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Protokół Nr 202 / 2014

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 15 października 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Andrzej Lasak
Zbigniew Surdel
Wiesław Marzec

OIHZ

Jolanta Mrugała - Kierownik WTZ przy TPD W Busku - Zdroju
Teresa Stępniewska - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju
Piotr Zeljaś - Dyrektor P O-W W Winiarach
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Wiesław Waga - Dyrektor SOS-W W Broninie
Grzegorz Lasak - Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ W Busku - Zdroju
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI

Porządek posiedzenia:
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2
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4

5

6

Otwarcie posiedzenia.

Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy TPD
W Busku - Zdroju (Kier. VVTZ przy TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego TPD w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku '-
Zdroju W sprawie propozycji rozwiązań, koncepcji w zakresie wykorzystania powierzchni
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach W perspektywie roku 2020 (Dyr. PCPR
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w Busku - Zdroju, Dyr. P O-W w Winiarach, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia W roku 2015 i W następnych latach konkursów na
realizację zadań pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej 0 zasięgu ponadgminnym dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób W podeszłym wieku” (Dyr. PCPR W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
W sprawie zmiany poprzez aneks do umowy o dofinansowanie z budżetu Powiatu zadania pn.
„Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u z przeznaczeniem na Magazyn Leków” (Dyr. ZOZ w Busku
- Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Broninie W sprawie Wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy wychowawcy W grupach
wychowawczych (Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Broninie z realizacji przez Ośrodek projektu „Nowe umiejętności - większe mozliwości”
(Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia wysokości opłaty za posiłki W stołówce Ośrodka
(Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Stopnicy W sprawie
zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki W nauce (Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - lnfonnatycznych W Busku -
Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie stołówki W internacie (Nacz.
Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku A Zdroju
W sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej W celu odbywania treningów oraz
rozgrywania meczów Międzygminnej Ligii Siatkowej Mężczyzn (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie udzielenia upoważnienia
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l im. Mikołaja Kopernika W Busku -
Zdroju do podejmowania czynności W zakresie realizacji projektu W ramach programu Erasmus+
(Nacz. Wydz. EIQ.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie Wyrażenia Woli przystąpienia Powiatu Buskiego
do projektu W ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosków W sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego W dziedzinie kultury
fizycznej (Nacz. Wydz. EK).

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany Uchwały nr XIII/102/2007 Rady
Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. W sprawie gospodarowania środkami
przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).
Przyjęcie Informacji o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone
przez Powiat Buski W roku szkolnym 2013/2014 (Nacz. Wydz. EK).
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20. Ponowne rozpatrzenie oferty Redaktora Naczelnego Echa Dnia W sprawie nawiązania
współpracy przy prezentacji osiągnięć miast, gmin i powiatów po upływie kolejnego roku
działania samorządów W bieżącej kadencji (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).

21. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie W sprawie dokonania
zmian W paragrafach dotyczących Wynagrodzeń pracowników W planie wydatków budżetowych
na rok 2014 (Skarbnik Powiatu).

22. Sprawy rózne.

23. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył 202 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu _Jerzy Kolarz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr I i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu bez uwag W głosowaniu
jednogłośnie. 4

Ad. 4

Protokół Nr 201/2014 z dnia 8 paździemika 2014 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku ~ Zdroju W Warsztatach Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku ~ Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pismem Dyrektora PCPR W Busku - Zdroju znak: PCPR.ZPON.540.1.2.1l.2014 z dnia
29.09.2014 r., W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano następujące zalecenia
pokontrolne:
1. Uzupełnienie opracowanych indywidualnych programów rehabilitacji uczestników WTZ zgodnie
z ustawą. to
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2. Dokonywanie płatności zobowiązań finansowych W terminach ich Wymagalności wskazanych
W wystawionych fakturach oraz umowach.
3. Realizowanie płatności na podstawie dokumentów spełniających przesłanki dowodów
księgowych zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości.
4. Dopilnowanie. aby każdy dokument wpływaj ący z zewnątrz został zaewidencjonowany w książce
korespondencyjnej jak również posiadał datę wpływu do jednostki.

