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Pľotokól Nr 72 /2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu, ktĺĺľe odbyło się

w dniach 2t i22 kwietnia 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jevy Kolarz
z. Stanisław Klimczak
3. Robert GwoŻdż
4. Wiesław Mav.ec

oraz

Piotr Zeljaś - Dyľektor P o-W w Winiaľach
Andľzei Smulczyński - Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľoju
Urszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR
Marian Szostak _ Dyľektor PUP w Busku _Zdroju
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Grzegotz Lasak - p'o. Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy w ZoZ w Busku - Zdroju

Poľządek posiedzenia:

W dniu 21 kwietnia2016 roku:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4' Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5' Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie WraŻenia ?gody na realizację przez Powiat

Buski pľojektu ,,Trzy kroki do pracy'' współfinansowanego z Euľopejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywnośói zawodowej
osób powyżej 29 ľoku życia Poddziałanie lO.2'1 Wspaľcie aktywności zawodowej osób
powyżej 29 roku Życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Progľamu opeľaryjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 _ 2O2O (Dyr. PUP w BusĹu - Zdroju, Ńu"".
Wydz. SOZ).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
w sprawie przekazania Placówce nieuzytkowanych zestawów komputeľo*y"Ĺ py.. P o-w
w Winĺaľach, Dyľ. PCPR w Busku _Zdroju,Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach



w Sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie miejsc noôlegowych w Placówce dla XV
Powiatowej Pielgľzymki Rowerowej zŁancuta na Jasną Górę w teľnrinie 08-09.08.20l6 ľ. (Dyľ.
P o-w w Winiaľach, Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

B. Przyjęcie oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego (Dyľ. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z informacją na temat projektów zgłoszonych do pľogramu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych pn. ,,Pľogram wyrównywania rőŻnic między
ľegionami III'' na 2016 rok (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

I0.Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Pľogľamu osłonowego pn. 
',WspięranieJednostek Samoľządu Teľytorialnego w Twoľzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie'' (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).
11. Przedstawienie wstępnej inÍbľmacji dotyczącej ewentualnego postępowania pľZetargowego na

dostawę gazu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. oR).
IZ.Zapoznanie się z kwartalnymi spľawozdaniami: Rb-N o stanie należności oraz wybľanych

aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań *g tytułów dłużnych oraz poręczen
i gwarancji (p.o. Dyrektora ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13' Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie dokonania zmian w Statucie Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatrzenie wniosku w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierđzenia aneksu

nľ l5 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nľ 3 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdľoju na rok
szkolny 20|5lŻ016 (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w spľawie zmiany uchwały
nr 30812016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 lutego 20|6 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 20116 r. oraz wykazu
specjalności i Íbľm kształcenia (Nacz. Wydz. EK).

18. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoftowego
w Busku _ Zdroju nt. umów najmu zawartych w I kwartale br. (Nacz. Wydz. EK).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia wysokości stawek
dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2016 (Nacz. Wydz. EK).

20' Zapoznanie się z pismem Powódek zawierającym modyfikację Żądania pozwu.
2L Przyjęcie autopopľawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
22.Przyjęcie autopoprawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień

w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).
23.Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały

nr XV/13212016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia29 stycznia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 _ 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

Po Sesji - w dniu 22 kwietnia2016 ľoku:

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2016 (Skaľbnik Powĺatu).



25' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku _ podział rezeľwy celowej przeznaczonej na zadania
inwestycyjne drogowe zvłiązane z ptzebudową dróg zniszczonych w wyniku nawalnych
deszczów (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrojl w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powĺatu).

27. Sprawy rőŻnę.
Ż8. Zaml<nięci e po sied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył 72 posiedzęnie ZaruąduPowiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (7 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecnoścÍ Członków
Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i nľ 2 do nin. protokołu

Ad.3
Proponowany poľządek obrad został przyjęty przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nr 7112016 z dnia 14 kwietnia 2016 ľoku został przyjęty przezCzłonków ZaľząduPowiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. s
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd Powiatu
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyĺtŻenia zgody na realizację pÍzez Powiat
Buski pľojektu ,,Ttzy kroki do pľacy'' współťlnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ľamach Działania I0.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia Poddziałanię l0.Ż.I Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 ľoku życia
pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego ira lata 2014 _ 2020 _ w bľzmĺeniu stanowiqcym załqcznik nr 3 do ninÍejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytyvrnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado porządku obrad najb|izszej Sesji Rady Powiatu.



