
Znakz BR.0022.2.58.2020

Pľotokół Nr 58/2020
z pos iedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 16 sĘcznia 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęlĺ:

1. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4, Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Cęntľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zđroju
Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Jolanta Czymy _ Dyrektoľ Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku 'Zdroju
Sylwester Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku -
Zdľoju
Piotr Zeljaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Janusz Malaľa - Z-ca Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Referatu IP

Pľoponowany porządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 56/2019 z dnia 23 grudnia 20l9
ľoku oraz Nľ 57120l9 z dnia 30 grudnia 20l 9 roku'

1.
)
3.
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Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XIV Sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 ľoku.
Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
dotyczącym możliwości uczestnictwa przedstawicieli Rady Powiatu podczas prac Komisji
Wojewódzkiej ds. weľyfikacji szacowania szkód W infľastľukturze komunalnej
spowodowanych wystąpieniem klęski Żywiołowej (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
Przyjęcie Spľawozdanią rzeczowo - .finansowego Samoľzqdu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze śľodków PFRON v, okresie 20]9 roku (Dyľ.PUP w Busku - Zdľoju'
Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
wyraŻenia zgody na zatľudnienie osób na stanowiska: pokojowe - 2 etaty, pľacownik
pralni - 3/ą etatu (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyr. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz.
soz).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju oľaz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie osoby na stanowisku konserwatora
(Dyr. PP-P w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ,
Skaľbnĺk Powĺatu).

|0. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowęgo Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju dotyczącym nowych foľmularzy wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnospľawnych doÍ'inansowanych ze środków PFRON oÍaz
możliwości składania wniosków dľogą elektľoniczną (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. soz' Skarbnik Powĺatu).

11. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na demontaŻ metalowych elementów ochľonnych pľzy
boisku spoľtowym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd pľzy ul' Bohaterów
Warszawy l20 (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju,, Nacz. Wydz. SoZ).

12. Rozpattzęnię wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
w sprawie wyľaŻenia zgody na pľZesunięcie kwoty 2| 709 zł do planu Íinansowego
Placówki w Ż020 ľoku oraz zabezpieczenia dodatkowo kwoty 30 000 zł na zakup
samochodu osobowego (Dyr. Po-w w Winiaľach, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

13. Podjęcie decyzji w spľawie ľacjonalizacji powiatowej sieci szkół (Dyľ. ZSS w Busku -

Zdroju, Dyľ. ZST_I w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).
14. Zapoznanie się Ze sprawozdaniami Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych

w Busku - Zdroju z realizacji pľojektów edukacyjnych pn.: ,,Zagraniczne praktyki
zawodowe drogq do kariery" otaz ,,Korpus fachowców - współpraca ekspeľtĺiw
dla efektywnego lĺształcenią praktycznego w branży gastronomiczno - hotelarskiej "

(Nacz. Wydz. EK).
15. Zapoznanie się Ze spľawozdaniami Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych

i ogólnokształcącycl'l w Busku - Zdľoju z ľealizacji pľojektów edukacyjnych
pn.: ,, Hotelarze przyszłości'' otaz ,,Wymiaľ międzynarodowy w ksztąłceniu zawodou,ym''
(Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie decyzji w spľawie liczebności oddziałów w ľekľutacji elektronicznej na ľok
szkolny 2020 12021 (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania w Ż020 ľ. opłat za uđział nauczycieli w foľmach kształcenia
i doskonalenia (Nacz. Wydz. EK).

18. Podjęcie decyzji w spľawie dofinansowania impľez kultuľalnych i sportowych
oľganizowanych przez inne jednostki samoľządu teľytorialnego (Nacz. Wydz. EK,
Skarbnik Powiatu).

7.

8.
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19. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Stypendium Spor1owego Staľosty Buskiego
(Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia w budzecie Powiatu środków
finansowych na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby gabinetu stomatologicznego
dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat (Nacz. Wydz. EK' Skaľbnik Powiatu,
Kier. Ref. IP).

Zt.Zapoznanie się z ana|izą kosztów zakupu tabletów dla Radnych (Nacz. Wydz. OR'
Kier. BRo Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Z&oju w sprawie pľzekazania podległym
jednostkom budżetowym inÍbľmacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budzetu w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie planu Íinansowego zadan
z zakľesu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami
w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały ZaľząduPowiatu w Busku - Zdroju w sprawie ptzekazania kierownikom
powiatowych jednostek budzetowych uprawnięń do zaciągania zobowiązań w 2020 ľoku
(Skaľbnik Powĺatu).

25. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w spľawie przekazanĺa kieľownikom
jednostek budzetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
i zaciąganiazobowíązaŕĺw 2020 roku (Skaľbnik Powiatu).

2ó. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie przyjęcia planu pracy
Zarządu Powiatu na2020 ľok (Pľzewodnĺczący Zarządu).

27. Spľawy rőŻne.
28. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 900otwoľzył 58 posiedzenieZarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członków Zarzqclu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczące1o Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 56/2019 z dnia 23 gľudnia 2019 roku oraz
Nľ 57i20l9 z dnia 30 grudnia 2019 ľoku zostały przyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Wdľożenie uchwał Rady Powiatuz XIV Sesji Racly Powiatuz dnia 30 gľudnia 2019 ľoku -
załqczník nr 3 do niniejszego protokołu'
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Uchwała Nľ XIV/l45l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku
w spľawie wydatków budzetu Powiatu Buskiego, któľe w 20l9 roku nie wygasają z upływem
roku budzetowego.
Za wdroŻęnie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak'
Uchwałę przekazuje się do:

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

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewÓdztwaŚwiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XIV/l46l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na rok 2020.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i inÍbrmowanie Zarządu Powiatu
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach
w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
na stľonie BIP Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju.

30 grudnia 20l9 ľoku

o postępach wdľażania

Zespőł Zamiejscowy

Świętokľzyskiego oraz

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal się.

Uchwała Nr XIV/l47l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku
w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłaniapowyŻszej uchwały w formie
elektronicznej w pľogramie BESTIA do:

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

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrrymal sĺę.

Uchwała Nľ XIV/148|20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku
w spľawie powierzenia Powiatowi Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dľóg Powiatu
Buskiego' zlokalizowanych pľzy gľanicy z Powiatęm Kazimieľskim oraz przyjęcia
do zimowego utrzymania dľóg Powiatu Kazimieľskiego zlokalizowanych przy gľanicy
z Powiatęm Buskim'
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach wdľaŻania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof
Tułak oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 roku o samoľządzie powiatowym.
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Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powĺatu w glosowaniu
przy 5 głosach _zar0 glosach _pŕzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XIV/l49l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku
w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dľogowego oľaz umieszczenia w pasie
dľogowym urządzeŕĺ infrastľuktuľy technicznej i obiektów budowlanych nięzwiązanych
z poftzebamí zarządzania dľogami lub potľzebami ľuchu dľogowego oraz ľeklam.
Za wdtoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof
Tułak oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust' 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa Swiętokrzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pÍzy 5 glosach -za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XIV/I50l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia 30 grudnia 2019 ľoku
w spľawie ustalenia opłatza usunięcie i pľzechowywanie pojazdu usuniętego z drőg powiatu
na paľkingu stľzeżonym oruz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Za wdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału KT Kľzysztof Zapiórkowski oraz Skaľbnik
Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatovvym.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przez Czlonków Zaľządu Powĺatu w głosowaniu
przy 5 glosach łar0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.

Uchwała Nľ XIV/I5112019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku
w spľawie wytaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaÍtski, Dyľektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak, Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdroju Tomasz Galant oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnía 5 częrwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _pľzecĺw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIV/15212019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 roku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
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nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczeníe (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku -

Zdroju).
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w Życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaÍlski, Dyrektor Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Dyľektor Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju Andrzej Bilewski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo prryjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal sĺę.

Uchwała Nľ XIV/I5312019 Rady Powiatu w Busku - Zdľojuz dnia 30 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuclromości w nieodpłatne uŻyczenie (dot' Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdľoju).
Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaľządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻaŕĺski, Dyrektor Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak, DyrektoľZespołu Szkół Techniczno -

Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' l ustawy
zdnia 5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIV/l54l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019
ľoku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie
części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju).
Za wdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľnrowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski, Dyrektoľ Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak, Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oľaz Naczelnik Wydziału EK
Renata Krzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czetwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowyln.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Czlonków ZarząĺJu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw ĺ 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XIV/l55l20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019
roku w sprawie wyľazenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie
części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczęgo dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busktr - Zdroju).
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Za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻaÍlski, Dyrektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno
- Wychowawczego dlaNiepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju Waldemaľ Wójcik oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokĺzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Czlonków Zarząĺlu Powiatu w glosowanĺu
pľzy 5 glosach _zar 0 głosach _przeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