5. Poddawanie kazd.ego dokumentu księgowego kontroli wewnętrznej pod względem celowości
zakupu, pod względem merytorycznym, pod względem formalno - rachunkowym, zatwierdzenia do
wypłaty oraz zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 'Jednocześnie oznaczenie, z jakich
środków dokonano zapłaty.
6. Stosowanie się do obowiązujących wewnętrznych regulaminów i instrukcji, ewentualnie
dostosowanie ich do specyfiki jednostki.

Pismem znak: TPD-ZO-20/2014 z dnia 15.09.2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci W Busku -
Zdroju przedstawiło odpowiedż na zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej
W Warsztatach Terapii Zajęciowej przy TPD W Busku - Zdroju.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazał, że Warsztaty Terapii Zajęciowej powinny mieć
wewnętrzne uregulowania i to egzekwować, według powyższego postępować. Księgowa w WTZ
powinna przygotować stosowne zarządzenia w zakresie obiegu dokumentow finansowo «
księgowych, opisu tych dokumentów, a następnie powyższe realizować i respektować.

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz i Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazali, ze
postępowanie W zakresie zwrotu nienależnie pobranej dotacji na jednego uczestnika Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy TPD W Busku - Zdroju zostało umorzone.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz
Dyrektor Placówki Opiekuńczo ~ Wychowawczej W Winiarach Piotr Zeljaś przedstawili propozycje
rozwiązań, koncepcji W zakresie wykorzystania powierzchni Placówki Opiekuńczo -
Wychowawczej w Winiarach W perspektywie roku 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego protokołu.

W dniu 29.09.2014 roku W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju odbyło się
spotkanie i dyskusja W przedmiotowej sprawie. W dniu 14.10.2014 roku przedstawiciel
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju, Naczelnik Wydziału SOZ tut.
Starostwa Powiatowego oraz Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach odbyli
spotkanie wyjazdowe do Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie
W Nagłowicach.
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przekazał, że postanowiono zorganizować wyjazd do placówki W Kazimierzy Wielkiej oraz do
Zawiercia w województwie Sląskim, W celu rozeznania możliwości dokonywanych przekształceń
placówki.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo ¬ Wychowawczej W Winiarach do
przygotowania zgodnie z przepisami prawa koncepcji funkcjonowania, wykorzystania powierzchni
P O-W W Winiarch, tj. utworzenia 2 bądź 3 placówek z jednym centrum administracyjnym. Starosta
Jerzy Kolarz podkreślił, że koszty funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiarach muszą zostać W określony sposób zrekompensowane., obniżone.

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

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński zwrócił
się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji W zakresie ogłoszenia W roku 2015 i W następnych latach
konkursów na realizację zadań pn. „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo ~ Wychowawczej,
całodobowej, socjalizacyjnej”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej 0 zasięgu ponadgminnym
dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na ogłoszenie
przedmiotowych konkursów i zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju do przygotowania stosownych procedur W powyższym zakresie.

Ad. 8

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak zawnioskował do Zarządu Powiatu o zmianę poprzez aneks do umowy
o dofinansowanie z budżetu Powiatu zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń ZOZ-u
z przeznaczeniem na Magazyn Leków”. Przedmiotowy Wniosek Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ W Busku - Zdroju wyjaśnił, że W związku
z dużym kosztem kompleksowej przebudowy obecnych pomieszczeń W celu zapewnienia lepszej
funkcjonalności pomieszczeń Magazynu Leków, należy zrnniejszyć zakres robót przy planowanej
inwestycji. W/W inwestycja została podzielona na dwa etapy: wymianę podstawowych instalacji tj.
pionów C.O., C.W.U., wody zimnej, kanalizacji i instalacji elektrycznej oraz wyburzenie niektórych
ścianek i przeorganizowanie powierzchni Magazynu Leków.
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Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał, czy W dalszym ciągu to będzie ulepszenie budynku i czy to
zwiększenie Wartości budynku zostanie wprowadzone dokumentem OT.

