
Znakz 8R.0022.2.35.2015

Protokół Nr 35/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 20 sierpnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNr 1 w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha Dyľektoľ Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju
Ewa GuŹdzioł _ Główna Księgowa w Powiatowym ośrodku Doľadztvła i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Wiesław Waga _ Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
Krzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _Zdroju
Grzegorz Gałuszka _ Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdĺoju
Kľystian Jarubas _ Z-ca Dyľektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbaľa Jasonek _ Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Refeľatu IPI

Proponowany poľządek posĺedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyj ęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Wdľożenie uchwał Rady PowiatuzIX Sesji Rady Powiatu zdnia 3 sierpnia 2015 ľoku.

1.

2.
3.
4.
5.
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6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków
budżetowych na 2015 ľok (Dyr. ZSP Nr 1 w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku -
Zdroju w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 2015
(Dyľ. ZSP Nľ l w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 2015 rok (Dyľ. ZSP Nľ 1 w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdroju w sprawie zwiększenia planu dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych
na2015 ľ. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zŁ (Dyr. PoDiDN w Busku -
Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie zwiększenia funduszu płac o kwotę l5 000 zł
(Dyr. PoDiDN w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

ll. Zatwietdzenie planu pľacy Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju na rok szkolny 2015lŻ0|6 (Dyľ. PODĺDN w Busku _ Zdľoju,
Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w spľawie wraŻenia zgody na funkcjonowanie do końca etapu edukacyjnego
2 oddziałőw |iczących ponizej 10 uczniów (Dyr. SoS-w w Broninie, Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wychowawczęgo
w Broninie w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty za vłyŻywienie w stołówce
ośrodka (Dyľ. Sos-w w Broninĺe, Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatrzęnie wniosków w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego
oraz indywidua|nych zajęć ľewalidacyjno _ wychowawczych (Nacz. Wydz. BK).

l5. Rozpatrzenie wniosku Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Spoľtowego
w Busku - Zdroju w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdroju w dniach ll - l3 września
Ż0l5 r., wsparcie V otwaľtych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie Busko - Zdrőj
Ż0l5 r. oľaz przekazanie dla honorowych gości i zawodników pamiątkowych gadzetów
promujących Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK, Kier. Ref. IPI).

16. Podjęcie decyzji w spľawie przeprowadzenia konkuľsu na ,,Najpiękniejszy Wieniec
Dożynkowy" oraz zaakceptowanie pľopozycji nagród dla tegoľocznych lauľeatów
w/w konkursu (Kier. Ref. IPI, Skaľbnik Powiatu).

17. Rozpatrzenie wniosku w spľawie wyrażenia zgody na przekazanie dyrekcji Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie nakładów inwestycyjnych poniesionych w zvłiązku
z realizacją pľojektu pn. ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni
terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia
oraz podniesienie kwalifikacji personelu'' (Kier. Ref. IPI, Skaľbnik Powiatu).

|8. Zapoznanie się z informacj ą z zakłesu remontów i przebudowy dróg powiatowych
oraz Z wykonania ľemontów z za|<resl bieżącego utrzymania dróg powiatowych wg stanu
na31.07 .Ż0l5 ľ' (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
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l9.Zapoznanie się z kosztotysem inwestoľskim na realizację zadania pn.: ,,Umocnienie
skarpy płytami pľetäbľykowanymi ażurowymi: drogi powiatowej Nľ 0057T Busko -
Zdrőj _ Łagiewniki _ Elzbiecin od km 2+347 do km Ż+560" (Dyr. PZD w Busku _
Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

20. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta i Gminy Stopnica infoľmującym o sposobie
zagospodarowania wskazanego do zbycia na rzecz Gminy Stopnica części gľuntu
należącego do drogi powiatowej Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów _ Skrobaczów
(nr ew. 598) w miejscowości Kuchary (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju' Nacz. Wydz.
GKN).

Zl.Zapoznanie się z informacją Ministra Pľacy i Polityki Społecznej o przyznaniu
dodatkowych środków Funduszu Pľacy w kwocie Ż43 000 zł na realizację
przez Powiatowy Urząd Pľacy w Busku - Z&oju progľamów na rzecz pľomocji
zatľudnienia,łagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej osób bezľobotnych
w wieku do 30 roku Życia (Dyr. PUP w Busku -"Zdroju, Skarbnĺk Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
Nľ 6912015 Zarządu Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie
wyraŻenia zgody na wydzierzawienie powieľzchni uzytkowej znajdującej się na parterue
w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku
- Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. soz).

23. Pojęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ VIII/77/20l5 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż9 czerwca 20|5 r. w spľawie wyrażenia zgody
na wydzieľzawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze w budynku
głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZw Busku _ Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni uzýkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
na pľzeprowadzenie pľac modeľnizacyjnych (Dyľ. ZoZ w Busku Zdroju'
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ).

