
Znak: 8R.0022.2. I 03.20 I 6

Pľotokół Nľ 103/2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 2 gľudnia 2016 ľoku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzięli:

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

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zđroju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Henľyk Krzyżaŕski _ Naczelnik Wydziału GKN
Maľiola Komicka _ Inspektoľ w Wydziale EK

Pľoponowany poľządek posĺedzenĺa:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
w sprawie przesunięcia śľodków finansowych (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zaĺządu Dróg w Busku - Zdroju
o skľócenie odcinka dľogi powiatowej ptzeznaczonego do ľemqntu w ľamach
ľealizowanego zadania pn.: ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki _ Falki _
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2.

3.
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Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km l+150 i od km 2+000 do km 2+280,
długości 1430 m (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu).

7. Stanowisko Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w spľawie
realizacji zalecen pokontľolnych w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu rozstľzygnięcia otwartego konkursu oťeľt dotyczących powierzenia
rea|izacji zadania z zakresu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

,,Pľowadzenie P1acówki opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej''
w 2017 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Podjęcie uchwały Zarządll Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania Komisji
Konkuľsowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkuľsu ofeľt dotyczących wsparcia
realizacji zadafi z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,'Prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', 

',Prowadzenie 
domu

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych''
w 20l7 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ)'

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na

oddanie w najem powierzchni użytkowej znajdującej się w Budynku Głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz.
SOZ, Nacz. Wydz. GKN).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
w sprawie zwiększenia dotacji na rea|izację inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja
i pľzebudowa oddziału Gľuźlicy i Chorĺ\b Płuc wraz z Poľadniq Gruźlicy i Choľób Płuc
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju" (Dyr. ZoZw Busku - Zdroju' Skaľbnik
Powiatuo Nacz. Wydz. SOZ).

lŁ.Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zatwietdzenia wyboľu biegłego
ľewidenta do badania sprawozdania Íinansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdľoju za2016 rok (Nacz. Wydz. sozo Skaľbnik Powĺatu).
13. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku (Skarbnik Powiatu).
14.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień

w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skaľbnik Powiatu).
15. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmíany uchwały nr

XY113Ż12016 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia29 stycznia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż016 _ 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku uczniów klasy I Zasađniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym
ośľodku Szkolno -Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
oraz nauczycieli pľzedmiotów zawodowych w spľawie wyrażenia zgody na utwoľzenie
kieľunku mechanik - monteľ maszyn i urządzeń w ľamach funkcjonującej I klasy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej , gdzíe kształci się młodzieŻ w zawodzie elektromechanik
(Nacz. Wydz. EK).

17. Infoľmacja dotycząca zdarzenia, któľe miało miejsce podczas zajęi wychowania
ťĺzycznego w jednej ze szkőł na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. EK)'

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwieľdzenia aneksu nr

5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroju na ľok szkolny Ż01612017 (Nacz. Wydz. EK).
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19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr
6 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju na
rok szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).

Po Sesjĺ:

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

21. Sprawy rőŻne.
2Ż. Zamknięci e po s ied zenia'

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie 730 otworzył 103 posiedzenie ZarząduPowiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczníkí nľ 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍZeZ Pľzewodniczącego Zarząďl poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ l02l2016 z dnia 24 listopadaŻ016 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarząđu Powiatu z wnioskięm w Spľawie przesunięcia śľodków finansolvych pierwotnie
zabezpieczonych na głowicę do czyszczenia ľowów i przeznaczenie ich na zakup urządzenia
wielofunkcyjnego służącego do kserowania, skanowania i dľukowania o waľtości l9 000 zł _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu'

Dyrektoľ poinfoľmował, Że środki na zakup w/w głowicy nie zostały wykorzystane
w związku z bľakiem ofeľt na przedmiotowe zamówienie.