Kierownik Działu Organizacyjno ~ Prawnego W ZOZ W Busku Zdroju odpowiedział, że nadal
będzie to przebudowa, jedynie zostanie ograniczony zakres przedmiotowego zadania.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą zmianę zgodnie z przedmiotowym wnioskiem.
Jednocześnie Starosta Wraz ze Skarbnikiem Powiatu podkreślili, że wszelka dokumentacja
dotycząca realizacji powyższego zadania powinna być zgodna z przepisami prawa budowlanego, tj.
mieć właściwą kwalifikację z prawa budowlanego, wskazując .na to, że jest to przedsięwzięcie
o charakterze inwestycyjnym. Wówczas zostanie dokonana zmiana zakresu robót oraz sporządzony
aneks do powyższej umowy.

W dalszej części posiedzenia Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ W Busku ~
Zdroju Grzegorz Lasak omówił hannonogram rzeczowo - finansowy poszczególnych zadań
inwestycyjnych, które będą relizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju W 2014
roku i po 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz stwierdził, że nie ma najmniejszych szans na Wydatkowanie kolejnych
środków finansowych na szpital, gdyż W budżecie Powiatu ich nie będzie. W związku z tym należy
szukać innych możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedmiotowe modernizacje.

W dalszej części dyskusji Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ W Busku - Zdroju
poddał do rozważenia następujący pomysł, tj. aby uczynić personel Współgospodarzem W szpitalu.
W tym celu należy dokonać kalkulacji, jaka część kontraktu przypadającego na daną komórkę
organizacyjną jest potrzebna na ogólne koszty zakładowe, administrację itp. Kierownik Działu
Organizacyjno - Prawnego podkreślił, że nie jest to prywatyzacja szpitala, nadal organem
prowadzacymn ZOZ byłby Powiat Buski. Przedmiotowej zmiany należy dokonać prawnie
i formalnie. W ramach struktury wewnętrznej kontrakt zostałby podzielony W zależności od formy
prawnej na indywidualną bądź zbiorową praktykę. Wówczas personel czułby się odpowiedzialny za
swoje miejsce pracy oraz swoje Wynagrodzenie.

Członek Zarządu Powiatu Andrzej Lasak stwierdził, że jest to dobre rozwiązanie, lecz wątpliwe do
realizacji na oddziałach, które są nierentowne. Radny podkreślił, że obawia się sytuacji, W której
nastąpiłoby rozchwianie kadry, gdyż obecnie W szpitalu jest jeden dyrektor, jedna osoba
zarządzająca, nie zaś kilka.

Kierownik Działu Organizacyjno ~ Prawnego wyjaśnił, że należy tak wszystko Wyważyć, aby
z ogólnej puli szpitalnej znalazły się środki na deficytowe oddziały. Następnie Kierownik zwrócił
uwagę na rotację pacjentów W szpitalu. Dodał, że kierownicy poszczególnych oddziałów byliby
współgospodarzami nie tylko W zakresie zysków' ale i strat z danego oddziału.
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W dalszej części posiedzenia Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego Grzegorz Lasak
podkreślił, że nie ma W szpitalu komórki organizacyjnej, która bada, ile jest endoprotez czy też
zespoleń na stanie, które stanowią największe Wydatki. Dodał, że nie ma kontroli ile W/W ubywa
W danym tygodniu czy też miesiącu.

Starosta Jerzy Kolarz stwierdził, że system informatyczny powinien dać taką możliwość, aby każda
tabletka była przypisana pacjentowi.

Kierownik Działu Organizacyjno ~ Prawnego poinformował, że system informatyczny jest
wykorzystywany W 15 %. Dodał, że koszty leków są przypisywane danemu oddziałowi, nie zaś
pacjentowi, który jest rozliczany z procedury. .

Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do Naczelnika Wydziału SOZ o wyjaśnienie kwestii działania
systemu informatycznego W ZOZ W Busku - Zdroju.

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

W dalszej części posiedzenia Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego W ZOZ W Busku -
Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że W związku z oddaniem do użytkowania nowego bloku
operacyjnego W dniu 13 pażdziernika br. przeprowadzono próbę zasilania awaryjnego szpitala.
W ZOZ W Busku - Zdroju jest podwójne zasilanie z dwóch źródeł, według dwóch rozdzielni:
rozdzielni głównej przy agregacie i rozdzielni wewnętrznej. W wyniku powyższego okazało się, że
agregat ma całkowicie wyczerpaną moc - 100 % mocy na nowy blok i szpital. Nie ma żadnego
zapasu mocy. Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego dodał, że rozdzielnia główna jest już
przestarzała i jednocześnie zasygnalizował pilną potrzebę wymiany rozdzielni głównej niskiego
napięcia W budynku A szpitala oraz wymiany rozdzielni głównej znajdującej się koło portiemi.
Następnie zapewnił, że nie byłby to remont lecz ulepszenie. bo byłyby to całkowicie nowe
rozdzielnie.

Skarbnik Powiatu Aitur Polniak wyjaśnił, że wymiana rozdzielni nie będzie kosztem
kwalifikowalnym W żadnym projekcie unijnym, czy też W ramach środków PFRON. Następnie
zapytał, czy W bieżącym roku zostaną wydatkowane środki finansowe na inwestycje na oddziale
pediatrycznym.

Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że W bieżącym roku zostaną przeprowadzone procedury dotyczące
pełnej dokumentacji, pozwolenia na budowę, natomiast m-c kwiecień 2015 roku to realny tennin
oddania oddziału dziecięcego do użytkowania. Jednocześnie dodał, że w bieżącym roku jest do
wykorzystania kwota 900 tys. zł na inwestycje W ZOZ w Busku - Zdroju. Zatem, jeżeli nie ma
realnej szansy wydatkowania środków finansowych na oddział dziecięcy w bieżącym roku to należy
dokonać stosownej zmiany W oparciu o Uchwałę Rady Powiatu. Starosta podkreślił, że W roku 2015
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Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju nie otrzyma dofinansowania z budżetu Powiatu
Buskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju do przeredagowania powyższego wniosku W zakresie umieszczenia
W przedmiotowym harmonogramie dwóch zadań polegających na wymianie rozdzielni: rozdzielni
głównej niskiego napięcia W budynku A szpitala ZOZ W Busku - Zdroju oraz rozdzielni głównej
znajdującej się koło portiemi.

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

Ad. 9

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie Wiesław Waga przedstawił
wniosek W sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy wychowawcy W grupach
wychowawczych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dyrektor SOS-W W Broninie dodał, że W/W osoba zostałaby zatrudniona od l listopada br. Dodał, że
Wynagrodzenie W/W pracownika W bieżącym roku zostałoby pokryte ze środków tegorocznego
budżetu Ośrodka.

Po wnikliwej analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy
wychowawcy W grupach wychowawczych. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora
SOS-W W Broninie do rozeznania W Powiatowym Urzędzie Pracy W Busku - Zdroju kwestii
zatrudnienia pomocy wychowawcy W Ośrodku W ramach bonów stażowych.

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

Ad. 10

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie Wiesław' Waga zapoznał
Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji przez Ośrodek projektu „Nowe umiejętności -
większe możliwości” - w brzmieniu stanowiąąym załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku Å Zdroju W sprawie
zatwierdzenia wysokości opłaty za posiłki W stołówce Ośrodka ~ w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z powyższym wnioskiem, W związku z rosnącymi cenami produktów żywnościowych
Dyrektor SOS-W W Busku - Zdroju zaproponowała podwyższenie opłaty za posiłki W stołówce
Ośrodka z 8 zł na 9 zł.

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

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych W Stopnicy W sprawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki W nauce na
rok szkolny 2014/2015 W wysokości 212 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że powyższe stypendium otrzyma 5 uczniów.