26.Zapoznanie się z informacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodach' kosztach oraz wyniku ťlnansowym uzyskanych pÍzez oddziały, poľadnie
za m-c czerwiec 2015 r. (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik
Powiatu).

27.Zapoznanie się z infoľmacją o pľzebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2015 ľ. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju'
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

28. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdľoju w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym bľ. (Skarbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmían w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2015 (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakĺesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l5 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).



33. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w
i wydatków w podległych jednostkach

34. Sprawy roŻne.
35. Zamknięcie posiedzęnia.
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Busku _ Zdľoju w sprawie zmian planu dochodów
budżetowych (Skarbnik Powiatu).

Ad. I
obľadom Zaruądu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 35 posied zenie Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lkty obecności Członków ZaľzqĺIu oraz
zilproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nľ 34l20l5 z dnia 30 lipca 2015 roku został pľzyjęty pÍzez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z IX Sesji Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2015 ľoku -
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr IX l82 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3 sierpnia 2015 ľoku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

za wdľożęnie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻaniaw życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Woiewodv ŚĽiętokľzyskiego. celem ogloszenia w Dzienniku Uľzedowvm
Woi ewództwa Swietokľzvskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powĺatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ IX l83 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015 roku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku'

Za wdľoŻenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowíązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prezesa Regionalnej lzby Obľachunkowej w Kielcach.
Woiewod w Dzĺenniku

Powyższe stanowisko zostało pľzyięte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.



Uclrwała Nr I)U 84 ĺ Ż0|5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV l Ż7 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 20l5 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2030.

za wdľozenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały
w foľmie elektronicznej w pľogľamie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ IX ĺ85 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nľ VI l 48 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
31 maľca 2015 ľoku w sprawie określenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorýmu w 20l5
roku na ĺealtzację zadan z za\<resll ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński, Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy
w Busku - Zdroju Maľian Szostak, Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr IX l86 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 3 sierpnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego
ľewidenta do badania sprawozdania finansowego Za 20l5 rok w Zespole opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju.

Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach oraz Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroj u Grzegorz Gałuszka.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatovvym.

Powyższe stanowisko zostalo prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednoglośnie.

Uchwała Nr IX l87 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 3 sierpnia 2015 ľoku
w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego
na lata 2015-2020".

za wdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy
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Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz Naczelnik
Sławomiľ Dalach.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyŻszej

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art.
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Wydziału SoZ

uchwały do:

78 ust. I ustawy

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte pÍzez Zarząd Powiatu w glosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr IX /88 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 ľoku
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie'

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Helena Bebel, Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oraz Naczelnik
Wydziału oR Uľszula Kustra.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowíązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu jednogloŚnie.

Uchwała Nr IX l89 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015 ľoku
w spľawie rczpatrzenia skargi na działa|noŚć Starosty Buskiego.

Wykonanie uchwały Rada Powiatu powieľzyła Przewodniczącemu Rady Powiatu'
Uchwałę otľzymuje Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa, Naczelnik Wydziału GKN
Henryk Krzyżański' Naczelnik Wydziału AB Ewa Zacharska.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czetwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu jednogłoŚnie.

Ad.6
Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdľoju Andrzej Bilewski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 03.08.2015 r. Znak: ZsP.07ŻŻ'l8.2015
w spľawie dokonania przesunięcia środków ľlnansowych w planach wydatków budzetowych
na 2015 rok zgodnie z załqcznikiem nľ 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku _ Zdroju Andrzej Bilewski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 05.08'2015 r. Znak: ZsPl.0722.|920l5
w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki i wydatków nimi finansowanych w roku 20|5 zgodnie z załqcznikiem
nr 5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnié zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.
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Ad.8
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju Andrzej Bilewski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 10'08.2015 ľ. Znak: ZSP'072Ż.20.20I5
w sprawie dokonania przesunięcia środków finansowych w planach wydatków budzetowych
na2015 ľok zgodnie z załqcznÍkiem nr 6 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ ZSP Nľ l w Busku _ Zdroju wyjaśnił, ze śľodki w rozdziale 80146 $ 4700

