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Protokól Nľ 33/2019
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnĺa 11 lipca 2019 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Ieĺzy Ko\arz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4, Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Grzegorz owsiliski - Wicedyľektoľ Zespołu Szkół Teclrnicznyclr i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju
Grzegotz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk RĺzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Piotľ WoŹniak - Inspektor w Referacie IP

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 3ll20l9 z dniaŻ6 czerwca2019

ľoku oľaz 32l20l9 zdnia28 czetwca2Ol9 roku.
5. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju dotyczącym planowanego wykonania ogľodzenia obiektów szkolnych
(Dyľ. ZSTio w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. GKN' Kier. Ref. IP).

6. Zapoznanie się ze zbíorczym zestawieniem ofert w przetaľgu nieogľaniczonym na:

,,Modeľnizacja ewidencji gľuntów ibudynków popľzezutworzeniebaz danych EGiB lub
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popľawę jakości i aktualności baz danych EGiB' wraz Z dopľowadzeniem tych baz do
zgodnoŚci z pojęciowym modelem danych EGiB, okľeślonym w rozporządzeniu Ministľa
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnía 29 marca 2001 ľ. w spľawie ewidencji
gľuntów i budynków'' (Nacz. Wydz. GKN, Skaľbnik Powiatu).

7, Rozpatrzenie wniosku o wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nr 0099T Zborőw
- Swiniary - Trzebica w miejscowości Włosnowice o długości ok. 400 mb (Dyr. PZD
w Busku - Zdroju).

8. Zapoznanie się ze zmianami w ľocznym planie rzeczowo - finansowym na rok 2019
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku _ Zdľoju' Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Pľzyjęcie Spľawozdania ľzeczowo - finansoweqo Samorzqdu powiatowego o zadaniąch
zľealizowąnych ze środków PFRON w ob'esie pieľwszego półrocza 20]9 roku (Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia drugiego,
otwaľtego konkursu ofert na wsparcie rea|izacji zadan publicznych w 20l9 r. (Nacz. Wydz.
soz).

ll. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w spľawie wyraŻeniazgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych w Placówce
dla uczestników XVIII Powiatowej Pielgľzymki Roweľowej z ŁancuÍa na Jasną Góľę
229.07.2019 r. na30.07.2019 r. (Nacz. Wydz. SOZ).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w spľawie zatwięrdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia
sportowe (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe (Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatľzenie wniosku KS Handbalowe Busko w spľawie nieodpłatnego uŻyczenia hali
spoľtowej I Lo w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

15, Zapoznanie się ze Spľawozdaniami Dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdrojuoraz
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju zrea|izacji pľojektu
edukacyjnego pn' ,'Dobľy staľt'' (Nacz. Wydz. BK).

16. Rozpatrzenie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych w spľawie zabezpieczenia
środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr Yll38l20l1 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 lutego 20l1 r. w spľawie przyznawania nagľód Staľosty
Buskiego w dziedzinie kultuľy (Nacz. Wydz. EK).

l8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr YIl39l201l Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 201l r. w spľawie pÍZyznawania nagľód
i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury flzycznej (Nacz. Wydz. EK).

19.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr Yll40l20l1 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 20ll r. w spľawie zasad i trybu ptzyznawania
i pozbawiania Stypendium Sportowego Staľosty Buskiego (Nacz. Wydz. EK).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie stwieľdzenia przekształcenia Powiatowego
ośľodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdľoju wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).

2l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
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kontraktowego zatľudnionego w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Bľoninie) (Nacz. Wydz. EK).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatrudnionego w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie) (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowallego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatrudnionego w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie) (Nacz. Wydz. EK).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego d|a nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatľudnionego w Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľoju) (Nacz. Wydz. EK).
25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w sprawie powołania komisji

egzaminacyjnej clo pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdľoju) (Nacz. Wydz. EK).
26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie powołania komisji

egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanęgo (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -

Zdľoju) (Nacz. Wydz. EK).
27.Rozpatrzęnie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w spľawie wyľażenia zgody

na dokonarrie pľzeniesieli w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdľoju (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