Po pľzeanalizowaniu , poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowan y przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zaľządu z wnioskiem w spľawie skľócenia odcinka drogi powiatowej przeznaczonego do
ľemontu w ľamach realizowanego zadania pn.: ,'Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0031T
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Rzeszutki- Falki - Janowice Poduszowskie od km 0+000 do km l+150 i od km 2+000 do krn
2+280, długości 1430 m _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PZD wyjaśniŁ, Że nie ma możliwości pľawnych w terminie do zakonczenia ľobót tj.
do clnia 08.12.2016ľ. wyegzekwowania opuszczeniaprzez właścicieli działek przyległych do
w/w odcinka dľogi na długości l30 m' likwidacji istniejących ogľodzeń trwałych i zwrotu
gruntów rolnych pľzyległych do pasa drogowego. W związku z povĺyŻSzym' aby zakończyc
zadanięjest potľzeba wykonania remontu na odcinku l30 m w ramach śľodków bieżących.
Dyľektor PZD w Busku Zdroju, zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie śľodków na ýw cel w kwocie 46 856,00 zł.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Ko\arz, zobowiązał Dyrektora PZD w Busku _ Zdroju, aby po
ťlzycznym wykonaniu dľogi zgodnie z kodeksem cywilnym naliczył opłatę za koľzystanie
z pasa dľogowego właścicielom działek przyległych do w/w odcinka dľogi na dziesięó lat do
tyłu razy opłatę kaľną.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto, Przewodniozący Zarządu Jeľzy Kolarz, odnosząc się do uwag zgłaszanych przez
Radnych, w związku ze zbyt wysokimi kosztami pľzygotowania dokumentacji pÍzęz
pľacowników PZD w Busku _ Zdroju, pľzedstawił Członkom Zarządu zestawienie jak
kształtują się koszty wykonania dokumentacji przez Íiľmy zewnętrzne, zebrane z gminy
Busko _ Zdrőj oÍaz z powiatów ościennych.
Gmina Busko - Zdroj:

_ 48 metrów dľogi koszt wykonania dokumentacji 49 000 zł;
l30 m _26 000 zł;

- 300 m - l8 450 zł.
Powiat pińczowski: opľacowanię dokumentacji bez organizacji ľuchu i Kaľty Infoľmacyjnej
Przedsięwzięcia (KIP) od 6 000 do 10 000 zł zakm w zależności od drogi. Powiat staszowski:
bez oľganizacji ľuchu i decyzji śľodowiskowej l1 000 zł za km. Powiat kielecki: bez
organizacji ľuchu i KIP od 8 000 do 10 000 zł zakm,
Poľównując powyŻsze zestawienie do kosztów jakie poniósł Powiat buski, gdzie
dokumentacja została wykonana wraz z pľojektem organizacji ľuchu i Kaľtą Informacyjną
Przedsięwzięcia' koszty były o ponad 50%o niŻsze.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
przedstawił stanowisko w spľawie ľealizacji za|ecen pokontrolnych w Placówce opiekuńczo-
Wychowawczej w Winiarach - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stoi na stanowisku, iŻ zalecenia
pokontrolne winny być w pełni i niezwłocznie ľealizowane' a Dyrektoľ placówki winien
pľzedstawić, szczegółowy hamonogram rea|izacji poszczególnych punktów zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz odnosząc się do stanowiska PCPR, w kwestii realizacji
wszystkich za\ecen pokontrolnych stwierdził, iz decyzja jaką podjął Zarząd Powiatu na
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ostatnim posiedzeniu odnośnie pozostawienia monitoľingu w Placówce opiekuńczo -
Wyclrowaw czej w Winiaľach zostaj e podtľzymana.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrőcił uwagę' na to w jaki sposób Dyrektoľ ma
zrealizowac zalecenie pokontrolne dotyczące wychowawcy practrjącego w Placówce.
Pľzewodniczący Zarządu wyjaśnił, że jeżeli służby Wojewody nie podały, któľy to
z pracowników, a pľokuľatuľa nie postawi konkľetnej osobie zatzutów, to Dyľektoľ nie jest
w stanie zrea|izować takiego zalecenia. Dyrektor Placówki ma wykonać te zalecenia
pokontľolne' któľe odnoszą się do ewidentnych zaniedban, złamania lub przekroczenia
pľzepisów pľawa. Tam, gdzie zalęcenia są nieprzejľzyste oraz nie dają możliwości
bezpośľednio postawienia komukolwiek zarzutőw, Dyrektoľ musi odpowiedzieó w sposób
jasny i czýe|ny, że nie jest w stanie takiego zalecenia zrea|izować,.