,,Szkolenia pľacowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej'' nie zostaną
wykorzystane, poniewaz większość p'lanowanych szkoleń i konfeľencji dla nauczycieli
zorganizowanych będzie bezpłatnie. Srodki te zostaną wykorzystane na zakup pomocy
naukowych' dydaktycznych i książek, których zakup wynika z .vqlmagań nowej podstawy
programowej.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolarz poinformował, Że w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy nie dokonano naboľu na ľok szkolny Ż01512016. W związku
z powyższym część, sprzętu' pomocy naukowych, dydaktycznych, któľym dysponuje
w/w Placówka moze zostać przekazana do pozostałych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych ptzęZ Powiat Buski. Pľzewodniczący Zarządu Jeny Kolaľz stwierdził,
że dyľektorzy poszczegó|nych placówek oświatowych pľzed dokonaniem zakupu pomocy
naukowych, dydaktycznych powinni przeana|izować możliwość pozyskania ich z Zespołu
S zkół Ponad gimn azja|ny ch w Stopn i cy.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha oľaz Główna Księgowa w Powiatowym ośrodku Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju Ewa Gużdzioł zapoznały Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia
Ż9.07.2015 r. Znak: PoDiDN.070.Ż.8.20|5 w sprawie zwiększenia planu dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej i wydatków nimi
finansowanych na 2015 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu j edno głośnie.

Ad. t0
Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha oraz Główna Księgowa w Powiatowym ośrodku Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ ZdrojuEuĺa GuŹdzioł zapoznały Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia
05.08.201 5 r. Znak: PoDiDN.070.Ż'|0'2015 w sprawie zwiększenia funduszu płac o kwotę
15 000 zł _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu'

Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak poinformował, Że zgodnie z zatwierdzonym planem
finansowym ośrodka śľodków finansowych na regulowanie zobowiązań może zabraknąi,
dopiero w miesiącu grudniu br. W związku z powyŻszym Skaľbnik Powiatu zapľoponował,
aby powyższy wniosek rozpatrzyó w miesiącu paŻdzierniku br.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pľzychylił się do stanowiska Skaľbnika Powiatu.
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Ad. 1l
Dyrektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
.Iolanta Maślicha pľzedstawiła Plan Pľacy Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju na rok szkolny 2015120|6 - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zatwierdził
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. t2
Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno _
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
do końca etapu edukacyjnego:

oddziału klasy VI w Szkole Podstawowej Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych
umysłowo w stopniu lekkim w liczbię mniejszej niż |0 uczniów,
oddziału klasy I ZSZ w liczbie mniejszej niz l0 uczniów.

Pismo Dyrektoľa SOS-W w Broninie w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 10
do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został
Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. t3

pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga
zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty
za wyżywienie w stołówce ośrodka w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr l I
do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ SoS-w w Broninie poinformował, że wysokośi opłaty za całodzienne wyŻywienie
(śniadanie, dľugie śniadanie, obiad i kolacja) w ośrodku z dniem 01.09'2015 ľ. wynosić
będzie 8 zŁ.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zatwierdził wysokość
opłaty za wyżywienie w stołówce Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy pierwszej Szkoły Specjalnej Pľzysposabiającej
do Pracy w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie _ załqczník nľ I2
do niniejszego protokołu. Przewidywany koszt nauczania indywidualnego to 18 254,62 zł.

Po analizie , Zatząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu jednogłośnie'

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisĺĺw pľawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie oľganizacji
indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia Specjalnego ośrodka

povłyŻszy Plan Pracy Powiatowego ośľodka
Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2015120|6

Wychowawczego w Bľoninie Więsław Waga
w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie
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Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie _ załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Pľzewidywany koszt zajęć rewa|idacyjno - wychowawczych to ll 409,14 zł.

Po analizie,Zarząd pozytywnie zaopiniowałpowyŻszy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej -
co wynika z obowiązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Spoľtowego w Busku - Zdroju
w spľawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego
ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoju w dniach l l _ 13 września 20|5 r., wsparcie
V otwaľtych Gwaľdyjskich Mistrzostw Polski w Boksie .Busko _ Zdrőj Ż0I5 r. oraz
przekazanie dla honorowych gości i zawodników pamiątkowych gadżetów promujących
Powiat Buski _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę
na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku _ Zdľoju w dniach ll - 13 września 2015 ľ. w celu zorganizowania
V otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie Busko - Zdroj 2015 ľ. Jednocześnie
Zaľząd Powiatu zobowiązał Kieľownika Refeľatu IPI do przygotowania 10 zestawów
mateľiałów promujących Powiat Buski. Członek Zarządu Robert Gwőżdż zapľoponował, aby
do w/w zestawów dołączyć, ľównież mateľiały pľomujące poszczególne Gminy z terenu
Powiatu Buskiego.

