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Protokól Nľ l/20l8
z posicdzcnia Zarządu Powiatu
zĺJnia 28 listopada 2018 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jeľzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Marzęc
5. 'fomasz Mierzwa

oľaz

Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego w Bľoľlinie
Sylwesteľ Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Inĺbľmatycznych w Busku - Zdľoju
Aľleta Stępieli - nauczyciel w Specjalnynr ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie
Maľzena Sadowska - nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Btlsku
- Zdľoju
Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdľoju
Anclľzej Snrulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju
Gruegorz Lasak _ Dyľcktoľ Zcspołu opicki Zdľowotnej w Busku - Zclľo.irr
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Baľbaľa Jasonek - Kieľowrlik ReÍ-eľatu Gospoclaľki Nicľucholnościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł - Kierownik Reĺbľatu II,

Proponowany poľządek posicclzenia:

otwaľcie posiedzenla.
Stwieľdzenie qttoľunr.
l'ľzyj ęoie poľządktr posicdzenia.
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4, Pľzyjęcie pľotokołówz posiedzeń ZaľząduPowiatu:Nľ l99120l8 zdn. l5listopada 20l8 ľ'
oľaz Nľ 200lŻ018 z dn. l9 listopada 201 8 ľ.

5. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu zI Ses.ji Rady Powiatu z dnia 20 listopada 2018 roku'
6, Wľęczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oľaz ślubowanie nauczycieli

(Nacz. Wydz. EK).
7, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zfuoju w spľawie zmiany uchwały

nr 96l/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 maja 201 8 r. w sprawie ustalenia
haľmonogramu likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazinierza Wielkiego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się z pisnrern Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej w spľawie
przyznania dodatkowych środków finansowych na ľealizację przez Powiatowy Urząd Pľacy
w Busku _ Zdľoju pľogľamu aktywizacji zawodowej bezľobotnych zamieszkujących na wsi
(Dyr. PUP w Busku _ Zdľoju, Skarbnĺk Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju w sprawie zabezpieczeniaptzez Powiat w budŻecie Centľum na2079 r. śľodków na
utrzymanie Hostelu dla osób, będących w sytuacjach kľyzysowych (Dyr. PCPR w Busku
- Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l0. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie
wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięi między pozycjami pľeliminarza kosztów
funkcjonowania Warsztatiw Terapii Zajęciowej w 2018 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku -
Zdľoju, Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

ll. Zapoznanie się Z pľogľamem naprawczym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
(Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu opiniowania złożonych ofert na powieľzenie ľealizacji zadania
z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej oraz nieodpłatnego
poľadnictwa obywatelskiego w 2019 roku ptzez oľganizacje pozarządowe (Nacz. Wydz.
soz).

|3. Zapoznanie się z pisrnem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w spľawie ogrzewania byłych budynków szkolnych pľzy ul. Boh.
W - wy 106 i ul. Boh. W - wy 120 w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _
Zdroju w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej dodatkowego najmu pomieszczeń
w podziemiach inteľnatu ZST-I Z pÍzęznaczeniem na składnicę akt (Nacz. Wydz. GKN).

15. Rozpatrzenie wniosku Refęľatu IP w spľawíe zabezpieczenia środków własnych oraz
kosztów realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczęgo w Bľoninie o budynek do ľehabilitacji zawodowej i społecznej wľaz
z salą gimnastyczną, pľzebudowa boiska ogólnodostępnego wľaz z budową ścieżki
rehabilitacyjnej na potľzeby szkoły podstawowej'' w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem (Kieľ. Ref. IP, Skarbnik Powiatu)'

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięć śľodków do planu finansowego na ľok
201 8 (Skarbnĺk Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków Íinansowych w ľamach
pľogramu Erasmust (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w związku
z realizacją pľojektu ,, Nauczanie bez granic '' (Skaľbnik Powĺatu).



3

19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju w sprawie dokonania przeniesień finansowych (Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju w spľawie dokonania przeniesień finansowych (Skaľbnik Powiatu).

2l. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdtoju
wsprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych w 20l8 roku (Skaľbnik
Powiatu).

2Ż.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
dokonania zmiany wydatków budzetowych na 20l8 ľok (Skaľbnĺk Powiatu).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków do planu finansowego na ľok
201 8 (Skaľbnik Powiatu).