Uchwała Nľ XIV/156|20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia 2019
roku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie
części nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Bľoninie).
Za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania
w życie odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻaÍski, Dyľektoľ Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno
- Wychowawczego w Bľoninie Wiesław Waga oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Uchwałę przekazuje się do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust' 1 ustawy
z dnia 5 czetwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przez Czlonkórv Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIV/15712019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019
roku w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
Za wdľoŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak'
Uchwałę pľzekazuje się do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaŚwiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIV/l58l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia 2019
ľoku w spľawie przeniesień w wydatkach budzętu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.
Za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Uchwałę pĺzekazuje się do:

Pľęzęsa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach - Zespőł Zamiejscowy
w Sandomieľzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewó dztwa Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach -pľzecĺw i 0 glosach _wstrrymał sĺę.
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Uchwała Nr XIV/159/2O|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019
roku w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
Ż5 stycznia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
Iata20l9 - 2030.
Za wdĺoŻęnie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyŻszej uchwały w foľmie
elektronicznej w progľamie BESTIA do:

Prezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandomierzu.

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

Uchwała Nr XIV/160l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia 2019
ľoku w sprawie przekazania według właŚciwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 ľ., która
wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 r.

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyłaPrzewodniczącemu Rady Powiatu w Busku -

Zdroju, celem pľzesłania pľzedmiotowej petycji do Zarządu Województwa Swiętokľzyskiego
oraz zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji według właściwości'
Uchwałę otrzymuje: Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc.
Uchwałę przekazuje się do:

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

Powyższe stanowĺsko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zaľządu Powiatu w glosowaniu
prTy s glosach -za,,0 glosach _pľzeciw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

Ad.6
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -

Zdtoju dotyczącym możliwości uczestnictwa przedstawicieli Rady Powiatu podczas pľac

Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji szacowania szkód w infľastľuktuľze komunalnej
spowodowanych wystąpieniem klęski żywiołowej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4
do niniejszego protokołu. W pľzedmiotowym piśmie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju
informuje' Że wlw Komisja Wojewódzka pľzeprowadziła w dniu 4 puździernika ostatnią
w 2Ol9 roku wizję w teľenie dotkniętym nawalnymi deszczamí i zweľyfikowała szkody
protokolaľnie. W związku z powyŻszym nie ma podstaw do wystąpienia z wnioskiem
do Wojewody Świętokrzyskiego o możliwoŚć udziału Radnych podczas prac Komisji
do momentu wystąpienia kolejnej klęski żywiołowej. W przypadku wystąpienia szkód
w infľastľukturze drogowej PZD w Busku - Zdľoju zwľóci się z pismem do Wojewody
Świętokrzyskiego o decyzję w w/w sprawie.

Infoľmacja w powyższym zakĺesie została ptzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący ZarząduJeľzy Kolarz poinformował pozostałych
Członków Zatządu, któľe z zadan związanych z usuwaniem skutków klęsk Żywiołowych,
ujętych w protokołach Komisji Wojewódzkiej ds. weľyfikacji szkód w 20l5,20l8 i 20l9 ľoku,
nie zostały jeszcze zrealizowane oraz nadmienił, że na jednym z kolejnych posiedzeńZarządu
naleŻy dokonać wyboru odcinków dróg, któľe mogłyby być wykonane w 2020 ľoku.
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Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdľoju Maľian Szostak, Dyľektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński, Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Członków
Zarządu Powiatu ze Sprawozdąniem rzeczowo - finansowym samorzqdu powiatowego
o zadąniach zrealizowanych ze środków PFRON w olłesie 20]9 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Z-caDytektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malaľa zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyľaŻenia zgody na zatrudnięnie osób na stanowiska:
pokojowe - 2 etaty, pracownik pľalni - 3Á etatu - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do
niniej szego protokołu. Konieczno ść, ta związana j est z przejściem pracowĺlików na emeľyturę.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku
stanowi załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy. wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolanta Czymy oraz
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński,
w związku z upľawomocnieniem się decyzji z dnia 18 gľudnia 2019 roku w spľawie
ustanowienia tľwałego zarządu do udziału w części nieľuchomości położonej przy
ul. Bohaterów Waľszavły l20, zwrócili się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie
wyľaŻenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisku konseľwatoľa w pełnym wymiaľze czasu
pracy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału oR został zobowiązany do przeana|izowania
zakresów czynności kieľowcy oraz pľacowników gospodaľczych zatľudnionych
w tut. Staľostwie, celem przeorganizowania ich pľacy i oddelegowania jednego Z pľacowników
gospodaľczych na połowę etatu do w/w jednostek oľganizacyjnych. ostateczna decyzja
w powyŻszym zakľesie zostanie podjęta do 31 stycznia br.