Ad. t6
Kieľownik Refeľatu IPI Tadeusz Sempioł poinformował, Że podczas oľganizowanej impľezy
plenerowej pn. ,'Dożynki Powiatowo _ Gminne Pacanów 2015" w dniu 30 sieľpnia Ż0l5 r.
zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty konkuľs na,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy''.
W konkursie tym wezmą udział delegacje wieńcowe ze wszystkich gmin Powiatu Buskiego.
Wykonawcy zwycięskiego wieńca będą repľezentowali Powiat Buski podczas
XV Swiętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 6 wľześnia br.
w Sandomierzu. 'Vł związku Z powyŻszym Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł
zapľoponował pľzyznać dla tegoľocznych lauľeatów konkursu nagľody w następujących
wysokościach:
I miejsce _ 750 zł
II miejsce _ 600 zł
III miejsce _ 450 zł
5 wyľóznień po 300 zł'
co daje ogólną kwotę 3 300 zł bľutto'
Wniosek Kierownika Referatu IPI w pľzedmiotowej
do niniejszego protokołu.

sprawie stanowi załqcznik nr 15

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę
na przepľowadzenie konkursu na ,,Najpiękniejszy Wieniec Dozynkowy" oraz zaakceptował
przedstawione pÍzez Kieľownika Referatu IPI propozycje nagľód dla tegorocznych laureatów
w/w konkursu.
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Ad. 17
'W związku z zakonczęniem realizacji części inwestycyjnej projektu nr PL33/SPPW/IiIIAIr
|1l20l2 pn' ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie, powiat buski' popÍzez twoľzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii
zajęciowych pomieszczeń ľehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia
oraz podniesienie kwalifikacji personelu'', Kieľownik Refeľatu IPI Tadęusz Sempioł zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie przekazania nakładów inwestycyjnych
poniesionych w związku z ľealizacją pľojektu dyľekcji Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu. Zgodnie
z przedmiotowym wnioskiem łączna waľtość nakładów wynosi 2 669 431,64 zł.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłoŚnie.

Ad. 18
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z informacj ą z zakresu remontów i przebudowy dróg powiatowych oÍaz z wykonania
remontów z zakĺesu bieżącego utrzymania dľóg powiatowych wg stanu na 31.07.2015 r."
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie, povĺyŻsza infoľmacja została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłoŚnie'

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą infoľmację na\eŻy pľzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłoŚnie.

Ad. 19
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem pokontľolnym z posiedzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
zprzeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2015 ľoku kontroli w PowiatowymZarządzie Dľóg
w Busku - Zdľoju dotyczącym zabezpieczenia śľodków finansoÝvych na uzupełnienie płyt
azurowych przy drodze powiatowej Nr 0057T Busko - Zdroj _ Łagiewniki _ Elzbiecin.
Następnie Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztoť Tułak
przedłożył Członkom Zarządu Powiatu kosztorys inwestorski na rcalizację zadania
pn.: 

',Umocnienie skarpy płytami pľefabľykowanymi ażurowymi: drogi powiatowej Nľ 0057T
Busko - Zdrőj _ Łagiewniki _ Elżbiecin od km 2+347 do km 2+560" - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr I8 do niniejszego pľotokołu. Zgodnie z pľzedmiotowym
kosztorysem niezbędne Środki finansowe narea|izację w/w zadaniato29753,70 zł. Dyrektor
PZD w Busku Zdroju zwrőcił się do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku w zakresie
uzupełnienia płyt ażuľowych przy drodze powiatowej Nľ 0057T Busko _ Zdrőj _ Łagiewniki
_ Elżbiecin. Jednocześnie w celu poprawy poziomu bezpieczeŕlstwa użytkowników w/w drogi
Zarząd Powiatu podjął decyzję o montażu barieľ ochľonnych ptzy przedmiotowej drodze
na odcinkach wskazanychprzez Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

4d.20
Na posiedzeniu w dniu 15 lipca br. Zarząd Powiatu analizował pismo Uľzędu Miasta i Gminy
Stopnica w sprawie zbycia na rZęcZ Miasta i Gminy Stopnica części gruntu na|eżącego
do dľogi powiatowej Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skľobaczów (nr ew. 598)
w miejscowości Kuchaľy' Wówczas Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku -
Zdroiu do rozeznania w jakim celu w/w działka jest potrzebna Miastu i Gminie Stopnica.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Krzysztof Tułak zapoznał Zaruąd Powiatu z pismem Uľzędu Miasta i Gminy Stopnica
informującym, Że częśó gľuntu nalezącego do drogi powiatowej Nr 0052T w miejscowości
Kuchaľy, połozonego obok działki gminnej nĺ 285 na której usýuowana jest świetlica
wiejska' zostanie zagospodarowana na miejsca postojowe (parking) _ załqcznik nr 19
do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Miasta i Gminy
Stopnica w przedmiotowym zakresie' Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika
Wydziału GKN do zlecenia wykonania podziału działki nr 598 w miejscowości Kuchary
celem wydzielenia części, któľa zostanie pľzekazana na ruecz Miasta i Gminy Stopnica
na urządzenie paľkingu.

