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Protokół Nr 178/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 11 marca 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

-hbàløv-1

. Jerzy Kolarz

. Stanisław Klimczak

. Andrzej Lasak

. Wiesław Marzec
S1' Zbigniew Surdel

oraz

Jerzy Służalski - Sekretarz Powiatu
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku ~ Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Mariusz Sobowski ~ Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej ds. Lecznictwa w Busku
- Zdroju
Grzegorz Lasak - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
KrzysztofTułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Artur Polniak Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień ~ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Adrian Lasak - Inspektor W Wydziale SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

UI:BbJł~Jh-^

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
Zapoznanie się z infonnacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku
- Zdroju o stanie bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Buskiego za 2013 rok (Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
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Rozpatrzenie wniosku p. Adama Ochwanowskiego w sprawie zakupu antologii wierszy
pt. „Pławienie koni” (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w celu organizacji koncertów
W ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny
Jamroz (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku -
Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej
dla grupy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno ~ Wychowawczego w Broninie
(Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się z informacją nt. realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku ~ Zdroju projektu pn. „Kompetentny nauczyciel
wyzwaniem XXI wieku” (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się z infonnacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy oraz o stanie bezrobocia w 2013 roku na terenie Powiatu Buskiego a także
Sprawozdaniem za 2013 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020 (Dyr. PUP w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
- Zdroju za 2013 rok wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i picczy zastępczej na 2014 rok (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju dotyczącym realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w sprawie przejęcia
przez Gminę Busko - Zdrój ulic dróg powiatowych do letniego utrzymania (Dyr. PZD
W Busku - Zdroju).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdrój zadań
publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach o wyrażenie
opinii W sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej wymienionych we wniosku
dróg na terenie Gminy i Miasta Chęciny (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia opinii
o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Stopnica (Dyr. PZD
W Busku - Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży o udzielenie
pomocy merytorycznej i finansowej w budowie pierwszego poziomego pomnika
historycznego upamiętniającego wkład społeczeństwa W odzyskanie wolności od czasów
najdawniejszych po obecne (Sekretarz Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku ~
Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym br. (Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku ~
Zdroju o zwiększenie środków w planie finansowym na 2014 rok w związku z realizacją
projektu „Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata” - Comenius -
partnerskie projekty szkół (Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (Skarbnik Powiatu).
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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2014 (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień W planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku (Skarbnik Powiatu).

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

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 roku (Skarbnik Powiatu).

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 178 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorurn pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz
zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i 2 do niniejszegoprotokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 177/2014 z dnia 5 marca 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju Krzysztof Socha zapoznał
Członków Zarządu Powiatu z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Buskiego za 2013 rok.

Powyższa informacja z w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad. 6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem p. Adama
Ochwanowskiego w sprawie zakupu antologii wierszy pt. ,,Pławienie koni” - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Naczelnik Wydziału EK
poinformowała, że Wnioskodawca zwraca się o zakup 40 egzemplarzy w/w książki. Cena
jednego egzemplarza wynosi 20 zł.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że W m-cu pażdziemiku 2013 r. dokonano zakupu
20 egzemplarzy w/w książki, które następnie przekazano do bibliotek szkolnych.

W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury W sprawie Wyrażenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku
- Zdroju W dniach 04.07 - 07.07.2014 r. w celu organizacji koncertów W ramach
XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że istnieje możliwość
udostępnienia hali sportowej Ośrodka w w/w tenninie na organizację przedmiotowego
Festiwalu. Koszty, które poniesie z tego tytułu Ośrodek wyniosą 5 000 zł. W/W koszty zostały
wyliczone W oparciu o zużycie energii, wody, klimatyzacji.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali PMOS W Busku -
Zdroju w w/w terminie na organizację przedmiotowego Festiwalu pod warunkiem poniesienia
przez Organizatorów kosztów zużycia mediów.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
udostępnienie sali gimnastycznej jeden raz W tygodniu w godzinach 19 - 2030 dla grupy
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno ~ Wychowawczego w Broninie - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z infonnacją
nt. realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku -
Zdroju projektu pn. ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku” - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do Wiadomości.
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Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu Z informacją na temat realizacji zadań W zakresie promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz 0 stanie bezrobocia W 2013 roku na terenie Powiatu
Buskiego a także Sprawozdaniem za 2013 rok z realizacji powiatowego programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 - 2020.