Po analizie, Zarząd Powiatu zatwierdził powyższą kwotę stypendium za wyniki W nauce W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych W Stopnicy W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne
udostępnienie stołówki W internacie Buskiemu Ośrodkowi Trzeżwości „Zdrój” W dniu 25.10.2014 r.
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku ~ Zdroju w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali
gimnastycznej W celu odbywania treningów oraz rozgrywania meczów Międzygminnej Ligii
Siatkowej Mężczyzn - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, z uwagi na to, że zaproponowane terminy nie kolidują z innymi zajęciami
realizowanymi zgodnie z tygodniowym planem nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 W Busku - Zdroju, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 15

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju do podejmowania czynności W zakresie realizacji
projektu W ramach programu Erasmus+.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 986 / 2014 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 15 pażdziemika 2014 roku
W sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju do podejmowania czynności W zakresie realizacji projektu
W ramach programu Erasmus+ stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju W powyższej
sprawie wraz z wnioskiem W/W projektu stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu W ramach programu
Erasmus+.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
16 do niniejszego protokołu należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem
zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku
obrad najbliższej, nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wnioski W sprawie przyznania nagród
Starosty Buskiego W dziedzinie kultury fizycznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK zaproponowała wysokość nagród dla poszczególnych osób nominowanych
zgodnie z załącznikiem nr I 7a do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zaakceptował powyższe propozycje zgodnie z W/W załącznikiem W głosowaniu
jednogłośnie. Łączna wartość przyznanych nagród wynosi 4 800 zł, a dostępne środki na powyższy
cel to 5 062 zł.

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że ze względu na brak środków
finansowych nie zostaną przyznane nagrody trenerom, którzy otrzymali je W roku bieżącym oraz
W roku 2013.

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

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie zmiany Uchwały nr X111/102/2007 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia
2007 r. W sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą należy przekazać
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad naj bliższej, nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 19

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych
przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski W roku szkolnym 2013/2014 -
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w brzmieniu stanowiącym załacznik nr I 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

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

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

Ad. 20

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł ponownie przedstawił ofertę Redaktora Naczelnego Echa
Dnia w sprawie nawiązania współpracy przy prezentacji osiągnięć samorządów w bieżącej kadencji
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

W/w sprawa była przedmiotem obrad posiedzenia Nr 200/2014 Zarządu Powiatu z dnia
1 pażdziernika 2014 roku. Wówczas Kierownik Referatu IPI poinformował, że dodatek pn. „MAŁA
OJCZYZNA`” ukaże się dn. 17.10.2014 r., a cała strona formatu A3 w pełnym kolorze stanowi koszt
1 000 zł netto (1 230 zł brutto). Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Na dzisiejszym posiedzeniu Kierownik Referatu IPI zaproponował, aby ze względu na dużą ilość
ujętych zagadnień, wykupić 2 strony formatu A3 w/w dodatku za cenę 1 500 zł netto.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą propozycje w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 21

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie w sprawie dokonania zmian w paragrafach dotyczących wynagrodzeń pracowników
w planie wydatków budżetowych na rok 2014 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad. 22
W sprawach różnych:

1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił promesę W zakresie przewidywanego
dofinansowania w 2014 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0063T
Kameduły - Las Winiarski - Wełecz od km 3+370 do km 4+370” - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Następnie Skarbnik Powiatu
przedłożył wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu, w sprawie zabezpieczenia środków
W kwocie 38 190 zł na realizację przedmiotowego zadania.

Po analizie i dyskusji, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do
przygotowania stosownego projektu inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie, która
będzie przedmiotem obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w dniu 22 pażdziernika 2014 roku.

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

2. Członkowie Zarządu Powiatu złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu
o zwołanie Sesji Rady Powiatu w dniu 22 pażdziemika 2014 roku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 10:30 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

kf?KT.Protokołowała'
Martyna LIS
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