Dyľektoľ PCPR w Busku _ Zdroju poinfoľmował Członków Zaľządu o złoŻonym przez siebie
do Staľosty piśmie odnośnie zdjęcia nadzoru z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad
Placówką opiekuńczo _ Wychowawczą w Winiarach.

Przewodniczący Zarządu ptzekazał pozostałym Członkom Zarządu' Że w dniu wczorajszym
otrzymał pismo od Rzecznika Praw Dziecka, w któľym Rzecznik pľosi o poinformowanie
o sýuacji w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

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

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdtoju An&zej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie powołania
Komisji Konkuľsowej w celu rozstrzygnięcia otwaftego konkuľsu ofert dotyczących
powierzeni a realizacji zadania z zakresu wspieľania ľodziny i systemu píeczy zastępczej pod
nazwą'' ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej,' socjalizacyjnej''
w 2017 ľoku.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poinformował, iŻ na zapľoszenia skierowane do
organizacji pozaľządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożýku
publicznego do udziału w pľacach komisji konkursowej zgłosiło się dwóch przedstawicieli.
Naczelnik Wydziału SoZ zaptoponował, aby w skład Komisji weszli:

l) Stanisław Klimczak - Pľzewodniczący
2) Robeľt Gwőźdż
3) Andrzej Smulczyński
4) Anęta Chwalik
5) Bożena Król
6) Tomasz Łukawski
7) Sławomir Dalach
8) Aneta Piasecka

PowyŻsze kandydatury zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Wobec powyższego, pľzedmiotowa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez
Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Uchwała Nr 548/2016 Zarząúl Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 2 grudnia 2016 ľoku
w spľawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkuľsu ofert
dotyczących powierzenia rea|izacji zadania z zal<resl wspieľania ľodziny i systemu pieczy
zastępczej pod nazwą: ,'Pľowadzenie Placówki opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej'' w 2017 roku stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Z&oju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania
Komisji Konkuľsowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkuľsu ofeľt dotyczących wspaľcia
ľea|izacji zadafi z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Prowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych''
w 20l7 ľoku'

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinformował, iż na zapľoszenia skieľowane do
oľganizacji pozaľządowych i innych podmiotów pľowadzących działalnoŚć pożytku
publicznego do udziału w pľacach komisji konkuľsowej zgłosiło się dwóch pľzedstawicieli.
Naczelnik Wydziału SoZzaproponował, aby w skład Komisji weszli:

l) Stanisław Klimczak _ Przewodniczący
2) Robert Gwőżdź
3) Andľzej Smulczyński
4) Aneta Chwalik
5) Bożena Król
6) Tomasz Łukawski
]) Sławomiľ Dalach
8) Aneta Piasecka

Powyższe kandydatuľy zostały zaakceptowane przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Wobec powyższego, przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez
Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Uchwała Nľ 54912016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016 roku
w spľawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstľzygnięcia otwaľtego konkursu ofeľt
dotyczących wsparcia realizacji zadafi z za|<ĺęsu pomocy społecznej pod nazwą:

,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
wieku'', ,'Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych" w 2017 roku stanowi załqczník nr 7 do niniejszego
pľotokołu.



7

Ad. 10
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poinformował,iŻzgodnie z wnioskiem Dyrektora
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju odnośnie zgody na oddanie w najem na okľes
do lat 3 powieľzchni użytkowej l l9,90 m2 1Blok opeľacyjny ,,Endopľotez" _ 92,48 m2 oru,
sala łóżkowa - 27,42 m21 -ľa, z vĺyposaŻeniem został przygotowany pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľo1u.

Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak podał' iŻ minimalna stawka godzinowa za wynajern
powieľzchni Bloku opeľacyjnego ,'Endoptotez" wtaz Z wyposażeniem została ustalona na
poziomie 500 zł netto plus na|eŻny podatek vAT' natomiast minimalna stawka dzienna za
wynajem powieľzchni Sali ŁóŻkowej wľaz z wyposażeniem została ustalona w wysokości 150
zł netto plus należny podatek VAT. W powyższej kalkulacji uwzględniono amortyzację.
Ponadto' Dyľektoľ ZoZ, vĺyjaśnił' iz pľzedmiotowy najem nie zakłóci pľacy Szpitala. Zabiegi
wykonywane ptzęz Najemcę nie będą tożsame z działalnością Szpitala, przez co nie będą
stanowiły konkuľencji oraz będą wykonywane poza harmonogľamem ZoZ.
Dyrektor dodał, że tego typu działanie jest dodatkowym poszukiwaniem dochodu dla Szpitala
i bezpośľednio pľzekłada się na ogľaniczenie tzw. kosztów gotowości do pracy Bloku.

Dyľektoľ ZoZ odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajka, poinfoľmował,
że do tej poľy do Poradni opieki Zdrowotnej zapisało się około 600 pacjentów'

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwľócił się do Dyrektora ZoZ z pytaniem czy jest
spoľządzona analiza finansowa dotycząca SoR-u i czy wynika z niej,.że oddział się
zbilansuje?

odpowiadając, Dyrektoľ ZoZ potwierdził, że jest opľacowana ana|iza ťlnansowa. Pľecyzując,
Dyľektoľ objaśnił, że śľednio na dobę do Szpitala przybywa 80-100 osób' z tego część
kieľowana jest na oddziały, częśĆ, przyjmowana ambulatoľyjnie' SoR, który powstanie będzie
dla pacjentów z powiatu pińczowskiego, kazimieľskiego i częściowo dla powiatu kieleckiego.
W związku z tym, jeżeli Szpitalny oddział Ratunkowy przyjmie większą liczbę pacjentów
i znaczna ich część trafi na oddziały, to w efekcie bezpośrednio przełoŻy się, że zostaną
wyľobione procedury z innych oddziałów.

Po analizie, povĺyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 550i20l6 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 ľoku
w sprawie wyľażenia zgody na oddanie w najem powieľzchni uzytkowej znajdującej się
w Budynku Głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 8
do niniej szego protokołu.

Ad. 11
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie zwiększenia dotacji na realizację inwestycji pod
nazwą ,,Modernizacja i przebudowa oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradniq
Gruźlicy i Choľób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju" _ \ľ bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 9 ďo niniejszego protokołu.

Dyľektoľ ZoZ wyjaśnił, Że wnioskuje o pľzesunięcie środków ťtnansowych, które pozostały
zrozliczęnia dotacji udzielonej pÍzez Powiat Buski na inne zadania i inwestycje.



Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z projekt inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zafrłietdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania
spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju za 201'6 ľok _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączeniado porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20116 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącymzałqczník nr 1I do niniejszego pľotokołu.

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

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zaľządu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została ptzyjęta pÍzez Członków Zarzą&l Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarząďu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy przekazai PľzewodniczącemlJ
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostďo przyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zaruądu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały w XYlI32l20t6 Rady Powiafu w Busku _
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Zdľoju z dnia 29 stycznia Ż016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr /J do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 16
Inspektor Wydziału EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła wniosek uczniów klasy I Zasadnlczej
Szkoły Zawodowej w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju oraz nauczycieli pľzedmiotów
zawodowych w spľawie wyrażenia zgody na utwoľzenie kieľunku mechanik _ monteľ maszyn
i urządzeń w ľamach funkcjonującej I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej , gdzie kształci się
młodzieŻ w zawodzie elektromechanik _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 14 do
niniej szego protokołu.