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

Ad.6
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Piotr Ze|jaś zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w spľawie przekazania Placówce nieużytkowanych zestawów komputeľolvych
_ w bľzmieníu stanowiqcym załqczník nr 4 do níniejszego protokołu,

Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra przekazała, Że na wyposażenie administracji zostaną
przekazane 3 zestawy komputeľowe (mysz, klawiatuľa, monitor, jednostka centralna) oraz l laptop -
rocznik ok. 2010, a na wyposażenie sali komputerowej również 3 zestawy komputerowe (mysz,
klawiatura, monitor, jednostka centralna) - rocznik ok. 2008.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.7
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotľ Ze|jaś zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie miejsc noclegowych
w Placówce dla XV Powiatowej Pielgrzymki Roweľowej z Łäŕrcuta na Jasną Górę w teľminie
08-09.08.2016 ľ. - w bľzmůenÍu stanowiqcym załqczník nr 5 do níniejszego pľotokołu

Po analizie,Zaruąd Powiatu zaakceptował przedmiotowy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ ZdrojuAndrzej Smulczyński omówił
ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego _ w bľzmíeniu stanowiqcym załqcznÍk nľ 6
do niníejszego protokołu,

Po analizie, powyższa ocena została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą ocenę na|eŻy przekazać Pľzęwodniczącemu Rady
Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z informacją na temat projektów zgłoszonych do programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych pn. ,,Progľam wyrównywania rőŻnic między



regionami III'' na 2016 ľok - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, informacja w powyższym zakresie została przyjęta ptzez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Programu osłonowego pn.
,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytoľialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie" - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie,Zarząd Powiatu przyjął infoľmację w povĺyŻszym zakľesie do wiadomości.

Ad. tl
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa omówiła kwestię ewentualnego postępowania
przetargowego na dostawę gazu d|ajednostek otganizacyjnych Powiatu Buskiego oÍaz oszczędności
wynikających z powyŻszego. Zestawienie w zakľesie zużycia gazu w poszczególnych miesiącach
i ľoczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu.

Po dyskusji i analizie, Zaľząd Powiatu zaakceptował zlecenie podmiotowi zewnętrznemu
pľzepľowadzenia audytu w powyższym zakresie w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12
P'o. Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zbigniew Pietľaszewski omówili kwartalne spľawozdania: Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań wg týułów dłużnych oľaz
poľęczeń i gwarancji _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ I0 do niníejszego pľotokołu.

W związku zlicznymi pytaniami radnych odnośnie Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Wicestarosta Stanisław Klimczak zasygnalizował, aby na posiedzenia Komisji Stałych Rady
Powiatu był zapraszany pľzedstawiciel ZoZ w Busku _ Z&oju.

Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zwrócił uwagę' Że dane dotyczące wykonania kontľaktu tj.
wyników miesięcznych odnośnie każdego oddziału nie powinny być publikowane i mogą słuzyó
tylko do wglądu radnym. Podkľeślił' Że wlw dane nie powinny trafiai do publicznego obiegu.
Publikowane mogą byÓ natomiast spľawozdania kwartalne Rb-N, Rb-Z oľaz ľachunek zysków
i stľat.

P.o. DyľektoraZoZ w Busku _ZďrojuGrzegorz Lasak poinformował,Żew ZoZw Busku _Zdroju
zostały wprowadzone liczby punktów, które musi kłŻdy oddział wypľacować w danym m-cu na
bieżąco. Pokazanyjest limit punktów koniecznych, aby oddział zbilansował się.