Ad.2l
Z-ca Dyrektoľa Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku _ Zdroju Krystian Jaľubas zapoznał
Zarząd Powiatu z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej informującym o przyznaniu
z Íezerry ministľa właściwego do spraw pracy dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy
w kwocie 243000 złnafinansowanie w 2015 roku zada,h okľeślonych * $ 2 ust. l pkt 1

rozpotządzenia Rady Ministľów z dnia 25 sierpnia 2014 ľoku w sprawie algoľytmu ustalania
kwot śľodków Funduszu Pľacy na f,tnansowanie zadań w województwíe, tj. na realizację przez
Powiatowy Urząd Pľacy w Busku - Zdroju pľogramów na tzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku
do 30 ľoku życia _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nř 20 do niniejszego protokołu'
Łączna kwota śľodków Funduszu Pracy na rea|izację przęz Powiatowy Urząd Pracy w Busku
- Zdroju w roku Ż0l5 zadan na rzecz promocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezľobocia
i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty 5 145 500 zł. otľzymane śľodki
zostaną przęznaczone na Zorganizowanie 50 staży i 15 prac inteľwencyjnych.

I n form acj a w powyższy m zakĺes i e została pr zy jęta przez Zar ząd Powi atu do wi adomo ści.

^d.22W dniu 31 lipca 2015 ľ. Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju zwrócił się
z wnioskiem o zmianę uchwały Nr VIII/77|Ż015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía
29 czerwca 20|5 roku w spľawie wyraŻenia zgody na wydzierżawienie powieľzchni
użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju, polegającą na zmianie w zakresie świadczeń zdľowotnych ,'z zakľesu
kardiologii inwazyjnej i angiologii" na ,,z zakľesu kardiologii'' - w brzmieniu stanowiącym
załĺ1cznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju wystąpił
z wnioskiem w sprawie Wrażenia zgody na wydzierzawienie powieľzchni 505 m'
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stanowiącej obecnie oddział Pediatľyczny będącej w uzytkowaniu Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w celu jej zagospodarowania przez podmiot zewnętľzny
i udzielania przez ten podmiot świadczeń zdľowotnych z zakresu kaľdiologii i angiologii oraz
utwoľzenia i pľowadzenia komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
koniecznych do zakontraktowania wskazanych zakresów świadczeń w brzmieniu
stanowiącyn załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Następnie Kierownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbara
.Iasonek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdro1u w sprawie zmiany
uchwały Nr 69/2015 Zarządu Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia l5 kwietnia Ż0|5 r. w sprawie
wyraŻenia zgody na wydzierŻawienie powieľzchni uzýkowej znajdującej się na parterze
w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju.

Zarząd Powiatu vłyraził zgodę na wydzierżawienie na okľes od dnia podjęcia niniejszej
uchwały do dnia Ż2 maja 2023 ľ. pÍZęZ Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
powieľzchni użytkowej - 505 m2 znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju stanowiącej obecnie oddział Pediatľyczny w celu
jej zagospodarowania przęz podmiot zewnętrzny i udzielania pÍzez ten podmiot świadczeń
zdrowotnych z zakresu kardiologii i angiologii oľaz utwoľzenia i prowadzenia komórek
organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego koniecznych do zakontraktowania
wskazanych zakľesów świadczeń, zlokalizowanym na działce o numeľZe 26122, połozonej
w Busku - Zdroju _ obľęb 12.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie'

Uchwała Nr 153/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ 6912015 Zaruądu Powiattl w Busku _ Zdroju z dnia
15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie powierzchni uzytkowej
znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

4d.23
Kieľownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Barbara Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/7712015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 czerwca 2075 r.

w spľawie wyľażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się
na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zátządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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^d.24Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju zwľócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na wydzieľŻawienie na okres 3 lat czteľech
powierzchni uzýkowych (dwie po 1,5 mŻ kuŻd,anaparterue obok poľtieľni, dwie po l,5 m2
kaŻda na pierwszym piętľze obok pľacowni rentgenowskich), będących w użýkowaniu
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju, w celu prowadzenia ptzez podmiot
zewnętrzny działalności gospodaľczej w zakresie świadczenia usług za pośľednictwem
automatów samoobsługowych do sprzedaży napojów goľących i zimnych oraz gotowych
pľzekąsek _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 25 do niniejszego protokołu.

Następnie Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Barbara
.Iasonek pľzedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie
wyrażenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku
głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 154/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni użýkowej znajdującej się
w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 26
do niniejszego protokołu.