Ad. 10
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
poinfoľmował Członkőw Zarządu'Powiatu, Że z dniem l stycznia 2020 ľoku zmieniły się druki
wniosków na zadania z zakľesu ľehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
dotyczące dofinansowania do turnusów ľehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych
i śľodków pomocniczych. '\Nraz ze zmianą dľuków PFRON umożliwił wszystkim
Wnioskodawcom składanie wniosków na wŻej wymienione formy wsparcia drogą
elęktľoniczną, w Systemie SoW. Nabory zostały otwaľte i aktywowane z poziomu PFRON,
co oznacza uľuchomienie elektronicznych skrzynek podawczych w poszczególnych
jednostkach, służących do zbieľania wniosków wpływających za pośrednictwem Systemu
Sow. w PCPR w Busku - Zdroju istnieje możliwość złoŻenia wniosku dľogą elektroniczną,
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jednakże wnioski które wpłyną za pośľednictwem Systemu SoW, będą pľocędowane
w dotychczasowej foľmie.
Pismo Dyľektora PCPR w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqczník nr 9
do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju oraz
Naczelnika Wydziału SoZ do zamieszczenia informacji o zmianię druków wniosków na stronie
inteľnetowej tut. Staľostwa Powiatowego, W Biuletynie Infoľmacji Publicznej, na stľonie
inteľnetowej PCPR oraz na stronie poľtalu regionalnego busko'com'pl.

o godz. 955 Członek Zarzqdu ĺľ'iesłav, Marzec, za zgodq Przewodniczqcego Zarzqdu, opuścił
posiedzenie Zaľzqdu.

Ad. 11
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zwrócił się do Zarządu Powiatu' z wnioskiem w Sprawie wyrażenia zgody na demontaż
metalowych elementów ochľonnych pľzy boisku sportowym (bramki, kosze i zabezpieczenía)
na nieľuchomości oddanej w trwały zarząd pľzy ul. Bohateľów Warszawy l20 - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu. Wykonanie demontażu jest konieczne
do wyznaczenia miejsc parkingowychorazwykonania wylewki i montażu garażu na posiadane
środki transpoľtu. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju Zaproponował ľozliczęnie finansowe
ťlľmie lub osobie pľywatnej w foľmie zakupu po cenie złomu'
Jednocześnie Dyrektoľ PCPR poinformował, Że w najblizszym czasie pľzewiduje się wycinkę
drzew owocowych na działce w ilości l0 szt.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
Jednocześnie Zaľząd Powiatu Zasugerował, aby w pľzypadkunie znalezienia chętnych na zakup
w/w elemerrtów zlecii ich demontaŻw zamian zamatęriał rozbiórkowy.

Ad. 12
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Ze\jaś zwrőcił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 27.l2.20l9 r. Znak: Pow'8l20.333.Ż019 w spľawie
wyrażenia zgody na pľZesunięcie kwoty 21 709 zł do planu finansowego Placówki w 2020 ľoku
oraz zabezpieczenia dodatkowo kwoty 30 000 zł, celem wykoľzystania śľodków' na zakup
samochodu osobowego, potľzebnego do pľzewożenia wychowanków - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego protokołu.

DecyzjąZarządu Powiatu, Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotľ
Zeljaś został zobowiązany do rozeznania kosztów zakupu używanego (2-3 letniego)
samochodu w salonie dealeľskim.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie racjonalizacji sieci szkół prowadzonych ptzez Powiat Buski poprzez utwoľzenie
Szkoły BľanŻowej II Stopnia Nr l w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących oraz
likwidację następujących jednostek oświatowyclr:

l) Przedszkole Specjalne w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Specjalnych w Busku -

Zdroju,
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Ż) IV Liceum ogólnokształcące w Busku - Zdroju w Zespole Szkół Tęchniczno -