Inspektoľ Wydziału EK Maľiola Koľnicka poinformowała, iż obecnie klasa o kierunku
elektľomechanik liczy Il uczniów, w tym 5 uczniów z niepełnosprawnością sprzęŻoną.
Ponadto poinformowała, iż kieľunek mechanik _ monteľ maszyn i uľządzen nie był
planowany pÍzez Dyľektoľa ośľodka w aľkuszu organizacji' któľy został pľzedstawiony na
Zarządzie Powiatu w miesiącu kwietniu br. oraz nie był prowadzony nabóľ na ten kieľunęk.
Również w aneksie wľześniowym Dyľektoľ nie wnioskowała o utworzenie w/w kieľunku.
Uczniowie, ktőrzy wnioskują o utworzenie nowego kieľunku złoŻyli deklaľacje kształcenia
w zawodzie elektromechanik, a dopieľo w tľakcie ľoku szkolnego deklarowali chęć podjęcia
kształcenia na kieľunku mechanik _ monteľ maszyn i uľządzen.

Przewodniczący Zatządu Jeľzy Kolarz poinformował pozostałych Członkőw Zarządu, Że

zgodnie z przepisami w sprawie ľamowych statutów w szkole zasadĺiczej dla uczniów
z niepełnosprawnością ruchową |iczba uczniów wynosi od 8 do 12. W pľzypadku' gdy u co
najmniej jednego ucznia w oddziale występuje niepełnosprawnośó sprzęŻona liczbę uczniów
można obnizyć o 2, tj. do 6 osób, a na obecną chwilę chętnych jest 4. W uzasadnionych
pľzypadkach Zarząd może wyrazić, zgodę na utworzenie klasy z liczbą uczniów niŻszą niŻ
okľeśloną w pľzepisach. Aľgumentując, Przewodniczący Zarządu wskazał, Że jestjuż miesiąc
gľudzień, a uczniowie będą musieli nadľobió wymagany mateľiał. Co więcej, uczniowie
wnioskują o utwoľzenie nowego kierunku ze względu na zajęcia pľaktyczne z zakresu
spawania metodą Mag/Mig/Tig, a tego typu kursy moŻna zorganizować uczniom np'
w ľamach pľojektów unijnych' gdzie takie kuľsy były juŻ realizowane w ośrodku.
Przewodniczący przedstawił również analizę kosztów związaną z utworzeniem kierunku
mechanik _ monteľ maszyn iwządzeń.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu ptzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Ad. 17
Irrspektoľ Wydziału EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła informację dotyczącą zdaľzenia, któľe
miało miejsce podczas zajęć wychowania ťlzycznego w jednej ze szkoł na'teľenie Powiatu
Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz poinformował pozostałych Członków Zarządu
Powiatu, że podczas zdarzenia dopełniono wszystkich procedur wynikających z pľzepisów.
Zawiadomienie o wypadku stanowi załqczník nľ 16 do niniejszego pľotokołu.
Ponadto, w celu zwiększeniabezpieczeństwa uczniów podczas zajęć wychowania ťlzycznego,
odbyło się spotkanie Naczelnika Wydziału EK z dyľektorami. Spotkanie dotyczyło
zagospodaľowania sal gimnastycznych oraz ustalono kilka zmian zwiększających możliwości
koľzystania z hali PMOS pÍzez uczniów, a dyrektoľzy I Lo i ZSPI ustalili warunki
korzystania Z nowo wybudowanych obiektów sportowych - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pl-Zez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 18
Inspektoľ Wydziału EK Mariola Kornicka pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ 5 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2016120|7.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniuprzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 551/2016 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie zatwieľdzęnia aneksu nľ 5 do aľkusza oryanizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201612017 stanowi załqcznik nľ I8
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Inspektor Wydziału EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 6 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
PonadgimnazjalĺychNľ 1 w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201612017.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zatządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 55212016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 6 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazja|nych Nľ 1 w Busku _ Zdroju na ľok szkolny Ż016120|7 stanowi załqcznik nr
I9 do niniejszego pľotokołu.

o goĺlz. 9 a0 Pľzewodniczqcy Zaľzqdu Jerzy Koĺaľz ogłosił przerwę w obradach Zarzqdu
do cząsu zakoŕlczenia Sesji Rady Powiatu'

o godz. l250 obrady Zaľzqdu Powiatu zostały wznowione.

Przystqpiono do realizacii punktu 20 porzqdku obrad.
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4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 553/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetowych
stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Ad.21
W spľawach ľóżnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

Ad.22
Po zrea|izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 1300 zamknął posiedzenie ZaruąduPowiatu.
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