24.Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku _ Zdroju
w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków
budżetowych na 20l8 ľok (Skarbnik Powiatu)'

25. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku _ Zdroju
w spľawie dokonania pľzesunięcia środków f,lnansowych w planach wydatków
budzetowych na 2018 rok (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnĺk Powĺatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administľacji ľządowej oÍaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2018 ľoku (Skarbnik Powiatu).

30. Sprawy różne.
3|. Zamknięcie posied zenía.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Ptzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył l posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ IisĘ obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I Í 2 do niníejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany pÍZeZ Pľzewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zarządu Powiatu: Nr l99l20l8 z dnia 15 listopada 2018 ľoku oraz
Nľ 200/20l 8 z dnia l 9 listopada 20 l 8 ľoku zostały pľzyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.5
wdľożenie uchwał Rady Powiatu z I Sesji Rady Powiatu z dnia 20 listopada 2018 ľoku -
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I / l l Ż0|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 ľoku
w spľawie wyboľu Pľzęwodniczącęgo Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

- Uchwałę otľzymuje Pľzewodníczący Rady Powiatu Andľzej Gądek, Kieľownik BR
Barbaľa Banaś, Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc i Skaľbnik Powiatu Aľtur
Polniak.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków ZarząĺJu Powĺatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

UchwałaNľ I / Ż l2018 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 20 listopada2018 ľoku
w spľawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku - Zűoju.

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Swiętokl'zyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

_ Uchwałę otrzymuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zíoło,
Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, Kieľownik BR Baľbaľa Banaś,
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc i Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

Powyższe stanowĺsko zostało przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľrymal sĺę.

Uchwała Nľ I / 3 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada Ż018 ľoku
w spľawie wyboľu Starosty Buskiego.

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

- Uchwałę otľzymuje Starosta Buski Jerzy Kolaľz, Kierownik BR Baľbaľa Banaś,
Naczelnik Wydziału oR KľzysztoĺWelenc i Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr I / 4 l 2018 Racly Powiatu w Busktl - Zdroju z dnia 20 listopada 20118 roku
w spľawie wyboľu Wicestaľosty Buskiego.

_ Uchwałę przekazuje się do:

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

- Uchwałę otrzymuje Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak, Kierownik BR Baľbaľa
Banaś, Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc i Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowanĺu
przy 5 głosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal sĺę.
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Uchwała Nr I / 5 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 ľoku
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju'

_ Uchwałęptzekazuje się do:

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

- Uchwałę otľzymuje Członek Zaľządu Wiesław Matzec, Członek Zarządu Tomasz
Mieľzwa, Członek Zarządu Jeľzy Kordos' Kierownik BR Baľbaľa Banaś, Naczelnik
Wydziału oR Kľzysztof Welenc i Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte pÍzez Czlonków Zarząĺlu Powĺatu w glosowanĺu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ I i 6 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

_ Za wdrożenie powyŻszej uchwały i infbľmowanie Zarząclu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc
i Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

- Uchwałę ptzekazuje się do:
_ Wojewody Swiętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy

z dnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w glosowaniu
przy 5 glosach _zar0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ I / 1 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia 20 listopada2}|8 ľoku
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

_ za wdľożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak.

_ Uchwałę przekazuje się do:

- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pľzez Czlonków Zarządu Powĺatu w glosowanĺu
przy 5 głosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Uchwała Nr I / 8 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada2018 ľoku
w sprawie przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku'

_ Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľaŻania w Życíe odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.

_ Uchwałę przekazuje się do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu'

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzglowym Województwa

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.
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Uchwała Nr I / 9 l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 listopadaŻ}l8 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV l350lŻ0l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
Ż6 stycznia 20l8 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata20l8 - 2030.

_ Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyższej uchwały
w formie elektľonicznej w programie BESTIA do:

_ Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ I / 10 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 ľoku
w sprawie okľeślenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

_ za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Kierownik
BR Baľbaľa Banaś.

- Uchwałę przekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt' 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powĺatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľrymal się.

Ad.6
Nauczyciel kontraktowy zZespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju Pani
Marzęna Sadowska oraz nauczyciel kontľaktowy Ze Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego w Broninie Pani Aľleta Stępień zda|i egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego pľzed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku -

Zdroju.