Informatycznych w Busku _ Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]2 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na utwoľzenie Branżowej Szkoły II Stopnia
Nľ l kształcącej w systemie zaocznym - załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu oľaz
zapoznaniu się ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału EK, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
utworzenie w/w Szkoły'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

odnośnie likwidacji IV Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju w Zespole Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć decyzję
w pľzedmiotowej spľawie do 2021 ľoku.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

odnośnie Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju w Zespole Szkół Specjalnych w Busku -

Zdroju, Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, Że zostało ono utworzone z dniem 1 wľześnia
|994 r. na podstawie aktu załoŻycielskiego z dnia 26 kwietnia 1994 r. podpisanego pÍzez
Kuľatora oświaty w Kielcach. Pľzedszkole działa przy Specjalistycznym Szpitalu
ortopedyczno - Rehabilitacyjnym ,,Góľka'' im. dr Sz' Staľkiewicza w Busku - Zdroju
funkcjonującym w strukturach Uzdľowiska Busko - Zdtőj S.A. - jednostki' której właścicielem
jest Województwo Świętokľzyskie. Wychowaniem pľzedszkolnym obejmuje się dzieci
w wieku od 3 do 7 |at. Dzieci pľzebywające na leczeniu lub rehabilitacji w w/w Szpitalu mają
prawo do koľzystania z wychowania pľzedszkolnego (średni czas hospitalizacji ok. 3 tygodnie).
Liczba wychowanków w Pľzedszkolu jest ściśle uza|eŻniona od liczby pacjentów Szpitala i jest
stale monitoľowana przez Dyrektora Zespołu Szkół. Pobyt każdego wychowanka jest
odnotowywany w bazie danych Systemu Infoľmacji oświatowej pľowadzonej zgodnie z ustawą
z dnia l5 kwietnia 201 l ľoku o systemie inťoľmacji oświatowej.
Rozpoľządzenia wydawane co ľoku pľzez ministľa właściwego do spraw oświaty określają
zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teľytoľialnego
m'in. wskazując tylko jedną wagę zwiększającą dla dzieci w pľzedszkolach specjalnych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Waga ta do 20l6 roku miała wartość 4, natomiast
od ľoku 2017 zostałaznacznie obniżona i wynosiła niezmiennie2,84.'w 20Ż0 ľoku waga ta,na
wniosek Powiatu Buskiego została podwyższona do wartości 3,04' co daje zwiększenie
subwencji na jedno dziecko o ok. l200 zł. Subwencja oświatowanaliczana jest na podstawie
śľednioľocznej liczby dzieci, któľą oblicza się jako sumę liczby dzieci w poszczególnych dniach
ľoku szkolnego (bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pľacy) podzieloną przez
liczbę dni w tym okresie (bez sobót i niedziel oľaz dni ustawowo wolnych od pracy).
Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu z zestawieniami
przedstawiającymi liczbę dzieci, zatrudnienie oraz wysokość subwencji i wydatków
w Przedszkolu.
Naczelnik Wydziału EK nadmieniła, że dwukľotnie (w 2016 r. í 2019 ľ.) podjęte próby
pľzekazania Pľzedszko\a otaz pozostałych szkół tworzących Zespőł Szkół Specjalnych
w Busku - Zdľoju - jako szkół o chaľakterze ľegionalnym - Maľszałkowi Województwa
S wi ętokrzyskie go zakonczyły się ni epowodzeniem.
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Dyrektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju Justyna Kwiatkowska zwľóciła uwagę'
że likwidacja Pľzedszkola wiąże się ze zwolnieniem 2 pracowników.

Zatząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do analizowania możliwości
zatrudnienia w/w osób w jednostkach oświatowych pľowadzonych przez Powiat.

Zaľząd Powiatu podjął decyzję o likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdroju
w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

o godz' l030 na posiedzenie Zarzqdu powrócil Członek Zarzqdu łĺ/ie.sław Mclrzec.

o godz' I030 Członek Zarzqdu Tomasz Mierzwa, za zgodq Pľzewodniczqcego Zarzqdu, opuścił
posiedzenie Zarzqdu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniami Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju
z rea|izacji projektów edukacyjnych pn.: ,,Zagraniczne praktyki zawodowe drogq do kariery"
za okľes wrzęsień - listopad 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]4 do
niniejszego pľotokołu oraz ,,Korpus fachowców - współpraca ekspertów dla efektywnego
kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno - hotelarskiej " za okľes wrzesień - listopad
20 1 9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I 5 do niniej szego protokołu.