30. Spľawy rőŻne.
3 l. Zamknięci e posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaĺządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 33 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, íz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszotrych osób stanowĺq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokolu,
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Ad.3
Pľoponowany przez PľzewodnicZącego Zaruądu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Protokoły z posiedzeń Zarząđu Powiatu: Nľ 31/2019 z dnia 26 częrwca 2019 ľoku oľaz
Nr 3212019 z dnia28 czetwca 2019 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Grzegorz
owsiński poinfoľmował, Że w wyniku wytyczenia gľanicy przez geodetę od strony północnej
posesji przy ul. Kusocińskiego 38 (siedziba szkoły), okazało się Że gľanica pľzebiega przez
drogę. Droga ta została wykonana przez właściciela posesji przy ul. Kusocińskiego
i miała służyć jako dojazd do położonych tam nowo wybudowanych domów mieszkalnych.
W obecnej chwili nie ma ona racji bytu, z uwagi na planowane wykonanie ogľodzenia obiektów
szkolnych, znajdujących się przy wlw ulicy. W związku z powyŻszym Wicedyrektoľ ZSTio
w Busku - Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o przywľócenie teľenu Szkoły od stľony
północnej do jej pieľwotnego wyglądu tj. usunięcie utwaľdzenia pod dľogę, tak aby można było
wykonaó prace związane z ogrodzeniem' Ponadto w granicy jest postawiony słup
oświetleniowy, któľy albo należy usunąć albo pľzesunąó, aby nie kolidował z ogrodzeniem.
Sľodki, które zostały zabezpieczone na wykonanie ogľodzenia w obecnej chwili nie są
wystarczające, aby wykonać w/w prace dodatkowe' Wicedyľektor ZSTio w Busku - Zdroju
zwrócił ľównież uwagę' że dojście do szkoły nie jest oświetlone' Rozwiązaniem tego problemu
mogłoby byó ponowne uruchomienie dwóch lamp stojących na terenie Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego, które oświetlałyby zaľówno drogę dojazdową do
szkoły, a takŻe chodnik.

Pismo Dyľektoľa ZSTio w Busku _ Zdľoju w przednriotowej spľawie stanowi załqcznÍk nr 3
do niniej szego protokołu.

Przewodnic,zący Zarządu Jeľzy Kolarzprzekazał,że utwaľdzenie pod drogę wykonane pruez
właściciela posesji pľzy ul. Kusocińskiego zostanie przezNiego usunięte' Słup oświetleniowy,
któľy będzie kolidował z ogrodzeniem na\eŻy - w poľozumieniu z Dyľektoľem ZST-I w Busku
- Z&oju usunąć. Ponadto, w poľozumieniu z Dyrektorem PMOS w Busku - Zdľoju naleŻy
podjąć dział'ania zmierzające do ponownego uruchomienia dwóch lamp stojących na teľenie
ośrodka.

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

Ad.6
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaŕlski zapoznałZarząd Powiatu z wynikami z otwarcia
ofert w przetargu nieogľaniczonym na: ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez
utwoľzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz
z doprowadzenięm tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, okľeślonym
w Íozporządzeniu Ministľa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dniaŻ9 marca 2001 ľ.
w spľawie ewidencji gruntów i budynków'' - '\ň/ bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do
niniej szego protokołu.
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Na zadanie nr 4 wpłynęła jedna ofeľta. Cena oferty (238 250,00 zł) jest niŻszao 4709 zł od
kwoty jaką Zamawiający pÍZeznaczył na realizację zamówienia (242 959 zł). Zarząd Powiatu
zatwierdził wybóľ w/w ofeny'

Na zadanie nľ 5 wpłynęła jedna oferta. Cena ofeľty (166 935,00 zł) jest wyŻsza o 9 695 zł od
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (157 240 zł). Zarząd Powiatu
zatv,tięrdził wybóľ wiw oferty jednocześnie ptzeznaczając wyższą kwotę na rcalizację
powyższego zadania.

Na zadania nľ l , nr 2, nr 6, nľ 8, nr 9, nľ l 1 , nľ 17 wpłynęły ofeľty, któľych ceny (Zadanie l -

146 677,00 zł,Zađanie2 - 528 900,00 zł,Zadanię 6 -364 200,00 zł,Zadanie8 -279 400,00 zł,
Zadanie 9 - 367 770,00 zł, Zadanię 71 - 327 600,00 zł, Zadanie 17 - 252 673,00 zł)
ptzewyŻszają kwoty jakíe Zamawiający zamierzał pÍzeznaczyć na sťtnansowanie zamówienia
(ZadanieI-lŻl509zł,Zadanie2-409620zł,Zadanie6-Ż79955zł,Zadanie8-278270zł,
Zadanie 9 - 22l 991 zł, Zadanie l| - 25| 243 zł, Zadanie l7 - |96 583 zł). W związku
z powyŻszym Zaruąd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w części
dotyczącej zadan nľ 1, nľ 2,nr 6, nr 8, nr 9, nr l 1, nr 17.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.7Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem Urzędu Gminy w Solcu - Zdľoju w sprawie zgłoszonego ptzez Radnego
Rady Gminy Solec - Zdrőj wniosku o wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nr 0099T
Zbotőw - Swiniaľy - Trzebica w miejscowości Włosnowice o długości ok. 400 mb -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Że moŻliwość, ręalizacji pľzedmiotowego
chodnika będzie analizowana pÍZy twoľzeniu projektu budŻetu Powiatu w latach kolejnych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju poinformował,
że po ptzeana|izowaniu pľzebiegu proponowanych do pľzebudowy dľóg powiatowych na ľok
2020 z Programu Funduszu Dróg Samoľządowych, nie ma możliwości wykonania
dokumentacji pľojektowej ze względu na nieuregulowany pas dľogowy niŻej wymienionych
dľóg powiatowych:

l. dľoga Nľ 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów od km 8+025 do km
9+7Ż5 dł. 1700 m ze wzg|ędu na wąski pas drogowy wynoszący 3-4 m;