W kwestii Poradni onkologicznej p.o. Dyľektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że powyŻsza



inicjatywa nie będzie generowała żadnych kosztów i nie wiąŻe się z Żadnymi środkami
finansowymi. W/w Poľadnia zostanie utworzona przez podmiot zewnętrzny i będzie działała
w pomieszczeniach Poľadni Nefľologicznej w godzinach kiedy ona nie funkcjonuje. Starosta Jerzy
Kolaľz uzupełnił, ze formalny wniosek do Zarządu Powiatu został juŻ złoŻony z okľesem dzieżawy
wynoszącym 3 lata. Celem wlw działalności będzie przybliŻenie pacjentów onkologicznych do
miejsca leczenia. Ponadto, p.o. Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju dodał, Żę w/w pacjent może
zostać, zoperowany na oddziale Chirurgicznym w ZoZ w Busku - Zdroju i punkty te będą
ľozliczoĺe w ľamach w/w oddziału' Zatem, zwiększy się operatywa, jak również pacjenci zostaną
,,przyciągnięci'' do szpitala. P.o. Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju podkľeślił, ze w sieci ŚCo
szpital w Busku _ Zdtoju nie był uwzględniony i w związku z tym zaszła potľzeba szukania
podmiotu zewnętrznego' Starosta Jerzy Kolaru dodał, Że będą to fachowcy o najwyższym stopniu
referencyjności w kľaju, z Instytutu Waľszawskiego oddział w Krakowie.

Następnie p.o. Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak, jako pierwsze omówił
spľawozdanie Rb-N o stanie należności oľaz wybranych aktywów finansowych. Przekazał, że
I kwartał br. nie wygląda optymistycznie. Powtőrzył po ľaz kolejny, że pierwsze zmiany będą
widoczne dopieľo w m-cu czerwcu bľ' Poinformował, Żę z wlw spľawozdania wynika, że
z 3 27l tys. zł w IV grupie, płacąc wynagrodzenia w wysokości 2 574 tys. zł pozostaje do
dyspozycji, do zagospodaľowania 696 tys. zł, przy czym tylko miesięczne zakupy w szpitalu
wynoszą l 608 tys. zł. W dniu dzisiejszym zostaną przeana|izowane wszystkie wydatki. P.o.
Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że wpľowadzone zostały limity w zakresie leków
zuŻycia papieru, śľodków czystości i innych.

Analizując spľawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań wg týułów dłużnych oraz poręczeŕl
i gwaľancji p.o. Dyľektora ZOZ w Busku _ Zdroju przekazał, źe kwota 6 696 tys. zł to głównie
dostawcy. ZoZ w Busku - Zdroju już w obecnej chwili zapłacił ok. 90 tys. zł z týułu rőŻnych
poľozumień, ugód, gdyŻzobowiązanie względem tylko jednej zťlrm wynosi ok. 1,5 mln. zł. P.o.
Dyrektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Że analizowane są przyję cia, liczba łoŻek i inne
wskaŹniki. Ponadto, przekazał, że liczy na oszczędności związane z kosztami stałymi.
Poinformował, Że dopóki woda będzie w studniach ZoZ to będzie ona pompowana' chloľowana
i wykoľzystywana. Wynegocjowana została ľówniez obnizka w wysokości 39 Yo na dostawę gazu.
oszczędności przyniosą także zamontowane instalacje solarne. Główny Księgowy Zbigniew
Pietľaszewski dodał, Że w okolicy m-ca wľześnia, pazdziemika bľ. będzie można sporządzić analizę
porównawczą, celem pokazania oszczędności wynikających z powyższej inwestycji.

Następnie p.o. Dyľektoľa ZoZ w Busku Zdroju wyjaśnił, Że pľogľam informatyczny
funkcjonujący w ZoZ w Busku _ Zdroju został przeana\izowany przez przedstawicieli ze ŚCo
w Kielcach, ktőrzy w dalszej kolejności pľzeszkolili kadľę szpitala. Z powyższego okazało się, że
system i jego możliwości są niewykorzystane.

Główny Księgowy w ZoZ w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietraszewski przedstawił Członkom
Zarządu Powiatu wysokość głównych zobowiązan _ zaległości względem dostawców konkľetnych
uŻywanych pľoduktów i dostawców w zakĺesie świadczonych usług.