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

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
Ze spľawozdaniami Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju z reď.izacji pľojektów edukacyjnych pn.: ,, Hotelarze przyszłoścl '' za okres wľzesień -
listopad 20l9 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu oľaz

,,ĺľymiar międzynarodowy w lĺsztąłceniu zawodowym'' za okľes wrzesień - listopad 20l9 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższyrn zakľesie zostaŁa ptzyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 1ó
'Vł zwliązku ze zbliŻającym się teľminem naboľu kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych na ľok szkolny 202012021, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień
zvłrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji w sprawie ustalenia - na potľzeby
elektľonicznej ľekľutacji (na dzień symulacji) - minimalnej liczby uczniów w oddziałach klas
pieľwszych ďw typów szkół ogólnodostępnych na podbudowie ośrnioletniej szkoły
podstawowej:

liceum ogólnokształcącego,
technikum,
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szkoły branzowej pierwszego stopnia.
Pismo Naczelnika Wydziału EK w powyższej spľawie stanowi załqczník nr I8 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu ustalił minimalną liczbę uczniów w pľzypadku:

liceum ogólnokształcącego na poziomie 30 osób (w klasach, w któľych występuje
podział na gľupy) i 24 osób (w szczegőlnie uzasadnionych przypadkach w klasach,
w których ten podział nie występuje),
technikum _ na poziomie 30 osób (w klasach, w któľych występuje podział na grupy)
i 24 osób (w szczegőlnie uzasadnionych pľzypadkach w klasach, w któľych ten podział
nie występuje). Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľów Szkół, aby w miarę
możliwości ogľaniczali tworzenie oddziałów dwuzawodowych.
szkoły bľanżowej pierwszego stopnia _ na poziomie 24 osób.

Następnie Zarząd Powiatu upoważnił Pľzewodniczącego Zarządu Jerzego Ko|arza oraz
Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka, aby w indywidualnych przypadkach
w dniu symulacji podejmowali decyzje w opaľciu o analizę konkretnego oddziału co do
obniżenia minimalnej |iczby uczniów.

Ponadto Zaruąd Powiatu zobowiązał Dyrektoľów szkół, aby przy konstľuowaniu ofeľty
edukacyj nej na rok szkolny 2020 12021 uwzględniali :

l) zapisy obwieszczenia Ministra Edukacji Naľodowej w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pľacowników w zawodach szkolnictwa branżowego na kľajowym
i wojewódzkim ľynku pracy' które zostanie opublikowane do dnia l lutego br., zgodnie
z art.46b ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

2) spodziewaną liczbę absolwentów szkół podstawowych w ľoku szkolnym 2019lŻ020
w liczbie ok. 600 (liczba uľodzeń w 2005 r. w Powiecie Buskim: 667 osób).

Powyższe stanowisko zostało przyjęÍe przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. opłat
zaudział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 257120Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. opłatza udział nauczycieli
w formach kształcenia i doskonalenia stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wykaz impľez z dziedziny kultury
organizowanych przez obce podmioty w 2020 ľoku' pľoponowanych do dofinansowania
z budżetu Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
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ZaĺządPowiatu zaakceptował ďw impľezy do dofinansowania z budzetu Powiatu Buskiego
z dziedziny kultury organizowane pÍzez obce podmioty w 2020 ľoku:

XII ogólnopolski Festiwal Muzyki Akoľdeonowej: ,,Harmonia zdľowia i muzyki''
w wysokości2 500 zł;
XVIII Festyn Rodzinny ,,Soleckie Lato nad Zalewem'' w wysokoścí2 000 zł;
XLIV Buskie Spotkania z Folklorem w wysokoŚci l 500 zł;

- XIII ogólnopolski Festiwal Piosenki im' Wojtka Belona,,Niechaj zabrzmi Bukowina''
w wysokości 1 500 zł;
XXVI Międzynaľodowy Festiwal Muzyczny im. Kľystyny lamroz w wysokości
5 000 zł;

- V Świętokrzyskie Waľsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu w wysokości l
_ Przeg|ąd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej

1 000 zł;
_ IJroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości

w wysokości2 000 zŁ;

500 zł;
w wysokości

11 listopada

XXIII ogólnopolski Pľzegląd Fotogľafii Ponidzie 2020 w wysokoŚci l 000 zł;
Sobótki w wysokości 1 000 zł;
Kingonalia w wysokości 3 000 zł;
XIV Międzynaľodowy Kónkuľs Fotograficzny ,'Wszystkie Dzieci Swiata'' Pacanów
20Ż0 w wysokości 2 000 zł:
18. Międzynarodowy Festiwal Kultuľy Dziecięcej w wysokości 8 000 zł.