Ad.25
Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Baľbara Jasonek
zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem RK9 Spółka Cywilna Hutnikiewicz Bartosz,
Aleksandľa Legieta z siedzibą w Kielcach w spľawie wyrażenia zgody na pľZeprowadzenie
prac modeľnizacyjnych (ľemont zewnętľznej elewacji, montaz szyldów reklamowych,
wymianę obić ścian wewnętľznych, montaz pochylni) w pawilonie handlowo _ usługowym
stanowiącym własność wnioskodawcy' usytuowanym na działce numeľ Ż613 o powieľzchni
0,0238 ha, położonej w Busku _Zdroju (obręb l2) stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego
a będącej pľzedmiotem dzierŻavĺy z wnioskodawcą _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 27 do niniejszego protokołu.

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nięľuchomościami w Wydziale GKN Baľbaľa
Jasonek przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie
wyrażen i a zgo dy na pľzepľow adzenie pľac m oderni zacyj nych'

Po analizie, powyŻsza uchwała
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 155/2015 Zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na
nr 28 do niniejszego protokołu.

została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 roku
pľzeprowadzenie pľac modernizacyjnych stanowi załqcznik

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka dodał' Że wlw firma zwľóciła się
do ZoZ w Busku - Zdľoju z wnioskiem w sprawie WraŻenia zgody na poprowadzenie
z istniejącej instalacji Szpitala do przedmiotowego pawilonu handlowo _ usługowego
przyłącza ciepłej wody oraz ogrzewania. Ze względu na wykonany projekt termomodernizacji
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budynków Szpitala współfinansowany przez Unię Euľopejską ZoZ nie wraził zgody
na powyższe.

Ad.26
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Gtzegoru Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z informacj ą o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez
oddziały, poľadnie Za m-c czerwiec 2015 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 29
do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju poinformował, Że stľata Szpitala naľastająco od początku
ľoku stanowi kwotę 4 793 746,69 zł. Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju poinfoľmował, Że na

dzień dzisiejszy w związku z prowadzonymi działaniami oraz pozyskaniem dodatkowych
śľodków zwiększających przychód Szpitala w/w stľata została zmniejszona. Dyľektor ZoZ
wyjaśnił, ze Szpital otľzymał zapłatę za nadwykonania za I półrocze 2015 ľ. w kwocie
1 427 000 zł (dializoteľapia _ 45 540 zł, endoskopia - 9 877 zł, szpital' _ 846 040 zł,
ambulatoľyjna opieka specjalistyczna l79 l35 Zł, przesunięcia w ľamach pakietu
onkologicznego _ 346 996 zł).

Następnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, Że w Tygodniku Ponidzia
pojawił się aľtykuł infoľmujący o likwidacji oddziału Ginekologiczno - Połozniczego w ZoZ
w Pińczowię oraz toczących się negocjacjach dotyczących przejęcia części pracowników
pÍZęZ ZoZ w Busku _ Zdroju. Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz zapytał o aktualną
sytuację w w/w kwestii.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że caŁy czas pľowadzone Są rozmowy w tym
temacie. Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju dodał, Że w ZoZ w Pińczowie utworzony zostanie
oddział Neurologii z pododdziałem leczenia udarów. Kontynuując Dyrektor ZoZ w Busku -
Zdľoju poinformował', Że wydzieľŻawieniem i popľowadzeniem oddziału Ginekologiczno -
Połozniczego w ZoZ w Busku _ Zdroju zaintęľesowane są dwa podmioty zewnętrzne.
Dyľektoľ ZoZ dodał, Że trakt poľodowy wymaga modemizacji. Wskazał równiez na potľzebę
doposażenia ilw oddziału w spľzęt.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapýałjakie pľzychody planuje uzyskaó ZoZ w Busku -
Zdroju z týułu wydzierŻawienia oddziału Ginekologiczno _ Położniczego.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju poinformow ał, zebędzie to ok. 20 zł zalm2 powierzchni.

Następnie Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinfoľmował, iŻ złoŻony został wniosek
w spľawie wyrażenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni oddziału Ginekologiczno _

Położniczego, Powierzchni oddziału Neonatologicznego' Poradni Ginekologiczno
PoŁożniczej, będących w użytkowaniu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w celu
ich zagospodaľowania przez podmiot zewnętrzny oraz uŻyczenia temu podmiotowi na czas
trwania umowy dzierŻawy aktywów tľwałych tj. apaľatury' i spľzętu medycznego wyŻej

wymienionych oddziałów i poradni w celu ich uzýkowania wraz z przekazaniem
zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne i ambulatoľyjna opieka specjalistyczna w zakĺesie położnictwa
i ginekologü oraz neonatologii w celu ich udzielaniaprzez ten podmiot.

Zaľząd Powiatu zwľócił się do Dyrektora ZoZ w Busku Zdroju o ponowne
pľzeanalizowanie zapisów w/w wniosku, biorąc pod uwagę bľak możliwości bezpłatnego
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uŻyczania sprzętu przez jednostki sektora finansów publicznych. Powyższy wniosek będzie
przedmiotem obrad iednego z kolejnych posiedzeń Zaruądu.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zapýał kiedy najwcześniej firma zewnętrzna może

w dzier Żawi i od dzi ał G i n eko l o gi czno - P ołoŻniczy'

Dyrektoľ ZoZw Busku -Zdroju poinformował,ŻepovłyŻszemoŻe nastąpić od nowego roku.