W kwestii oddziału Ginekologi czno _ PołoŻniczego Prezes fiľmy z Tuchowa podtrzymuje swoje
stanowisko dotyczące wydzierŻawienia ilw oddziału w ZoZ w Busku _ Zdroju. Z aktualnych
rozmów z Prezesem powyższej fiľmy wynika, że nawet gdyby w ZoZ w Pińczowie pozostał w/w



oddział to chce ona w dalszym ciągu rozpocząć, działalność w ZoZ w Busku - Zdroju. P.o.
Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroiu dodał' Że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie
z Prezesem firmy z Tuchowa.

W dalszej części posiedzenia p.o. Dyrektora ZoZ w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że otwarcie
oddziału KaľdiologicZnego zostało zaplanowane na koniec m-ca majďpoczątek m-ca czerwca br.
W tej chwili fiľma Intercaľd wystąpiła do Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
o podpisanie umów okołooddziałowych na wszystkie świadczenia, w tym dostęp do bloku
operacyjnego.
P'o. Dyľektora ZoZ w Busku - Zdroju przekazał, Że w związku z tym, Że blok opeľacyjny został
wykonany ze śľodków unijnych, a tym Samym obowiązuje nadal zakaz pÍzepÍowadzania opeľacji
przezjakiekolwiek komercyjne podmioty, to zarőwno fiľma z Tuchowa, jak i firma Intercard, może
koľzystać z bloku opeľacyjnego oddziału Endoprotez'ktőry jest po okĺesie karencji. P'o. Dyľektora
ZoZ w Busku - Zdroju uzupełnił, że znajduje się on na takim samym poziomie jak oddział
Gi neko l o gi czno - P ołoŻniczy.

Następnie p.o. Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, że dotychczas zostało pozyskanych
5 nowych |ekaľzy do ZoZ w Busku - Zdroju'

Po dyskusji, powyŹsze spľawozdania kwaľtalne zostały pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu do
wiadomości'

Ad. t3
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt inicjatyvry uchwałodawczej
w spľawie dokonania zmian w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju -
w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 1I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eży przekazai Przewodniczącęmu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie organizacji nauczania
indywidualnego dla ucznia III klasy Gimnazjum Specjalnego nr 2 dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _
Zdroju _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przekazała, że koszty w/w nauczaniaprzy l1,5 godz.
tygodniowo w okresie do dnia 24.06.20|6 ľ. wyniosą 5 713,92 zł.



Po ana|izie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podanĺu do infoľmacji publicznej, co
wynika z obowĺązujących przepĺsów pľawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt ubhwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 15 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny
201512016.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 36212016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2l kwietnia 20l6 roku w sprawie
zatwierdzenia aneksu nľ l5 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż01512016
stanowi załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu,

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku
_ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do aľkusza organizacji Poradni Psychologiczno _
Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny 201512016.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nľ 363/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 21 kwietnia 2016 roku w spľawie
zatwięrdzenia aneksu nľ 3 do aľkusza oľganizacji Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku
_ Zdroju na rok szkolny 201512016 stanowi załqczník nr 14 do niníejszego protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmiany uchwały nr 308/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 lutego
Ż016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
w 2016 L oraz wykazu specjalności i form kształcenia.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień wyjaśniła, że powyższy pľojekt uchwały jest związany
z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdroju w sprawie
wyrażenia zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakľesu zarządzania oświatą
w wysokości 50 % poniesionych kosztów _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznĺk nľ ISa do
niniej szego pľoto kołu.



Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez. Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 3ó412016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2l kwietnia 20i6 roku w sprawie
zmiany uchwały nľ 308/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 lutego 20|6 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty doÍinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 r. oraz
wykazu specjalności i foľm kształcenia stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień przedstawiła infoľmację Dyrektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoju nt. umów najmu zawartych w I kwartale
bľ. _ ly brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr I6 do niniejszego protokołu,

Po analizie, infoľmacja w powyższym zakresie została ptzyjęta pľZeZ Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedłoŻyła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 20l6.

Po ana|izíe, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 365/2016 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 21 kwietnia 20l6 roku w spľawie
ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na ľok 2016 stanowi załqcznik nr I7
do níniejszego p rotokołu.

4d.20
Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz przedłoŻył pozostałym Członkom Zarządu Powiatu pismo
zawierające modyfrkację Żądania pozwrr _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 18 do
nínÍej s zego p roto koł u.

