
Znakz 811.0022.2 .l 45.2017

Protokól Nr 145/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 11paździeľnika 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robeft GwőżdŹ
4. Wiesław Marzec

oraz
.Iolanta Maślicha _ Dyľektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalęnia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Maľian Szostak _ Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku _ Zdroju
Gruegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdtoju
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Przyjęcieporządkuposiedzenia'
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Pľzyjęcie spľawozdania Dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku - Zdľoju z wykonania Planu Pracy za ľok szkolny 2016/20]7
(Dyr.PoDiDN w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej
(Dyr. PP_P w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).
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7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdľo.iu w spľawie wyraŻenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęc
dydaktyczno - wychowawczych (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Buskiego ośľodka Trzeżwości ,,Zdrőj" w sprawie nieodpłatnego
udostępnienia pomieszczen w intemacie Zespołu Szkół Techniczno - Inťoľmatycznych
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

9. Przyjęcie Informacii o realizac.ji zadaľi oświatowych przez .iednostki oświaloule
pľowadzone przez Powiaĺ Bu.yki w rolctl szkolnym 2016/20] 7 (Nacz. Wydz. EK).

l0. Przyjęcie spľawozdania Ízeczowo - finansowego Samorządu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze śľodków PFRON w III kwartďre 2017 roku (Dyľ. PUP w Busku -
Zdroju, Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

ll, Zapoznanie się ze zmianami w rocznym planie Ízeczowo - finansowym na rok 2017
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju,
Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

12, Zapoznanie się z propozycją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju
w spľawie zmiany przeznaczenia środków pieniężnych z długoteľminowego kredytu
zaciągniętego pÍZeZ Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku _

Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
l3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie nadania Statutu Zespołu opieki

Zdľowotnej w Busku - Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
14.Przyjęcie informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. pÍzez

osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. l, 3 i 5 ustawy z dnia 5
czeÍwca l998 r' o samorządzie powiatowym (Nacz. Wydz. oR).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju w sprawie zmian planu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budŻetowych (Skarbnik Powiatu).

l7.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku -
Zdľoju o dokonanie przesunięi śľodków finansowych w planach wydatków budżetowych
naŻ017 rok (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie o dokonanie zmian w planie finansowym na20|7 ľok (Skarbnik Powiatu).

19. Przyięcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

ŻD.Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nĺ XXvlŻ35/2017 Rady Powiatu wBusku _ Zdroju zdnia Ż7 stycznia 20l7ľoku
w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|7 - 2030
(Skarbnik Powiatu).

21. Spľawy ľóŻne.
22. Zamkni ęcie posiedzenia.

Ad. I
obľaclonr Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 8lU otworzył l45 posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad.2
Prz.ewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony, Członek
Zarzqdu Robeľt Gu,ĺiźdź ĺlołqczył clo 1lo'riedzenia Zarzqdu o goclz. 8351, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członklíw
Zarzqdu oraz zaproszonych oslíb stanowiq załqcznikí nr l i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany prZęZ Pľzewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynał się.

Ad.4
Protokół Nľ 14412017 z dnia 4 pażdziernika 2017 ľoku został przyjęty przez Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach
_wstrzymał się'

Ad.5
Dyľektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
.Iolanta Maślicha pľzedstawiła sprawozdanie z wykonania planu pľacy ośrodka zaľok szkolny
Ż0|612017 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zatząd Powiatu przyjął powyŻsze spľawozdanie w głosowaniu przy 3 głosach _
za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Robert Gwóźdź.

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członkőw Zarządu z wnioskiem
Dyrektora Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju w spľawie wyraŻenia
zgody na zorganizowanie stażu dla osoby bezľobotnej bez możliwości zatrudnienia w Poradni
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemien zapoznała Członków Zaľządu z wnioskiem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju w spľawie
wyrażenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia 30.04.2018 r. dniem wolnym od zajęć,
dydaktyczno - wychowawczych. Dzien ten zostanie odpracowany 21.04.2018 r.
Wniosek Dyrektoľa w/w sprawie stanowi załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeanallzowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľZeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członków Zaľządu z wnioskiem
Buskiego ośrodka Trzeźwości ,,Zdrőj" w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń
w internacie Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju _ w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznĺk nr 6 do niniejszego pľotokołu.



Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu wytaził zgodę na nieodpłatne udostępnienie
pomieszczeń w inteľnacie ZST-I, jednocześnie zobowiązując Dyľektoľa do zawarcia
stosownej umowy z Buskim ośľodkiem Trzeżwości ,,Zdtőj" w zakľesie pokrycia kosztów
wynikaj ących z eksploatacj i.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemien zapoznała Członków Zarządu z Informacjq
o realizacji zadąń oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski
u,ľoku szkolnym 201ő/20]7 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ Z do niniejszego
protokołu.

Po analizie,powyŻsza Informacja została pozýywnie zaopiniowanaprzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą Informację na|eŻy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad następnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4
głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. l0
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdľoju Maľian Szostak oľaz Dyrektoľ
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju Andrzej Smulczyński
pľzedstawili sprawozdanie Ízęczowo _ finansowe Samorządu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze śľodków PFRON w III kwartale 2017 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oÍaz Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach
rekomendowali przyjęcie w/w sprawozdania.

