwzględnieniem, że koszty związane z zatľudnieniem zostaną pokľyte w ľamach własnego
budżetu.

Ponadto. |)yrektoľ Powiatowego Ilľzędu Pľacy w Rtlsktl - Zdľojlr poinfoľmował o śľodkach
finansowych jakie wpłynęły do PUP w wysokości 350 000 zł ze śľodków ľezeľwy Ministra na

ľealizację progľamu dla osób zamieszkujących teľeny wiejskie (gminy wiejskie i miejsko -
wiejskie).
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Ad.6
Dyrektor Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z infoľmacją w spľawie pľogľamu ,,Zajęcia klubowe w WTZ"
ogłoszonego przez PFRON - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 4 do niniejszego
pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľotokołem z kontľoli w Waľsztatach Terapii Zajęciowej przy
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do

niniej szego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząđ
Powiatu z wnioskiem Gminy Stopnica w spľawie współpľacy w zakresie pľzebudowy dľogi
powiatowej Nľ 0l12 T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zgłosił propozycję, aby w pľzypadku
pojawienia się tego typu sytuacji w innych Gminach Powiatu zastosować tą samą zasadę,

czyli jeŻeli zadnie nie zakwalifikowało się do Żadnego z ľządowych progľamów, a środki
w budŻecie Powiatu zostały zabezpieczone i dana Gmina zadeklaruje f,rnansowy udział, któľy
pozwo l i na r ealizację zadanía.

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji Wiceprzewodniczącego Zarządu, pod
waľunkiem, Że udział f,rnansowy Powiatu ograniczai się będzie jedynie do wysokoŚci
zab ezpieczonych śľodkó w.

Po przeanalizowaniu, wniosek Gminy Stopnica został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ

Członków Zaruądu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się, z zastrzęŻęniem, iŻ ľemont omawianego odcinka drogi powiatowej zostanie
wykonany w istniejących parametľach oraz, Że udział f,rnansowy Powiatu ograniczai się
będzie do zabezpieczonej wcześniej kwoty'

Ponadto, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju pľzedstawił po weryf,rkacji pľopozycje zadan
inwestycyjnych na dľogach powiatowych do realizacji w 20l9 ľoku w ramach ,,Programu
rozwoju gminne'j i powiatou,e.i inĺřastruktury drogov,ei na latą 2016-2019", jakie zostaną
pľzedstawione Buľmistľzom i Wójtom z teľenu Powiatu Buskiego do akceptacji
w bľzmięniu stanowiącym zalqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Do posiedzenia ZaľzqĺJu Powiaĺtl dolqczyl Czlonek Zaľzc1ĺlu Wie'yluw Muľzec,
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Ad.9
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak
Powiatu z pismem Wojewody Świętokrzyskiego odnośnie kontroli
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju na oddziale GľuŹlicy
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 8 do niniejszego protokołu.

zapoznał Zaruąd
pľzepľowadzonej
i Choľób Płuc -

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ponadto, Dyrektoľ ZoZ przedstawił pľopozycję zakupu tomogľafir na potľzeby Szpitala.

Zaľząd Powiatu podejmie decyzję w pľzedmiotowej spľawie po przedstawieniu pÍzez
Dyľektoľa pisemnego wniosku wÍaz Z uzasadnieniem'