^d.27Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka omówił
infoľmację o pľzebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju za I półrocze 20|5 r. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ .l0 do niniejszego
pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrőcił się do Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju
o podejmowanie w dalszym ciągu działań mających na celu redukcję kosztów' szukanie
oszczędności i mobilizację pracowników Szpitala.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak stwieľdził, Że na|eŻy połoŻyć, nacisk na poprawę jakości
świadczonych usług i wykonywanię kontľaktu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻsza informacja została przyjęta przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zaruądu,povlyŻszą infoľmację na|eŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad Sesji Rady Powiatu w m-cu wľześniu bľ.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZezCzłonków Zarząduw głosowaniu jednogłoŚnie'

Następnie Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, Że na posiedzeniu w dniu
15 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku Zdroju w zakľesie utworzenia grup specjalnego zespołu
pozalekcyjnego zajęć, wychowawczych w ZoZ w Busku _ Zdroju.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że koszt prowadzenia grupy
wychowawczej d\a staľszych dzieci będzie wynosił ok. 180 000 zł natomiast otrzymywana
subwencja będzie wynosiła ok. 240 000 zł. Koszt prowadzenia grupy wychowawczej
przedszkolnej będzie wynosił ok. l80000 zł a wysokośi otrzymywanej subwencji to kwota
ok. 337 000 zł.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz Zapľoponował, aby ZoZ w Busku _ Zdroju udostępnił
nieodpłatnie ZSS w Busku _ Zdroju dwa pomieszczęnia dla nauczycieli' Pľzewodniczący
Zarządu poinformował, że oddziały wychowawcze zostałyby uruchomione eksperymentalnie
na jeden ľok. Pľzewodniczący Zarządu dodał, Że wlw oddziaŁy muszą byó uľuchomione
od m-ca wľześnia' gdyŻ do subwencji będzie się liczyć średnia uczniów z m-ca wľześnia
od I do 30.

Dyľektoľ ZoZ w Busku Zdroju Grzegorz Gałuszka wyraził pozýywną opinię
w przedmiotowym zakľesie.
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W związku z powyŻszym Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poprosił Dyrektora ZoZ
w Busku - Zdroju o skontaktowanie się z Dyľektorem ZSS w Busku _ Zdľoju celem
omówienia pľzedmiotowej kwesti i.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zaruądu'Stanisław Klimczak zapoznał
pozostałych Członków Zarządu z pismem zobowiązującym Dyrektoľa Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku Zdľoju do pľzedstawienia Zarządowi Powiatu następujących
informacji: harmonogľamu realizacji Programu Restľuktuľyzacji ZoZ w Busku _ Zdroju,
rozwiązan, w jaki sposób ZoZ chcę zbilansować Szpital i zmniejszyć pľzewidywaną stratę za
20l5 ľok do 0, aktualnej sytuacji w kwestii vłydzierŻawienia oddziału Ginekologiczno _

Położniczego i Neonatologicznego, ustalenie terminu spotkania Dyľekcji z Kierownikami
poszczególnych oddziałów z udziałem Wicestaľosty Buskiego, Naczelnika Wydziału SoZ
oraz Skarbnika Powiatu, aktualnej sytuacji w kwestii powstania w ZOZ w Busku - Zdroju
SoR-u - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Członkowi e Zarządu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju na pľzedmiotowe pismo - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 32 do niniejszego pľotokołu.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 13'08'2015 ľ.

Znak: PCPR'ZAF.30ll.4.2015 w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym bľ'
zgodnie z załqcznikiem nr -í-í do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został. pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu j ednogłoŚnie.

Aď.Ż9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pTZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 15612015 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015 stanowi załqcznik nr 34
do niniej szego pľotokołu.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie' powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr l57l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi
załqcznik nľ 35 do niniejszego pľotokołu.
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4d.31
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 158/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 sieľpnia 2015 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku stanowi
załqczník nr 36 do niniejszego protokołu.

4d.32
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie Íinansowym zadań z zaVłęsu administracji rządowej oľaz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 20l5 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr l59/20I5 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 sierpnia 2015 ľoku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zaYłesu administracji ľządowej oľaz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku stanowi załqcznik nr 37 do niniejszego
protokofu.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 160/2015 Zarząđu Powiatu w Busku _ Zđtoju z dnia 20 sieľpnia 2015 roku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych
stanowi załqczník nľ 38 do niniejszego protokołu.