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członkőw Zarządu Powiatu, Dyľektorów
placówek oświatowych, w któľych są zatľudnieni oraz Naczęlnika Wydziału EK, złoŻyły
uroczyste ślubowanie'

Następnie, Członkowie Zaruądu wľęczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianov)anego - załqczniki nr 4 _ 5 do niniejszego pľotokołu.

Nast qpily gľatuĺac.i e.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie zmiany uchwały nr 961/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
z dnía 16 maja 20l 8 ľ. w spľawie ustalenia haľmonogľamu likwidacji Internatu Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierua Wielkiego w Busku _ Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosacl'r _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'



Uchwała Nľ l/20l8 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w sprawie zmiany uchwały nr 96llŻ018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 maja
2018 r. w spľawie ustalenia haľmonogľamu likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdľoju stanowi załqcznik nľ 6 do
niniej szego protokołu.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej infoľmującym o przyznaniu
z ľezetry ministľa właściwego do spľaw pľacy' na wniosek Maľszałka Wojewődztwa
Swiętokrzyskiego, dodatkowych środków Funduszu Pľacy w kwocie 330,0 tys. zł na
finansowanie w 20l8 ľoku zadanokľeślonych w $ 2 ust. 1 pkt 7 rozpoľządzęniaRady Ministrów
z dnia 25 sieľpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot śľodków Funduszu Pracy
na finansowanie zadan w województwie, tj. na realizację pÍzez Powiatowy Urząd Pľacy
w Busku _ Zdroju pľogľamu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 7 do niniejszego protokołu'

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

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
poinťoľmował Zarząd Powiatu o podjętych czynnościach w zakresie aneksowania umowy
zawartej dnia 0l .06.2018 r. z Uzdľowiskiem S.A. na wynajem pomieszczeń pod Hostel oIK
w celu przedłużenia jej obowiązywania - załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor
PCPR w Busku - Zdrojl wyjaśnił, Że podczas konsultacji z kancelaľią pľawną obsługującą
bieŻący projekt, wydano opinię, iz nie jest możliwe przedłuŻenie umowy i finansowanie jej ze
śľodków niezłoŻonęgo i niezatwieľdzonego przęz Depaľtament Wdrażania EFS wniosku
o dofinansowanie. Podjęcie takich czynności pľowadzi w konsekwencji do zaklasyfikowania
takiego wydatku w kategoľii wydatek niekwalifikowany. Finansowanie Hostelu i podpisanie
umowy z Wykonawcą będzie możliwe dopieľo po zatwierdzeniu wniosku o doÍinansowanie
projektu i realizowanie go w opaľciu o ustawę z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Aktualnie PCPR przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu

y trybie pozakonkuľsowym Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego EFS 2014 -2020 dotyczącego głównie funkcjonowania ośrodka Inteľwencji
Kryzysowej wÍaz z Hostelem. W/w wniosek jest kontynuacją obecnie ľealizowanego pľojektu
w trybie konkursowym RPo wŚ zotą - 2OŻO pt. ,,Nowy Staľt - Nowe Życie". Dyľektoľ PCPR
zwľócił się z wnioskiem o zabezpieczenie przez Powiat w budŻecie PCPR na20l9 r. środków
nautľzymanie Hostelu dla osób będących w sytuacjach kryzysowych.

Po pľzeanalizowaniu, Zatząd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _przeciw
i 0 głosach -wstľzymał się, postanowił udostępnió pod potľzeby Hostelu oIK od dnia l stycznia
2019 r. pomieszczenia po byłym Intemacie ZSTio w Busku - Zdroju, Dyľektoľ PCPR w Busku
- Zdroju, Naczelnik Wydziału SoZ, Naczelnik Wydziału EK oľaz Naczelnik Wydziału GKN
zostali zobowiązani do spoľządzenia protokołu odnośnie czynności, któľe należy wykonać
(remont, pľzebudowa, inwestycja) w celu pľzygotowania pomieszczen dla potľzeb Hostelu oľaz
ich wyceny,
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Ponadto, Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował o zamiarze przęprowadzenia
ľozmów odnośnie możliwości uľuchomienia w obiektach po Zespole Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju kształcenia pÍzez Państwową '\MyŻszą Szkołę
Zawodową w Taľnowie.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i
Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
dokonania przesunięć między pozycjami preliminaľza kosztów funkcjonowania\őITZ w 20l8
ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przedłoŻył Członkom
Zarządu pľogram naprawczy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrőcił się do Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdroju
o wpľowadzenie, w porozumieniu z Wydziałem SoZ, zmian statystycznych do Ww progľamu

tak, aby progľamy pľzedstawione w 2017 roku i 2018 roku były spójne.

