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Znak: BR.0022.2.175.2014

Protokół Nr 175/2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 19 lutego 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

-ł>~bJl\)"-'

O

Michał Świąder - Starszy Inspektor W Wydziale Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczym

_ Stanisław Klimczak
. Andrzej Lasak
_ Wiesław Marzec
. Zbigniew Surdel

I'aZ

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
S
Tomasz Rybus - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego W Komendzie Powiatowej
ławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ

Policji W Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie
Stanisław Kozioł- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski ~ Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Ewelina Gruszka -Inspektor W Wydziale FN

Porządek posiedzenia:

l

2

3

4

5

. Otwarcie posiedzenia.
_ Stwierdzenie quorum.
_ Przyjęcie porządku posiedzenia.
. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
. Przyjęcie infonnacji W zakresie oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego W 2013
roku (Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
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Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego za 2013
rok (Komendant Powiatowy PSP W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Przyjęcie informacji na temat sytuacji na drogach powiatowych W sezonie zimowym 2013/2014,
stan na dzień 12.02.2014 r. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku _ Zdroju W Warsztatch Terapii Zajęciowej przy DPS W Gnojnie (Kier. WTZ
przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS W Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie dokonania zmian W Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju W sprawie ustanowienia odpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Buskiego (Nacz.
Wydz. GKN).
Zajęcie stanowiska W sprawie postanowienia Wójta Gminy Gnojno dotyczącego zażądania od
Powiatu Buskiego zaliczki W kwocie 1 291,50 zł na poczet kosztów postępowania
rozgraniczeniowego wszczętego na wniosek osoby fizycznej, której działka graniczy z działką nr
736/2 (obręb Gnojno) stanowiącą własność Powiatu Buskiego (droga powiatowa Nr 0029T)
(Nacz. Wydz. GKN).
Zaj ęcie stanowiska W sprawie wydania opinii dotyczącej wykonania projektu budowlano -
wykonawczego rozbudowy ulicy Aleksandra Uchnasta W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych W 2014 r. (Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z zaproszeniem przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału W pracach Komisji Konkursowej
opiniuj ącej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych (Nacz. Wydz. SOZ).
Przyjęcie sprawozdania Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku W Busku - Zdroju za 2013 rok (Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Nacz. Wydz. EK).
Zatwierdzenie zasad elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez Powiat Buski na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, który powitał
zebranych i o godzinie 8 °° otworzył 175 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie W posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co
stanowi quoium pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności
Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu bez uwag w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół Nr 174/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji W Busku -
Zdroju Tomasz Rybus szczegółowo zapoznał Członków Zarządu Powiatu z oceną stanu
bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego W 2013 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.

Po Wyczerpującym przeanalizowaniu, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu W
głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 6
Starszy Inspektor W Wydziale Operacyjno - Kontrolno - Rozpoznawczym W Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożamej W Busku - Zdroju Michał Świąder dogłębnie zapoznał
Zarząd Powiatu z informacją 0 stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego za
2013 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3



Po dokładnym zapoznaniu się, przedmiotowa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą informację należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił informację na
temat sytuacji na drogach W sezonie zimowym 2013/2014 stan na dzień 12.02.2014 r. -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą infonnację należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PZD W Busku - Zdroju poinformował, że powiat otrzymał
promesę W wysokosci 900 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych W 2013 roku. Dyrektor
przekazał, że W ramach W/W środków będą realizowane następujące zadania:
1. Remont drogi powiatowej Nr O089T Radzanów - Kawczyce - Hołudza - Chotel Czerwony,
2. Remont drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz,
3. Remont drogi powiatowej Nr 0032T Jarząbki - Solec Stary,
4. Remont drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestrzec - Zołcza - Ugory.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku ~ Zdroju W Warsztatch Terapii Zajęciowej przy DPS W Gnojnie ¬
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju nadmienił, że W trakcie kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości i nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zwrócił uwagę, że na stronie 18 W/w protokołu W pkt 3 znajduje
się błąd pisarski, gdzie omyłkowo został podany czas zajęć W pracowniach tematycznych tj. od
godz. 14:05 do godz. 14:05.