Ad.34

ĺľ sprawach róŻnych:

1, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz pľzedstawił wniosek Dyrektoľa Miejsko _
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Busku _ Zdroju w sprawie przekazania
używanego spľzętu komputerowego' który zostanie zainstalowany w Swietlicy
Srodowiskowej i Swietlicy Wielopokoleniowej ośľodka _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 39 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował wniosek Dyľektora
Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju oraz v.lyraził
zgodę na przekazanie wnioskodawcy 7 zestawów komputerowych. Wykaz sprzętu
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komputeľowego do ptzekazania zgodnie z wnioskiem Miejsko - Gminnego oŚľodka
Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 40 do niniejszego
protokołu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku Zdroju infoľmującym o pľzekazaniu do Geneľalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach do załatwienia wg właściwości interpelacji
Pana Ludomira Leszczyńskiego i Pana Kamila Kaspeľcżyka - Radnych Rady Powiatu
w Busku _ Zdľoju, zgłoszonej na Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w dniu
3 sieľpnia 2015 r. w sprawie utrzymania chodnika przy drodze kľajowej Nr 73 Kielce _
Tamów _ załqcznik nľ 41 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku - Zdľoju na wniosek Członka Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Polityki Pľorodzinnej Pana Jarosława Jawoľskiego w sprawie uzupełnienia
oznakowania pionowego znaków B-33 (40km) na dľodze powiatowej Nr 0096T
Stopnica - Goľysławice na odcinku w obrębie cmentaľza parafialnego w m. Goľysławice
_ załqcznik nľ 42 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku - Zđroju na interpelację Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Pana Grzegorza Jankowskiego, zgłoszoną na Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
w dniu Ż9 czerwca 2015 ľ. w spľawie montazu pľogu zwalniającego w ciągu drogi
powiatowej Nr 00l9T Chwałowice _ Szaniec _ Zwíerzyniec na odcinku Szaniec -
Galów w m' Szani ec - załqcznik nr 43 đo niniej szego pľotokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał, się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku - Zdroju na interpelację Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Pana
Ludomira Leszczyńskiego i Pana Kamila Kaspeľczyka zgłoszoną na Sesji Rady Powiatu
w Busku Zdroju w dniu 3 sierpnia 2015 ľ. w sprawie wykonania robót
odwodnieniowych _ konserwacji rowów (ľenowacji) drogi powiatowej Nľ 0044T
Falęcin Staľy - Białoboľze _ Klępie Dolne na odcinku od km 3+600 do km 5+350,

długości 3 500 mb po stľonie prawej i lewej ilw dľogi w miejscowości Klępie Dolne _

załqczník nr 44 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju na interpelację Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
Pana Grzegorza Jankowskiego zgłoszoną na Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
w dniu 3 sierpnia 20l5 ľ. w spľawie usunięcia chwastów z chodnika poprzez spryskanie
na całej długości w miejscowości Suchowola oraz podania terminu napľawy chodnika _

załqcznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju na wniosek Staľosty Buskiego Pana Jęľzego Kolarza zgłoszony
na posiedzeniu Zaľządu Nr 3212015 w dniu l5 lipca 2015 r. w spľawie obniżenia cieku
przyk'ľawęŻnikowego z kostki brukowej na wysokości dojazdu do placu postojowego
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zlokalizowanego przy drodze powiatowej Nľ 0030T w m. Widuchowa - załqcznik nr 46
do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju na wnioski pokontrolne z posiedzenia Zespołu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 201 5 roku kontroli w PZD w Busku -
Zdroju - załqcznik nr 47 do niniejszego pľotokołu.

Członek Zarząüs Robert GwőżdŻ poinformował, Że analizując pľzed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego wysokośi wynagrodzeń kadľy kieľowniczej szkół i placówek
pľowadzonych prZęZ Powiat Buski zwrócił uwagę na wynagrodzenie Dyrektora
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach. Członek Zarządu Rober1 Gwőżdż
wyjaśnił' że Dyrektor Po-W w Winiaľach otrzymuję niższe wynagrodzenie, natomiast
zakĺes jego obowiązków jest porównywalny do innych ośrodków. Członek Zarządu
Robert Gwóżdż zwľócił się o przeanalizowanie możliwości zwiększenia wynagľodzenia
Dyrektora w/w Placówki.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że powyŻsza kwestia zostanie
przeana|izowana. Pľzewodniczący Zarządu przypomniał, Że w Placówce opiekuńczo _
Wychowawczej w Winiaľach nastąpiła zmiana foľmy zatrudnienia _ pracownicy
Placówki nie są juŻ zatľudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zasygna|izowana pÍZęz Członka Zarządu
Robeľta GwoŹdziakwestia zostanie wziętapod uwagę w trakcie pruyznawania nagľód.

Ad.35
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie |2a5 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień
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