Dyľektor ZoZ poinfoľmował, że wskazane rozbieŻności zostaną skoľygowane. Dodał,
Że przygotowany pľogľam zakłada dwa aspekty: poprawę sytuacji finansowej Szpitala
i poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu. Dyľektor ZoZ nadmienił, że pewne

załoŻeniaopľacowane ptzęZNiego w 2016 ľoku po objęciu stanowiska dyľektoľa nie zmieniły
się. Wskazałnapotrzebę podjęcia dzíałanrestľuktuľyzacyjnych,które w najmniejszym stopniu

będą dotykały pracowników. Nadmienił, Że pľoblemem jest również długi czas oczekiwania na

rozliczenie z NFZ (m.in. realizowanych na oddziale Zakażnym pľogľamów lekowych).

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszy pľogram naptawczy naleŻy przekazai
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych
ofeľt na powierzeni e realizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej oľaz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 20l9 ľoku pÍZęZ organizacje
pozarządowe.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 2l2}l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złoŻonych ofert na

powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej



9

oľaz nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2019 ľoku pľzez oľganizacje pozaľządowe
stanowi załqczník nľ I1do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Kierownik Refęľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek
zapoznała Zatząd Powiatu z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie ogľzewania byłych budynków szkolnych
przyul.Boh.W_wyl06iul.Boh.W_wyl20wBusku_Zdroju-wbľzmieniustanowiącym
załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 14
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbaľa Jasonek
zapoznała Zatząd Powiatu z pismem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdľoju w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej dodatkowego najmu pomieszczeń
w podziemiach inteľnatuzprzeznaczeniem na składnicę akt dla Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdtoju oraz Agencji Restľuktuľyzacji i Modeľnizacji Rolnictwa
Świętokrzyski oddział Regionalny - załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił , Że decyzję w powyŻszym zakresie podejmie po 3l grudnia 20l8
ľoku, po dokonaniu ana|izy zapotrzebowania na powierzchnię aľchiwalną dla Powiatu i jego
j edno stek or ganizacyjnych.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
W związku z planowanym zŁoŻeniem do dnia 30.l l '20l 8 r. wniosku o dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
o budynek do ľehabilitacji zawodowej i społecznei wraz zsalą gimnastyczną, pľzebudowa
boiska ogólnodostępnego wraz z budową ściezki ľehabilitacyjnej na potrzeby szkoły
podstawowej" ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie środków własnych oľaz kosztów ľealizacjí zadania w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Kierownik Refeľatu IP poinfoľmował, Żę łączna waľtość ľobót budowlanych wynosi
7 l98 424,64 zł w ramach których wydzielono zadania:

l) Rozbudowa budynku SOS-W w Broninie o budynek dydaktyczny do ľehabilitacji
zawodowej i społecznej.

2) Rozbudowa SoSW w Bľoninie o salę gimnastyczną wtaz z łącznikiem' przy nowym
budynku dydaktycznym.

3) Pľzebudowa boiska tľawiastego na wielofunkcyjne o sztucznej nawieľzchni ze ścieŻką
rehabilitacyjną.

4) Remont pomieszczeń na piętľze budynku głównego SQS-W w Broninie'

w ľamach kosztów ptzewidziano ľównież działania pľomocyjne, nie pľzewidzianę do
dofi nansow ania ze środków PFRON.
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Po analizie,Zaľząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku o doÍ-lnansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych wydzielonego zadania
pn. Rozbudowa budynku SOS-W w Bľoninie o budynek dydaktyczny do ľehabilitacji
zawodowej i społecznej.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzęZZaľząd Powiatu w głosowaniuprzy 5 głosach _za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľZymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołtt

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 2l'1l.2018 r. Znak:
ZSTio.3010.1496.2018 w sprawie wyraŻenia zgody na przesunięcie śľodków do planu

finansowego na rok 20l8 - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nľ 1.í do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnía 2|.|l.20l8 ľ. Znak:
ZSTio'3Ol O.|49O.2O|8 w sprawie wyľażenia zgody na pľzesunięcie śľodków ftnansowych
w związku zrealizacjąprojektu pn. ,,Myślenie ponad gľanicami'' w ramach pľogramu Erasmus*
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 2|.lI.2018 r. Znak:
ZSTio.3Ol0.149l.2018 w sprawie wyľaŻenia zgody na pľZesunięcie środków finansowych
w związku zrea\izacją pľojektu pn. ,,Nauczanie bez gľanic'' w ľamach pľogľamu Erasmus*
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I7 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroiu z dnia 22.11.2018 r. Znak:
PCPR'ZAF'30l l.ll.2018 w spľawie wyľażenia zgody na dokorranie pľzeniesień f'inansowych
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu ' powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 20.1|.2018 ľ. Znak:
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PCPR.ZAF.30 1 1 . l0'20l 8 w sprawie wyľażeni a zgody na dokonanie pľzeniesień finansowych
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I9 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zuząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.21
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku -Zdrojuzdnia2l.ll.2018ľ.Znak:ILo'32l.86'2018 w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych w 2018 ľoku
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Á.d.22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju z dnia22.||'2018 r, Znak: ZSS:312.15.2018 w spľawie

WraŻeniazgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowych na 20l8 ľ. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia Ż3.11.2018 ľ. Znak:
ZSTio.O7l0.15l0.2018 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków do
planu finansowego na ľok 20l8 - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d,24Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdtoju z dnia 26.1l.2018 r. Znak:
ZsP.0722.57.Ż018 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięcia Śľodków
finansowych w planach wydatków budzetowych na Ż0l8 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Z&oju z dnia 26'1l.2018 r. Znak:
ZsP.0722.59.2018 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięcia śľodków
finansowych w planach wydatków budzetowyclr na 2018 ľok - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmían planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach

budŻetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzęZ Członków Zaruądu

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 3/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetolvych
stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił
w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
w 20l 8 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie , povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pĺzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 4/2018 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0l8 ľoku stanowi

załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu'

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił
w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
w 20l 8 ľoku.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 5/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi

załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

^d.29Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji
rządowej oľaz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l8 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zaĺządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 6/2018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 28 listopada 2018 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innyclr
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zadan zleconych odľębnynri ustawami w 2018 ľoku stanowi załĺpczłlik nľ 28 do niniejszego
protokołu'

Ad.30

vĺ/ spľawach rĺíżnyc lt :

]) Członek Zaruądu Wiesław Maľzcc zgłosił wniosek o przedłużenie istniejącego
choclnika na odcinku włączenia dľogi powiatowej do budowanej obwodnicy
w m. Siesławice.

Zarząd Powiatu postanowił skieľowaÓ pľzedmiotowy wniosek do Dyľektoľa PZD
w Busku - Zdroju.

Członek Zaĺządu.Ieľzy Koľdos zgłosił wniosek o wykonanie chodnika na odcinku od
DPS w Słupi do boiska.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeruy Kolaľz pointbrmował, Że moŻliwość realizacji
powyższego zadania zostanie pľzeanalizowana po otrzymaniu załoŻen do nowego
ľządowego pľogľamu f-lnansowania budowy dľóg. Ponadto przed wykonaniem
pľzedmiotowe.i inwestycji rnusi nastąpić wynriana prł,ęZ Gminę Pacanów inÍľastľuktuľy
technicznei m.in. sięci wodociągowej.

Członek Zarządu Tomasz Mieľzwa zgłosił wniosek w spľawie pľzyspieszenia
pľowadzonych pľac na drodze Zbludowice - Kawczyce w zwíązku z odcięciem ľuchu

na tym odcinku.

Pľzęwodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poiľrfbľmował' ze wniosęk w powyŻszym
zakľesie został juŻ skieľowany do Swiętokľzyskiego Zaľządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach.

Ad.3l
Po zrea|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym

za udzíał i o godzinie l0a0 zanrknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

l'rotokól spĺlrzątlz.ila:
l]aľbara Norvocicń
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