Kwota, której domagają się Powódki ponad dochodzoną dotychczas pozwem stanowi ľoszczenie
z tytułu bezumownego korzystaniaprzez Pozwanego tj. Powiat Buski z nieruchomości wskazanej
w pozwie, tj. działki ewidencyjnej nĺ 58l/1l położonej w Zboľowie zadalszy okľes w stosunku do
objętego pozwem (30 pażdzieľnika Ż004 r. - 30 pażdziernika 2006 r.) tj. od dnia 1 listopada
2006 ľoku do dnia 4 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z wlw pismem okoliczności faktyczne pľzywołane
w pozwie nie uległy zmianie, rozszerzeniu uległ jedynie okľes, za ktory Powódki domagają się
zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości' Natomiast termin roszczeń
Powiatu Buskiego w stosunku do Skarbu Państwa mija w czerwcu br. Powiat Buski nie ma nadal
wyroku. W związku z tym Starosta przekazał, Że wezwie Wojewodę do zawarcia pľóby ugodowej
w zakľesie roszczen możliwych do egzekwowania od Skaľbu Państwa. Dzięki temu Powiatowi
Buskiemu cały czas będą pľzysługiwać roszczenia.



Po dyskusji,Zarząd Powiatu zapoznał się z pľzedmiotowym pismem.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył autopoprawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - w brzmieníu stanowíqcym załqcznik
nr 19 do niníejszego protokołu

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zaĺząđu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę nďeży przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Á.d.22
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił autopoprawkę do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w Ż016 roku _ w bľzmieniu
stanowíqcym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarząúa Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedłoŻył autopopľawkę do projektu inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zmiaĺy uchwały nr XYll32l20l6 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 stycznia
2016 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 _2030 -
w brzmieniu stanowiqcym załqczník nr 21 do níniejszego protokołu

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarząđu Powiatu powyŻsząautopopľawkę należy przekazaó Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

l0



Dnia 2I kwíetnia 2016 roku o godzÍnie 10:00 ogłoszono przerwę w obradach Zarzqdu Powíatu

ĺľ dníu 22 kwietnia 2016 roku, po Sesji Rady Powiatu, o godziníe 12:00, obrady Zaľzqdu PowÍatu
zostały wznowione,

A.d.24
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdrojl:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowan a przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 366/201 6 ZaruąduPowiatu w Busku _ Zdtoju z dnia22 kwietnia 20l6 ľoku w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nľ 22 do ninĘszego
protokołu.

4d.25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłoŻył pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku _ podział
ľezeľwy celowej przeznaczonej na zadania inwestycyjne dľogowe związane z pľzebudową dróg
zniszczonych w wyniku nawalnych deszczów.

Po 
_ 
analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowan a pruez Zarząd Powiatu

w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 3671201 6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zđroju z dnia 2Ż kwietnia 201 6 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku _ podział rezeľwy cälowej
przeznaczonej na zadania inwestycyjne dľogowe związane z przebudową dróg znišzczonych
w wyniku nawalnych deszczów stanowi załqcznik nr 23 ďo niniejsżego protokołu.

^d.26Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiafu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zaruąd, Powiafu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 368/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia22 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik nr'24 do
níniejszego proto kołu.

ll



^d.Ż7W spľawach różnych:

l. Zarząd Powjatu zapoznał się z pismem Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -
Zdroju do SZDW w Kielcach w związku z inteľpelacją Radnego .Tarosława .Iawoľskiego
z XVII Sesji Rady Powiatu w Busku _Zdroju w dniu 0l.04.20l6 ľ. w spľawie wykonania
naprawy nawierzchni dľogi wojewódzkiej Nľ 776 w miejscowoŚci Łatanice oÍaz wykonania
oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 77l z drogą
gminną w miejscowości Wiślica- w brzmienÍu stanowíqcym załqcznik nľ 25 do niniejszego
protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku
Zdroju na interpelację Radnego Kamila Kaspeľczyka otaz Radnego Ludomiľa

Leszczyńskiego w spľawie robót utrzymanio!\rych przy drogach powiatowych
w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nľ 26 do ninÍejszego protokołu.

4d.28
Po zľea|izowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 1L:l5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Pľotokół sporządziła:

2.

Marlvnu Lis
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