Ad. 10
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infbľmatycznych w Busku _ Zdroju Sylwesteľ Pałka
zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na podpisanie umowy
dotyczącej realizacji pľojektu zagranicznych pľaktyk zawodowych dla uczniów Technikum
Nr 2 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11
Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ WychowawczęEo w Bľoninie Wiesław Waga
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie
pľacownika administľacyjnego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się,
zzastrzeŻeniem, że w momencie odejścia na emeryturę osoby z księgowości, nie będzie
moŻliwości zatrudnienia pľacownika na to miejsce.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju w spľawie wyrażenia
zgody na Zagospodaľowanie składników ľzeczorych majątku ruchomego likwidowanego
internatu - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l I do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz Zasugerował, Że ze względu na prowadzone rozmowy
z wyŻszą uczelnią, któľa zainteľesowana jest uľuchomieniem swojej placówki w budynku
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju, rozdysponowanie
składników majątku ľuchomego naleŻy ograniczyć, jedynie do przekazania tym jednostkom,
któľe będą uruchamiać nowe pokoje w inteľnatach. A, z ptzekazaniem pozostałych
składników poczekać do miesiąca września, kiedy zostaną podjęte konkretne decyzje.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu podjął decyzję o pľzekazaniu' zgodnie z wnioskiem,
składników dla Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdtoju oľaz d\a I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju,
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Natomiast' przekazanie dla Zespołu Szkół Teclrniczno - Inĺbľmatycznych oraz sprzedaŻ
składników rzeczowych majątku ľuchomego w ofercie publicznej zamieszczonej w BIP
szkoły i w formie przetargu nieogľaniczonego zostaje odłoŻonę do rozpatrzenia na miesiąc
wrzesień.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdtoju w spľawie
zatwięrdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I2 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju wynosi 200 zł. Do stypendium
wytypowano łącznie 1l uczniów.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _
Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3 do
niniej szego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum
ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju wynosi I37 zł. Do stypendium wytypowano łącznie 37
uczniów.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwietdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia sportowe w I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdľoju.

PoryŻszę stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju z dn.03.07.2018 r. Znak:
ZSPl.07l0'59.2018 w spľawie zabezpieczenia śľodków ťtnansowych z przeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 14 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju z dn.03.07'2018 ľ. Znak:
PPP.O7I .49.2018 w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych z pľzeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /5 do
niniej szego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie ustalenia ľegulaminu gospodarowania śľodkami finansowymi
pÍzęznaczonymi na pomoc zdľowotną dla nauczycieli _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła wnioski dyrektoľów poszczególnych
placówek oświatowych prowadzonych pľZez Powiat Buski o przyznanie Stypendium Starosty
Buskiego za wyniki w nauce _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l7 do niniejszego
pľotokołu.

Powyższe wnioski złoŻy|i dyrektorzy n/w placówek oświatowych:

. I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju (1 wniosek _ uczeń klasy drugiej
I Liceum ogólnokształcącego);
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju (2 wnioski: uczennica
III Licęum ogólnokształcącego oÍazuczennica Technikum Nľ 1);

Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju (2 wnioski:
uczennica IV Liceum ogólnokształcącego oraz uczennica Technikum Nľ 2);
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju (1 wniosek -
uczennica Technikum Nr 3);
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku Zdroju (l wniosek uczen Technikum Specjalnego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo)'

Po analizie, powyższe wnioski zostały zaakceptowanę przęz Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosaclr _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzyrnał się.
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W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwľóciła się
do Zarządu Powiatu o ustalenie wysokości pľzedmiotowego stypendium.

Zaľząd Powiatu postanowił pozostawić wysokośó w/w stypendium na dotychczasowym
poziomie, tj. Ż50 złlm-c.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu ze sprawozdaniem
kwartalnym Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
z realizacji pľojektu pn. ,, Nąucząnie bez granic " ľealizowanego ze środków Po wER
w ľamach pľojektu Ponadnaľodowa mobilnośó kadľy edukacji szkolnej na zasadach Progľamu
Eľasmus* sęktoľ Edukacja szkolna 2017 Akcja l ,,Mobilnośó kadľy'' _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu'

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

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze
spľawozdaniem kwaľtalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku _ Zdroju z realizacji projektu pn. ,,Dobry start'' - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdroju z realizacji projektu
pn. ,,Dobry start'' za okes od 0l .04.2018 ľ. do 30'06.2018 r. _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.20
Inspektor w Refeľacie IP Ilona Marzec zapoznała Zaruąd Powiatu z infoľmacją władz
samoľządowych Miasta i Gminy Stopnica o wycofaniu deklaľacji współoľganizowania
dożynek powiatowo - gminnych, któľe miały się odbyć w dniu 19 sieľpnia 2018 ľ. -
wbrzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu' Następnie, Inspektoľ
w Referacie IP zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie .decyzji w sprawie udziału
delegacji wieńcowej repľezentującej Powiat Buski na XVIII Swiętokrzyskich Dożynkach
Wojewódzkich.