2. droga Nr 0049T Stľzałków - Smogoľzőw ze względu na nieuľegulowany pas dľogowy.
W związku z povłyŻszym Dyrektot PZD w Busku - Zdľoju Zapľoponował skľócenie odcinka
drogi 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów do km 8+025 (koniec
miejscowości Góľnowola) o l 

'700 
km do dł. 2,365 km, natomiast zamiast odcinka dľogi 0049T

Stľzałków - Smogoľzów wprowadziÓ drogę 0102T Stopnica - Folwaľki - SkrobaczÓw od km
0+000 do km l+834 dł' l834 m.
Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nľ 6 do
niniej szego pľotokołu.
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PoryŻsza propozycja została zaakceptowana przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia głos zabieľali:
Członek Zarządu Jerzy Kordos, który zawnioskował o montaŻ lustra drogowego
na ul. Radziwiłłówka w Pacanowie popľawiającego widoczność pľzy skĺęcie w lewo do
byłej siedziby Uľzędu Gminy.
Członek Zarządu Wiesław Marzec, który zawnioskował o wymianę lustľa drogowego na
sktzyŻowaniu dľogi powiatowej z drogą do m' Chotelek oraz uprzątnięcie chodnika pľzy
ul. Łagiewnickiej w Busku - Zdľoju.
Członek Zarządu Tomasz Mierzwa, który w związku z przeprowadzanymi kontrolami
tonażu samochodów ciężarowych, zwľócił się z pytaniem odnośnie ustawienia pľzy
dľogach powiatowych znaków ograniczających tonaż pojazdów do l0t.

Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju udzielił wyjaśnień odnośnie wlw zapýa,h.

Ad.8
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu ze zmianami w Rocznym Planie Rzeczowo - Finansowym na rok 2019 w Zespole
opieki Zdrowotnej v, Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołu'

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęÍaprZęZZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił Sprawozdanie rzeczowo _ 

'finansowe samoľzqdu
powiatowego o zadaniach zreąlizowanych ze śľodków PFR)N w olcresie pierwszego półrocza
20]9 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pÍzęZ Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t0
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia dľugiego, otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie
realizacji zadań publicznych w 2019 ľ.

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

Uchwała Nľ 1l8l20l9 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 1l lipca 2019 ľoku
w spľawie ogłoszenia dľugiego, otwartego konkuľsu ofer1 na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 2019 ľ. stanowi załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił
propozycję zaproszenia pľzedstawicieli oľganizacji pozarządowych pľowadzących działalność
pożytku publicznego oraz pľzedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 3 ust' 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzíałalności leczniczej - do udziału w komisji konkuľsowej,
opiniującej oťeľty na wsparcie realizacji zadan publicznych w zakresie: ochrony i pľomocji
zdrowia, w tym działalności Ieczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 201l r'
o działalności leczniczej.



Powyższe zapľoszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]0 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptowane ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w spľawie wyraŻenia zgody na
nieodpłatne udostępnienie nriejsc noclegowych w Placówce dla uczestników XVIil Powiatowej
Pielgrzyrnki Roweľowej zŁancuta na Jasną Góľę z 29.07 .2019 ľ. na 30.07 '20|9 r. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr I I do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Członkőw Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie zatwięrdzenia kwoty stypendium
za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia sportowe _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do
niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w I Liceum
ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju wynosi 240 zł dla ucznia. Sýpendium otľzyma
2Ż uczniőw.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
oraz osiągnięcia sportowe w I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia
kwoty stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 13 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zaproponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju wynosi 200 zł dla ucznia. Stypendium
za wyniki w nauce oftzyma 2l uczniów a stypendium za osiągnięcia spoľtowe l uczeń.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _Zdroju'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzelrrień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskienr
Stowaľzyszenia KS Handbalowę Busko o nieodpłatne uŻyczenie hali sportowej przy I Liceum
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ogólnokształcącym w Busku - Zdroju w celu przepľowadzenia zajęć sportowych, któľe
odbywać się będą podczas półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie w teľminie
od 3 do |2 |ipca2019 t. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

W związku z przekazaną przez Naczelnika Wydziału EK infoľmacją o wynajęciu przęz
ýw Stowaľzyszenie hali sportowej przy innej jednostce, Zaruąd Powiatu pozostawił
pľzedmiotowy wniosek bez rozpattzenia.