Powyższa informacja i sprawozdanie - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu zostały przyjęte przez Członków Zarządu do wiadomości.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku ~ Zdroju za 2013 rok wraz z określeniem potrzeb W zakresie
pomocy społecznej i pieczy zastępczej na 2014 rok.

Powyższe sprawozdanie - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
zostało przyjęte przez Członków Zarządu do wiadomości.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącernu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z informacją dotyczącą realizacji pilotażowego programu „Aktywny
samorząd” W 2014 roku - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.

Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju poinformował, że W dniu 21 lutego 2014 roku Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę nr 14/2014
dotyczącą modyfikacji treści dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania
i rozliczania wniosków o dofinansowanie W ramach modułu I i ll pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”. Ukazał się również dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki
brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014
roku. Z treści opublikowanych dokumentów wynika, że struktura zadaniowa powyższego
programu W 2014 roku pozostaje taka jak W roku ubiegłym. Zostały ogłoszone następujące
terminy składania wniosków W ramach programu: Moduł I _ do dnia 30 Września 2014 r.,
Moduł II - do dnia 30 marca 2014 r. (semestr letni) oraz do dnia 30 września 2014 r. (semestr
zimowy).
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Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu do Wiadomości.

Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Bunnistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój dotyczącym przejęcia
przez Gminę Busko - Zdrój ulic dróg powiatowych do letniego utrzymania ~ W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD W Busku - Zdroju przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu
zaakceptowane zostały zaproponowane przez Gminę Busko ~ Zdrój propozycje zmian
W wykazie dróg powiatowych dotyczące: przejęcia ul. Widuchowskiej tylko na odcinku
od ul. Partyzantów do ul. Objazdowej o dł. 0,253 km, przejęcia ul. Łagiewnickiej tylko na
odcinku od ul. Partyzantów do ul. Objazdowej o dł. 0,428 km oraz nie przejmowania do
letniego utrzymania ul. Wyszyńskiego. Następnie Dyrektor PZD W Busku ~ Zdroju
poinformował, że na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Gminy Busko - Zdrój,
Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju i Zakładu Usług Komunalnych W Busku _
Zdroju, które odbyło się W dniu 10 marca 2014 r. wypracowano ostateczną treść
porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Busko - Zdrój ulic powiatowych do
letniego utrzymania.

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

Ad. 14
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powierzenia Gminie
Busko - Zdrój zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych.

Powyższa inicjatywa - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
została przyjęta przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 15
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach o wyrażenie opinii W sprawie
pozbawienia kategorii dróg powiatowych wymienionych we wniosku dróg na terenie Gminy
i Miasta Chęciny 4 W brzmieniu stanowiącym załącznik nr I3 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych
na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 822/2014 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia ll marca 2014 roku
W sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy
i Miasta Chęciny stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku A Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Gminy Stopnica W sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii
dróg gmimiych wymienionych we wniosku dróg na terenie Gminy Stopnica - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD W Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie Wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
na terenie Gminy Stopnica.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 823/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
W sprawie Wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gmimiych na terenie Gminy
Stopnica stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Stowarzyszenia
Narodowy Memoriał Młodzieży 0 udzielenie pomocy merytorycznej i finansowej W budowie
pierwszego poziomego pomnika historycznego upamiętniającego wkład społeczeństwa
W odzyskanie wolności od czasów najdawniejszych po obecne - W brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski poinformował,
że w/w Stowarzyszenie zwraca się o:
- wyszukanie zdarzeń i osób, które W latach osiemdziesiątych walczyły o wolność

W tym młodzież, która W tym okresie nie przekroczyła 35 lat życia (osób, które zostały
odznaczone przez władze państwowe i zasługują na umieszczenie na cokołach
powiatowych pomnika),

- przygotowanie projektów opisów Wydarzeń i osób, które należy umieścić na cokołach
powiatowych oraz przesłanie ich do dnia 30 czerwca 2014 roku Wraz z informacją
odnośnie możliwości wygospodarowania W latach 2014 - 2018 pomocy finansowej
na budowę pomnika,

4 wyszukanie W Powiecie sponsorów, którzy przekażą darowiznę na budowę pomnika.