Po przeanalizowaniu, poryŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. ll
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządĺl ze zmianami w rocznym planie rzeczowo finansowym na rok 2017
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 9
do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZoZ poinfoľmował, Że zmiany w ľocznym planie ÍZęczowo _ ťlnansowym
podyktowane są zmianą sposobu finansowania, któľa zaczęła obowiązywaó od 1 pażdziernika
bľ.

Zaruąd Powiatu zapoznał się ze zmianami w ľocznym planie rzeczowo _ finansowym na rok
2017 w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdrojll.
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Ad. l2
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z propozycją w spľawie zmiany przeznaczenia części środków pieniężnych
z długoteľminowego kľedytu zaciągniętego pľZęz Zespoł opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdroju,pÍzez;naczonego na spłatę za|egłych, wymagalnych zobowiązań f'inansowych Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju oľaz sfinansowanie projektu pod nazwą: ,,Rozbudowa
i doposażenie Zespołu opieki w Busku _ Zdľoju wraz Z budową lądowiska dla helikopteľów
celem utworzenia Szpitalnego oddziału Ratunkowego'' poprzez pÍZeznaczenie pozostałych
środków w wysokości l 500 000 zł z kredýu na sfinansowanie modernizacji oddziału
Ginekologiczno -PołoŻniczego wraz z Traktem Poľodowym i oddziałem Neonatologicznym
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0
do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ ZoZ w odpowiedzi na pýanie Przewodniczącego Zatządu, poinformował, Że do
końca grudnia pľzewidu.ie zakończenie pľac na oddziale Ginekologiczno - Położniczym.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pľopozycją w sprawie zmíany ptzeznaczenia śľodków
pienięznych z długoterminowego kredytu zaciągniętego ptzez Zespőł opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczei w spľawie nadania Statutu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I l do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Racly
celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4
głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa zapoznała Członków Zarządu z informacją
w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. przęz osoby zobowiązane do ich
składanianapodstawieaľt.25cust. l,3i5ustawyzdnia5czerwca1998ľ.osamoľządzie
powiatowym _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa zwrőciła się do Przewodniczącego Zarządu
Powiatu z pľośbą o pľzedstawienie powyższej informacji na najb|íŻszej Sesji Rady Powiatu.

Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz pĺzekazał, Że powyŻsza infoľmacja zostanie
pľzedstawiona na Sesii w punkcie sprau,y różne i wolne wnioski.

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



Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 8l2120|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ll pażdziernika 2017 roku
w spľawie zmiany Regulaminu oľganizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
stanowi załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

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

Po analizie , powyŻsza uchwała zostałapozytywnie zaopiniowa na pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 8l31201'7 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia |1 pażdzieľnika 20l7 roku
w spľawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budzetolvych
stanowi załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju Znak: ZsP.07Ż2.72.Ż0l7 z dn.
06'10.2017r. w spľawie dokonania przesunięi śľodków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 2017 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zatząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t8
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoniirie Znak: SOSW-30l l-9lŻ0l7
zdn.09.10.2017ľ' w spľawie dokonania zmian w planie finansowym na 2017 rok _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



D ecy zją Członków Zarządu, powyższą autopoprawkę ĺaleŻy przekazac Pľzewodn i czącemu
Rady Powiatu celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XXV/23 5/2017 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia Ż7 stycznia 2017 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata Ż0|7 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]8 do
niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Przewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.21

W sprawach różnyclt:

1. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Zarządu oddziału Rejonowego Polskiego Czeľwonego KrzyŻa w Busku _ Zdľoju
w sprawie vĺytaŻenia zgody na pľZesunięcie teľminu akcji honoľowego oddawania
krwi z dnia l 1 pażdziernika na dzień 17 listopada bľ. - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu. '

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dróg
w Busku _ Zdroju na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Jacka Wacha w sprawie
wykonania robót pľzy dľogach powiatowych w miejscowościach Szaniec, Łagiewniki
oraz na odcinku drogi Słabkowice - Kozina _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr
20 do niniejszego protokołu.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dtőg
w Busku _ Zdľoiu na interpelację Radnego Rady Powiatu Krzysztofa Wojtasia
w spľawie wykonania ľobót pľzy drogach powiatowych na odcinku Mozgawa _
Koniecmosty - Stary Korczyn orazw miejscowości Łęka _ w bľzmięniu stanowiącym
załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu'
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4. Członek Zaľządu Robeľt GwóżdŻ poinfoľnrował pozostałych Człollkőw Zaľządu,
o złozonym w dniu dzisiejszym pisemnynr wniosku w spľawie przekazania zestawu
komputeľowego dla Paľafii w miejscowości Biechów'

5. Członek Zarządu Rober1 GwożdŻ zwľócił uwagę' aby na przyszłość nie oľganizowai
dwoch spotkań w.iednym dnitr'

Ad.22
Po zľealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 925 zamknął posiedzeníeZaľządu Powiatu'

|)r()(okoł spĺtrząĺlziła'
wiolctawaga a U1U-