Ad. t5
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu Ze spľawozdaniami
Dyľektoľów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół
Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju oraz Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego ,,Dobry start''
za okľes kwiecień - czeľwięc 2019 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqczniki nr I5, I6, I7 do
niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesi e została przyjęta przez ZarządPowiatu do wiadomości'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z informacją Dyrektoľa
Poľadni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdtoju z dn. 04.07 .2019 ľ. o wykorzystaniu
śľodków finansowych Z pÍZeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie częľwiec Ż0l9 t. oľaz wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na w/w cel na III kwaľtał 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I8
do niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn. 03.07.20|9 ľ. w sprawie zabezpieczenia
śľodków finansowychzpľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w III kwaľtale
20 l 9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l 9 do niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zaruądu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdrojuzdn. 10.07'2019 r.
w spľawie zabezpieczenia śľodków fltnansowychzprzeznaczęniem na doskonalenie zawodowę
nauczycieli w okresie VII - IX 2019 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzęz Członków Zaľządv
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr YIl38lŻ0l1 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
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z dnia 25 lutego 20l1 ľ. w spľawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie
kultuľy _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 2I do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, 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 przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały m YIl39/20l l Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 lutego 20II r. w spľawie przyznawania nagľód i wyróżnień Staľosty Buskiego
w dziedzinie kultury fizycznej _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać' Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzylrrał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr YIl40l201l Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
z dnia 25 lutego 20l1 ľ. w spľawie zasad i tľybu pľZyznawania i pozbawiania Stypendium
Spoľtowego Starosty Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie stwierdzenia pľzekształcenia Powiatowego ośrodka Dokształcania
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i Doskona|enia Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazania do zaopiniowania ptzęZ poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu wľześniu bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie).

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 119/20|9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnĺa l1 lipca 2019 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowađzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

^d.22Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowęgo zatľudnionego w Specjalnym
ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała został,a pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr l20l20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l lipca 2019 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľZepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie).



ll

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

Uchwała Nľ l2ll20l9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll lipca 2019 ľoku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqczník nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatľudnionego w Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr l22l20I9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 11 lipca 2019 roku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqczník nr 28 do niniejszego pľotokołu.

4d.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazja|nychNr l w Busku - Zdľoju).

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Uchwała Nľ l23l20l9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 1l lipca 2019 ľoku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzęnia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazja|nychNľ 1 w Busku - Zdroju)'

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się'
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Uchwała Nr 124120|9 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia ll lipca 2019 ľoku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzęnia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nľ 30 do niniejszego protokołu.

Á.d.27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo -

Budżetowego z dnia 05.07.2019 r. Znak: FN.302l .94.2019 w spľawie wyrażenia zgody na

dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku -

Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 3I do niniejszego protokołu'

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

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił
w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
w 2019 ľoku.

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zatządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ l25l20l9 Zarządu Powiatu w Busku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu
załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

A.d.29
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków

- Zdľoju z đnia 1l lipca 2019 roku
Powiatu Buskiego w 2019 ľoku stanowi

pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nľ 126120|9 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 11 lipca 2019 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr 33 do niniejszego protokołu'

4d.30

W sprawach rĺÍżnych:

Wiceprzewodniczący Zatządu, Pľzewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak
zapoznał Członków Zarząduz Protokołem z dnia 9lipca 20I9 roku z posiedzenia Komisji
Konkuľsowej powołanej w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego
protokołu oraz opinią Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinię w Busku - Zdroju
sporządzoną zgodnie z art. |l2 ust. 7 ustawy z dnia lŻ marca2004 ľ. o pomocy społecznej
(Dz. U. z20I8 Í.,poz. l508 z pőźn. zm.) dotyczącą kandydata na w/w stanowisko - w bľzmieniu
stanowiącym załqczłtík nr 35 do niniejszego protokołu.



l3

Następnie Naczelrrik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządĺl
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatľudnienia Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosIała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 12712019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 11 lipca 2019 roktl
w sprawic zatrudnienia Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowi załqcuik
nr 36 do niniejszego pľotokołu'

W wyniku otwattego i konkuľelrcyjrrego lraboľu na Dyľektoľa f)omu Pomocy Społecznej
w Gnojnie wybrana zosÍała Pani Renata Szymańska - Gałązkazamieszkała w Busku - Zdroju.

4d.31
Po zrealizowaniu poľządku obľad Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1000 zamknął posiedzeĺ'lie Zarządu Powiatu'

Pľotokół spoľządziła:
Ilaľbaľa Nowocicń
t..\ .}(n/"('LLi.v!
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