Łącznawysokośó doťlnansowania w powyŻszym zakľesie stanowi kwotę 32 000 zł.

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

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wykaz impľez z dziedziny
kultuľy ťlzycznej organizowanych ptzez obce podmioty w 2020 roku' proponowanych do
dofinansowania z budzetu Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 2I do

niniej szego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zaakceptował nlw imprezę do dofinansowania z budżetu Powiatu Buskiego
z dziedzíny kultuľy ťlzycznej w 2020 ľoku:

MłodzieŻowy Festiwal Sportów Miejskich Busko - Zdrőj 2020 w wysokości Ż 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaruąd Powiatu z wykazem wniosków
w sprawie przyznania Stypendium Sportowego Staľosty Buskiego w 2020 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił przyznai dwa Stypendia w wysokościach
300 zł oľaz 600 zł na okľęs od dnia l lutego do 31 grudnia br., zgodnie zpropozycją Naczelnika
Wydziału EK.



15

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinťoľmowała, że zgodnie z art. 12 ust. l pkt 2

ustawy z dnia l2 kwietnia 2019 ľoku o opiece zdľowotnej nad uczniami oľgan pľowadzący
szkołę jest zobowiązany do zapewnienia uczniom możliwości koľzystania z gabinetu
dentystycznego. W związku z powyŻszym Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemien zwróciła
się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie w tegoľocznym budzecie Powiattr
środków finansowych na pľzystosowanie pomieszczenia w budynku pľzy ul' Armii Krajowej
l9, w którym uľuchomiony zostanie gabinet stomatologiczny dla uczniów szkół pľowadzonych
pÍzezPowiat Buski - załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu. Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień nadmieniła, że w listopadzie 2019 ľ. podpisane zostało poľozumienie ze
świadczeniodawcą, tj. Íiľmą Corten Medic z siedzibą w Warszawie, w zakľesie prowadzenia
w/w gabinetu stomatologicznego w ramach kontľaktu z NFZ. Zgodnie Z umową w/w fiľma
wyposaży gabinet, natomiast Powiat Buski udostępni nieodpłatnie niezbędne pomieszczenia,
po wcześniejszym ich przystosowaniu. Firma Coľten Medic przedłoŻyła Projekt
technologiczny gabinetu dentystycznego.

Decyzją Zarządu Powiatu, Kieľownik Refeľatu IP został zobowiązany do pľzygotowania
kosztoľysu inwestoľskiego, po przedłoŻeniuprzezfirmę Coľten Medic pľojektu wykonawczego
ľobót remontowych w/w pomieszczeń.

Ad.21
Zgodnie z zobowiązaniem z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie rozeznania kosztów zakupu tabletów dla Radnych, Naczelnik Wydziału oR
Kľzysztof Welenc przedstawił:

1) Analizę kosztów dystľybucji mateľiałów w formie papierowej.
2) Analizę kosztów elektľonicznej dystrybucji - TABLET.
3) Analizę kosztów elektľonicznej dystrybucji - LAPTOP.
4) Kalkulacje dotyczące składek zaubezpieczenie wiw tabletów oraz laptopów - załqczník

nr 24 do niniejszego protokołu.

Zaľząd Powiatu zobowiązał Kieľownika BR do pľzepľowadzenia rozeznania wśród Radnych
odnośnie posiadania dostępu do inteľnetu'

Decyzja odnośnie zakupu tabletów dla Radnych zostanie podjęta na najblizszym posiedzeniu
Komisji Rady Powiatu.

Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przekazania podległym jednostkom budzetowym infoľmacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
w 2020 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 258i2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie pľzekazania podległym jednostkom budzetowynr infoľmacji o ostatecznych kwotach
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dochodów i wydatków tych jednostek oľaz wysokości dotacji i wpłat do budzetu w 2020 ľoku
stanowi załqcznik nľ 25 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie planu finansowego zadanzzakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan
zleconych odrębnynri ustawami w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,'O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 25912020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 stycznia 2020 ľoku
w spľawie planu finansowego zadan z zakresu administľacji rządowej oruz innych zadaŕl
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu'

1.d.24
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie przekazania kieľownikom powiatowych jednostek budzetowych uprawnień
do zacíągania zobowiązanw 2020 ľoku.