Kierownik WTZ przy TPD W Busku - Zdroju Tomasz Łukawski sprostował, że zajęcia
W pracowniach tematycznych trwają od godziny 10:05 do godziny 14:05.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu przyjął powyższy protokół do wiadomości.

Ad. 9

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie
dokonania zmian W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących Własność Powiatu Buskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Zgodnie z powyższą uchwałą zezwala się na obciążenie służebnością przesyłu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko ~ Kamienna, niżej wymienionych działek stanowiących
Własność Powiatu Buskiego:
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- nr 26/3, nr 26/5, nr 26/24 o łącznej powierzchni 0,8809 ha, obręb 12, położonych W miejscowości
Busko - Zdrój,
- nr 26/4, nr 26/16, nr 26/22 0 łącznej powierzchni 6,5644 ha, obręb 12, położonych W miejscowości
Busko - Zdrój, pozostających W nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju,
- nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha, obręb 11, położonej W miejscowości Busko - Zdrój,
pozostającej W trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego W Busku 4 Zdroju.
Służebność przesyłu będzie polegać na bezterminowym korzystaniu przez PGE Dystrybucja S.A.,
Oddział Skarżysko - Kamienna z części W/W nieruchomości W zakresie całodobowego dostępu do
wybudowanych urządzeń energetycznych (prawo dojścia i dojazdu) wraz z niezbędnym sprzętem,
ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy, W tym wymiany i wprowadzania nowych obwodów jak
również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń elektroenergetycznych.
Zgodnie z protokołem uzgodnień ustalono wynagrodzenie na rzecz Powiatu Buskiego z tytułu
ustanowienia służebności przesyłu W wysokości 4 900 zł netto, które podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokosci 23 % i wynosić będzie 6 027,00 zł brutto.

Uchwała Nr 811/2014 Zarządu Powiatu W Busku z dnia 19 lutego 2014 roku W sprawie
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu
Buskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska
W sprawie postanowienia Wójta Gminy Gnojno dotyczącego zaządania od Powiatu Buskiego
zaliczki W kwocie 1 291,50 zł na poczet kosztów postępowania rozgraniczeniowego wszczętego na
wniosek osoby fizycznej, której działka graniczy z działką nr 736/2 (obręb Gnojno) stanowiącą
własność Powiatu Buskiego (droga powiatowa Nr 0029T) - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że linia orzecznictwa W sprawie obciążenia kosztami
rozgraniczenia, została ustalona uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
11 grudnia 2006 r. (I OPS 5/06, ONSA 2007, nr 2, poz. 26), zgodnie z którą organ administracji
publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2
kodeksu postępowania administracyjnego, może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości
strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 kodeksu cywilnego), a nie tylko
stronę, która żądała wszczęcia postępowania.

Po wnikliwej dyskusji, Zarząd Powiatu wniósł o uchylenie W/W postanowienia i przekazał sprawę
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Gnojno
do ponownego rozpatrzenia.
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Zgodnie z przedmiotowym Zażaleniem pomiędzy właścicielami działek 738 i 736/2 (Powiat Buski)
nie było sporu granicznego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. prawo geodezyjne
i kartograficzne rozgraniczeniu podlegają, W miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice
określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Potrzeba
rozgraniczenia nieruchomości powstaje wówczas, gdy ma miejsce spór co do przebiegu jej granicy
(granic). Przy tym stan sporu nie powinien być rozumiany W potocznym znaczeniu tego słowa
i istnieje on także wówczas, gdy właściciel jednej nieruchomosci żąda ustalenia granic, a właściciel
nieruchomości przyległej odmawia zawarcia ugody, albowiem brak ustalonych na gruncie granic
jest podstawą do żądania rozgraniczenia. Zatem, Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że granica
pomiędzy działkami nr 738 i 736/2 na gruncie jest ustalona i nie istnieje potrzeba rozgraniczenia.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Przedmiotowe Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Gnojno z dnia 10.02.2014 r. stanowi
załącznik nr 9a do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Hemyk Krzyżański zwrócił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska
W sprawie wydania opinii dotyczącej wykonania projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy
ulicy Aleksandra Uchnasta W Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN wyjaśnił, że zgodnie z art. llb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 687) właściwy zarządca drogi składa wniosek o Wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii między innymi Zarządu Powiatu. Niewydanie
opinii W terminie 14 dni od dnia zwrócenia się o jej Wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do
wniosku - art. llb ust. 2 W/W ustawy.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie wniesie zastrzeżeń do
projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy ulicy Aleksandra Uchnasta W Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Wsparcie realizacji zadań publicznych