Ze względu na brak podstawy prawnej, W oparciu o którą Powiat mógłby dofinansować
budowę w/w pomnika, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował,
że przedmiotowy wniosek zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń tut. Starostwa Powiatowego.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju z dnia 18.02.2014 r. Znak:
PCPR.ZAF.30l1.2.2014 W sprawie dokonania przeniesień W planie finansowym br. zgodnie
z załącznikiem nr I8 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku ~ Zdroju z dnia 17.02.2014 r. Znak:
ZSP l.0722.9.2014 o zwiększenie środków W planie finansowym na 2014 rok W związku
z realizacją projektu ,,Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata” -
Comenius - partnerskie projekty szkół zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 06.03.2014 r.
Znak: FN.302l .23.2014 o dokonanie przeniesień W planie finansowym wydatków
budżetowych Starostwa Powiatowego W Busku - Zdroju zgodnie z załącznikiem nr 20 do
niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2014.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 824/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
w sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2014 stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.

Ad. 22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 825/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 826/2014 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia ll marca 2014 roku
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 827/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik
nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju W sprawie przeniesień W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami W 2014 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 828/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
W sprawie przeniesień W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami W 2014 roku stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

Ad. 26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami W 2014 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 829/2014 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 11 marca 2014 roku
W sprawie zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami W 2014 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.

Ad. 27

Wsprawach różnych:

1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg W Busku 4 Zdroju o zabezpieczenie środków W kwocie
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320 O00 zł na zakup ciągnika oraz kosiarki tylnej bocznej i na wysięgniku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że kwota
320 000 zł na w/w cel zostanie zabezpieczona ze środków pochodzących ze zwrotu przez
Województwo Świętokrzyskie części kosztów poniesionych przez Powiat przy realizacji
projektu pn. „Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Buskiego i Pińczowskiego”.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych
pierwotnie w budżecie Powiatu Buskiego w formie dotacji celowej w wysokości
900 000 zł na realizację projektu „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem
w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju” w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”
finansowanego ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 i przeznaczenie kwoty 899 932 zł
na dofinansowanie zadań w postaci:
- zakupu aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,
- przeprowadzenia inwestycji i remontów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju,
- dobudowę Bloku Operacyjnego w ramach projektu „Poprawa Warunków

udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju”.

Wniosek Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju W przedmiotowym zakresie stanowi
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Szczegółowy Wykaz aparatury medycznej planowanej do zakupu w 2014 r. określa
załącznik nr I do wniosku Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju. Planowana wartość brutto
zakupu aparatury medycznej kształtuje się na poziomie 486 250 zł, w tym udział
finansowy Powiatu szacowany jest obecnie na poziomie 466 800 zł.

Analizując w/w wykaz Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę, że wydatek
poniesiony na zakup sprzętu o Wartości 400 zł nie może zostać zakwalifikowany jako
wydatek majątkowy. Jako przykład wskazał na planowany zakup 3 stolików pod aparaty
z przeznaczeniem dla Sekcji Rehabilitacji.

Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak poinformował, że umowa, na podstawie której
ZOZ w Busku A Zdroju uzyska środki finansowe na realizację w/w zadań powinna
zawierać m.in. szczegółowy opis zadań oraz cel na jaki środki zostały przyznane.
Przedłożony przez ZOZ w Busku ~ Zdroju wniosek określa jedynie cel na jaki środki
zostaną przeznaczone. W związku z powyższym należy uzupełnić go o szczegółowy opis
zadań.

Szczegółowy wykaz zakupów, inwestycji i remontów planowanych do realizacji
w roku 2014 określa załącznik nr 2 do wniosku Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju.
Planowana wartość brutto zakupów, inwestycji i remontów związanych z koniecznością
dostosowania Szpitala do obowiązujących wymogów Sanepidu, zapewnienia
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prawidłowej pracy sieci informatycznej Szpitala i zintegrowania nowo powstałego Bloku
Operacyjnego z głównym budynkiem Szpitala kształtuje się na poziomie 389 200 zł,
w tym udział finansowy Powiatu szacowany jest obecnie na poziomie 373 632 zł.