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

Uchwała Nľ 260/2020 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie pľzekazania kieľownikom powiatowych jednostek budzetowych upľawnień do
zaciąganiazobowiązańw 2020 roku stanowí załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzekazania kierownikom jednostek budzetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków i zacíąganiazobowiązań w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zatządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 26112020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 stycznia 2020 ľoku
w spľawie przekazania kieľownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
pľzeniesień planowanych wydatków i zaciągania zobowiązan w 2020 ľoku stanowi załqczník
nr 28 do niniejszego pľotokołu.

^d.26Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzprzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_Zdroju w sprawie przyjęciaplanu pľacy Zarządu Powiatu na 2020 ľok.

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

Uchwała Nr 262120Ż0 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 16 stycznia 2020 ľoku
w sprawie przyjęcia planu pľacy 'Zarządu Powiatu na 2020 ľok stanowi załqcznik nr 29 do

niniej szego protokołu.
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Ad.27

W sprawach różnych:

1. W związku z pismem zďnia l0 gľudnia 20l9 ľoku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie informującym o posiadaniu do przekazania
pojazdu Citľoen Cl5 o numerze rejestľacyjnym TBU 22wU, ľok pľodukcji 1998 oľaz

zobowíązaniem z posiedzenia Zarządu z dnia 23 gľudnia 2019 roku dotyczącym
dokonania pľzeglądu pojazdu i udzielenia infoľmacji, Naczelnik Wydziału oR
Krzysztot Welenc zwľócił się z wnioskiem o pľzekazanie przedmiotowego samochodu
do Starostwa Powiatowego w celu dalszej eksploatacji w Wydziale Rolnictwa,
Leśnictwa i ochľony Sľodowiska.
Pismo Naczelnika Wydziału oR w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nľ 30
do niniejszego protokołu'

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Zarząd Powiatu ze

Spľawozclaniem z wysokości średnich v,ynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
slopniach awan,ýu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorzqdu
terytoľialnego za rok 20]9 - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 3I do niniejszego
protokołu'

Po analizie,powyŻszespľawozdanie zostało pľzyjęte przęZCzłonków ZarząduPowiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻsze spľawozdanie na\eŻy przekazać,

Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez

poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad

najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęteprzezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

3. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznairi się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego

Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na wniosek dotyczący wykonania ľobót

odwodnieniowych - konseľwacji ľowu na odcinku od km 4+700 do km 4+790

dł' 90 mb, po stľonie lewej dľogi powiatowej Nľ 0087T Szczawoľyż - Skotniki Małe -

Radzanów'w miejscowości Radzanów - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 32 do

niniej szego protokołu'

4. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznaIi się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego

Zatządu Dróg w Busku - Zdľoju na wniosek zgłoszony na posiedzeniu Zarządu w dniu

12 gľudnia 2O1r9 ľoku przez Pľzewodni czącęgo Zarządu Jeľzego Ko|arza,
Wiceprzewodniczącego Zarządu Stanisława Klimczaka i Członka Zarządu Tomasza

Mieľźwę w spľawie interwencji o wzmożenie kontroli Policji na drogach powiatowych

o ogľaniczonym ľuchu pojazdów ciężaľowych: Nr 00l9T Zwierzyniec - Galów,
Nľ 0059T Zwjerzyniec - Kotki - Janina i Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica odc. Janina -
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Stopnica oľaz Nľ 00Ż6'r Śla,lkó* Mały - Buga.i - Balicc - Palonki - Kaľgów
- w bľzmieniu stanowiącym zĺúqcznik nr 33 do ninieiszego pľotokołu.

5. Przewodni cząay Zarządu Jeľzy Kolaľz poirrĺbľmował o tľudnościach w zakľesie
uzgadniania z Panstwowym Gospodaľstwem Wodnym Wody Polskie inwestycji

drogowyclr planowanych do realizac1i przez Powiat. Przewodniczący Zarządu

nadmienił, że powyższy pľoblem zostanię zgłoszony podczas posiedzenia Zarządu
Związku Powi atów Polskich'

Ad.28
Po zrea|iz.owaniu poľządkir obľacl Pľzewoclľlic zący Zarządu .Teľzy Kolaľz podziękował obeonynr

za udział i o godzinie 1 150 zanrknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

ĺ)rotokól spoľządziła
Baľbaľa Nowooieli
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