Ze względu na wycofanie deklaracji współoľganizowania dożynek powiatowo _ gminnych
władz samoľządowyclr Miasta i Glrriny Stopnica w ľoku bieżącym, Pľzewodniczący Zaľządu
Jeľzy Kolarz wyszedł z propozycją, aby tak jak w roku ubiegłym Komisja dokonała oceny
wieńców dożynkowych w poszczególnych gminach z terenu Powiatu i wytypowała wieniec,
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któľy będzie reprezentował Powiat Buski na XVIII Świętokrzyskich Dożynkach
Wojewódzkich. Dla delegacji wieńcowej ľepľezentującej Powiat zostanie przyznana nagľoda
w wysokości 1 200 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dn. 09.07'2018 ľ. Znak: PoW.8l20.l56.2018
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przeniesień w planie wydatków budzetowych na
rok 20l8 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.2Ż
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak pľzedstawił spľawozdanię rzeczowo - finansowe Samoruądu
powiatowego o zadaniach zľealizowanych ze śľodków PFRON w II kwaľta|e 2018 ľoku -
w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 23 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze sprawozdanie zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l8.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 101912018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lipca 2018 ľoku
wspľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi zalqcznik nr 24 do
niniej szego protokołu.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżettl Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nľ 1020/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lipca 2018 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w l]usku _

Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.
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Po arralizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 1021/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 lípca 2018 roku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznÍk
nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

A.d.26

W sprawaclt różnyclt:

l. Naczelnik Wydziału RLo Andrzej Lasak zwľócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie oľganizacji konkuľsu ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda _ Przyjazna
Sľodowisku'''

Naczelnik Wydziału RLo poinformował, że swoich przedstawicięli do w/w Konkuľsu
zgłosiły trzy Gminy:

. Gmina Tuczępy

. Gmina Busko _ Zdľoj

. Gmina Pacanów

Zgłoszenía poszczególnych Gmin stanowią kolejno załqcznik nr 27, 28, 29 do
niniej szego protokołu'

Do składu Komisji Konkuľsowej pľoponuje się następujące osoby:

. Pan Andľzej Lasak - pľzewodniczący,

. Pani Agnieszka Kania - członek,

. Pani Renata Galus - członek.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do oľganizacji konkursu
,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Śľodowisku'', zatwierdził zaproponowany
przez Naczelnika Wydziału RLo skład Komisji Konkuľsowej. Natomiast, decyzja
o wysokości nagľód zostanie podjęta po dokonaniu oceny ptzez Komisję Konkursową.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

2. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował Członków Zarządu o wniosku
zjakim zwľócił się Dyrektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Piotľ Zeljaś w spľawie udzielenia półľocznego uľlopu bezpłatnego'

Podczas dyskusji Członkowie Zarządu wyľazili negatywną opinię w spľawie
przedstawionego wniosku.

3. W odpowiedzi na inteľpelację Radnego Jaľosława Jawoľskiego, Zarząd Powiatu
zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdro1u
skierowanym do Buľmistľza Miasta i Gminy Wiślica w spľawie wydania decyzji na
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\\/ycinkę dľzerł, ľosnącyclr w pasic cĺľogclwynr clľogi powiatowe.i w lnie.jscowoŚci
Goľysławice - w bľznrieniu stanowiącylrr zułqczľtik nr 30 do niriie.iszcgo pľotokołtr.

IlrÍbľnracja w powyższynr zakľesie została pľzyjęÍaprzez Członków Zarz,ądu Powiatu
do wiadomości.

Ad.27
Po zľealizowaniu ptlľząclku obľad Pľz.ewodniczt1cy 'Larządv Jevy Kolaľz poclziękował
obecnylrr zaudział i o godzinic 900 zanrknął posiedzenie7'aľz4dv I'owiatu.

L-1

Pľĺltokĺjl sporządzila'
Wiolcta Wapa ,' \--. ^ 
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