7



W 2014 r.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 812/2014 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z zaproszeniem
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego do udziału W pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia,
edukacji ekologicznej - w brzmieniu staniowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, przedmiotowe zaproszenie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił sprawozdanie Starosty Buskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za 2013 rok - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a nastepnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
- Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 813/2014 Zarządu Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 19 lutego 2013 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2013/2014 stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie wysokości dotacji dla szkół niepubliczych prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę nalezy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z zasadami elektronicznej
rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski na rok szkolny
2014/2015 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski na rok szkolny 2014/2015 do wiadomości.

Ad. 19
W sprawach różnych:

l. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił
wniosek Sanatorium „SŁOWACKI” Bożena Korczak ul. l-go Maja 33, 28-100 Busko -
Zdrój z dnia 27 stycznia 2014 roku W sprawie warunków lokalizacji i urządzenia zjazdu
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publicznego 2 drogi powiatowej ul. Wacława Grotta na działki ozn. nr ewid. 411/10 i 411/12,
położone W m. Busko - Zdrój - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

W/W wniosek był rozpatrywany na posiedzeniu Nr 164/2013 w dniu ll grudnia 2013 roku.
Wówczas Zarząd Powiatu wyraził zgodę na budowę zjazdu o szerokości nie większej niż 3 m
z drogi powiatowej - ul. Wacława Grotta na W/W działki, służącego tylko i wyłącznie do celów
przeciwpożarowych.
Zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora PZD W Busku - Zdroju najmniej sza szerokość
zjazdu do celów przeciwpożarowych powimia wynosić co najmniej 4 m. W związku z powyższym
na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju zasugerował,
aby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na najmniejszą szerokość zjazdu, która spełni Warunki przepisów
w tym względzie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

2. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka przedstawił
skorygowany plan rzeczowo - finansowy na rok 2014 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na to, że nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt pn.
„Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem poprzez przebudowę i modemizację części
Położniczej i Traktu Porodowego na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym oraz Oddziału
Neonatologicznego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju”, na który powiat zabezpieczył
w formie dotacji celowej środki finansowe W wysokości 900 tys. zł nie będzie realizowany. Na
dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju przekazał, że W/W środki zostaną
przesunięte na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji procedur wysokospecjalistycznych oraz na
remont poradni hepatologicznej i łazienek zlokalizowanych przy holu głównym za portiernią.
Ponadto, Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że do planu rzeczowo - finansowego na
rok 2014 została wpisana wartość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W pozycji 5.6 W
wysokości 628 506,54 zł. W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju wyjaśnił,
że W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym przedstawiono
im propozycję podwyżki do płacy zasadniczej tj. włączenia 50 zł do podstawy oraz przekazania
Odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W wysokosci 50 %. Ze względu na to, że
związki nie zaakceptowały w/W propozycji, do planu rzeczowo - finansowego wpisano wartość
ZFŚS 628 506,54 zł. Jednocześnie Dyrektor dodał, że W bieżącym roku W szpitalu nie będzie
podwyżek, gdyż obecnie strata W planie rzeczowo - finansowym kształtuje się na poziomie
- 4 794 533,45 zł.

Po analizie, powyższy skorygowany plan rzeczowo - finansowy na rok 2014 w Zespole Opieki
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Zdrowotnej w Busku ~ Zdroju został przyjęty przez Zarząd Powiatu do Wiadomości.

3. Inspektor W Wydziale FN Ewelina Gruszka zapoznała Zarząd Powiatu z protokołem
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Buskiego
oraz podległych jednostek budżetowych” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się, powyższy protkół został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 20

Po zrealizowaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak podziękował
obecnym za udział i o godzinie 10:35 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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