Zgodnie z w/w wykazem Dyrektor ZOZ W Busku ~ Zdroju wnioskuje o udzielenie
dofinansowania na realizację następujących zadań:
- Remont apteki i zakup regałów.
- Przeniesienie i wyposażenie Magazynu Bielizny.
~ Wykonanie dokumentacji na remont (Oddział Pediatryczny).
~ Zakup koniecznych komputerów, drukarek, dysków i RAM-u do Serwera.
_ Remont i wyposażenie poradni hepatologicznej .
- Remont łazienek ogólnodostępnych W holu ZOZ.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak
poinformowali, że przedsięwzięcie „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką
i noworodkiem W Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju” było typową inwestycją i środki W kwocie
900 000 zł na jego realizację były zabezpieczone W ramach wydatków majątkowych.
Dwa z zaproponowanych obecnie przez ZOZ do dofinansowania zadań (tj. wykonanie
dokumentacji na remont oraz zakup koniecznych komputerów, drukarek, dysków
i RAM-u do Serwera) można zakwalifikować do inwestycji i realizować ze środków,
które dotychczas W budżecie Powiatu Buskiego były zaplanowane na realizację projektu
„Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem W Oddziale Ginekologiczno -
Położniczym i Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju”.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócili się
z zapytaniem, czy pozostałe zadania (remont apteki i zakup regałów, przeniesienie
i wyposażenie Magazynu Bielizny, remont i wyposażenie poradni hepatologicznej,
remont łazienek ogólnodostępnych W holu ZOZ) będą zwykłymi pracami remontowymi
czy też inwestycjami. Wydatki ponoszone na remonty nie mogą zostać zakwalifikowane
jako Wydatki majątkowe, lecz jako Wydatki bieżące. W związku z powyższym jeżeli
przedmiotowe zadania będą typowymi remontami to nie będzie ich można zrealizować
W ramach W/W środków zabezpieczonych dla ZOZ W Busku - Zdroju. Jednocześnie
Przewodniczący Zarządu oraz Skarbnik Powiatu zwrócili uwagę, że zadania są
kwalifikowane W zależności od wykonywanego zakresu robót. Dodali, że powyższe
zadania można zakwalifikować jako inwestycje jeżeli polegają na ulepszeniu,
podwyższeniu wartości istniejących obiektów, nie zaś przywróceniu (odtworzeniu) stanu
pierwotnego. Ponadto, zakwalifikowanie W/W zadań jako inwestycji pociąga za sobą
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć W ramach RPO W roku 2014 określa
załącznik nr 3 do wniosku Dyrektora ZOZ w Busku ~ Zdroju. Udział finansowy Powiatu
W realizacji w/w zadania szacowany jest obecnie na poziomie 59 500 zł.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju do skorygowania
przedstawionego wniosku o W/W uwagi oraz ponownego przedłożenia go na następne
posiedzenie Zarządu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zapoznał
Zarząd Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym



l2

uzyskanych przez oddziały, poradnie za m-c styczeń 2014 r. - W brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, iż skłania się do zamknięcia oddziału
dziennego urologicznego. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że procedury W ramach chirurgii
jednego dnia W dziale urologia są niedoszacowane i jednocześnie nieopłacalne dla
Szpitala. Duża część zabiegów urologicznych może być wykonywana W ramach chirurgii
ogólnej. Zabiegi urologiczne wykonywane W ramach chirurgii ogólnej są wycenione
korzystniej niż te same Wykonywane W chirurgii jednego dnia. Dyrektor ZOZ W Busku -
Zdroju dodał, że W poradni urologicznej jest zatrudnionych 2 lekarzy. Obecnie czas pracy
poradni wynosi 24 godziny tygodniowo. Dyrektor ZOZ poinfomiował, że zamierza
wydłużyć godziny pracy poradni do 3l tygodniowo. Lekarz, który obecnie Wykonuje
zabiegi urologiczne W ramach chirurgii jednego dnia zostanie „przypisany” do oddziału
chirurgicznego.

Zarząd Powiatu przyjął informację W powyższym zakresie do Wiadomości.

4. Skarbnik Powiatu Artur Pohiiak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2014 roku.

Powyższa inicjatywa - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu W głosowaniu jednogłośnie.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu W głosowaniu
jednogłośnie.

5. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej W sprawie przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego W 2014 roku.

Powyższa inicjatywa - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu została przyjęta przez Członków Zarządu W głosowaniu jednogłośnie.

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 28
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1105 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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