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Pľotokól Nľ l1l20l5
z posieĺlzenia Zarządu Powiatu

z ĺ]nia 25 lutego 2015 ľoku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. KrzysztofGajek
3. Robert Gwożdż
4. Więsław Marzec

araz

Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Barbara Gajek - Główna Księgowa w Domu Pomocy Spďecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Jolanta Mrugała Kierownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Przyjacioł Dzieci w Busku -Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Lech Sołtysiak - Naczelnik Wydziďu RLo
Henryk Krzyzański * Naczelnik Wydziału GKN
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI

Pľoponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia'
Przyjęcie protokďu z ostatniego posiedzenia.
Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania
środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie za 2014 ľok (Dyľ. DPS w Gnojnie, Kieľ. WTZ przy DPS w Gnojnie,
Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l.
2.
3.
4.
5.
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6. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działa|ności rehabilitacyjnej i wykorzystania
śľodków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci w Busku - Zdroju za 2014 rok (Pľezes ZarząĺJu Oddzialu Powiatowego TPD
w Busku - Zdroju, Kĺer. wTZ pľzy TPD w Busku _ Zdroju, Dyľ. PCPR w Busku -
Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego [Nydział Polityki Społecznej
w Kielcach dotyczącym rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w 2015 roku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. Soz).

8. Podjęcie uchwďy Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie rea|izacji zadań publicznych w 2015 r. (Nacz. Wydz. soz).

9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie dodatkowych
środków w ramach projektu pn. ,'Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego'' (Kieľ. Ref. IPI'
Skarbnik Powiatu).

10. Podjęcie uchwaĘ Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. EK).

ll. Podjęcie uchwaĘ Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzęnia aneksu
nr 6 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie
na rok szkolny 201412015 (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku * Zdroju w sprawie zatwierdzęnia anęksu
nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Zdroju na rok szkolny 201412015 (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015 ľ' oÍaz wykazu
specjalności i form kształcenia (Nacz. Wydz. f,K).

|4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektora Powiatowego ośrodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z realizacji projektu pn. ,,Kompetentny
nauczyciel wyzwaniem XXI wieku" (Nacz. Wydz. EK).

15. Pľzyjęcie sprawozdania zrealizacji,'Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim''
zalataz}l3 - 2014 (Nacz. Wydz. EK).

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Spďecznej Strazy Rybackiej okręgu
Kieleckiego Polskiego Związku Wędkaľskiego za rok 2014 oraz Sprawozdaniem
z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego Za rok 2014
(Nacz. Wydz. RLO).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku oddziału Gruźlicy
i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawięnie
powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Gľuzlicy i Chorób Płuc
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skaľbnik Powiatu).

20. Sprawy roŻnę'
2l. Zamkni ęcie posi ed zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał



Zebranych i o godzinie 930 otworzył l1 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścí
Członków Zaľaąclu oraz zaproszonych oslÍb stąltowíą załącznikí nr I i 2 do niniejszego
protokołu,

Ad.3
Proponowany ptZęZ Pľzewodniczącęgo Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku został pÍzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Główna Księgowa w Domu Pomocy Spďecznej w Gnojnie Barbara Gajek oraz Kieľownik
Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili roczne
sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych
Warsztatów Teľapii Zajęciowej za 2014 ľok - w brzmieniu stanowiącym załączník nr 3 do
niniej szego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie wnieśli zastrzeżeń do ilw sprawozdania.
Z przedłoŻonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju opinii wynika'
że przedmiotowe sprawozdanie zostało opľacowane zgodnie z $ 2l Rozporządzenia Ministľa
Gospodaľki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej i zawiera wszystkie informacje wskazane w ýw rozporządzeniu:

rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków
finansowych, z uwzględnieniem kwot uryskanych ze sprzedaĘ produktów i usług,
informację na temat liczby uczestników waľsztatu z podziałem na stopień i rodzaj
niepełnosprawności wraz z inforrnacją o ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach
warsztatu w poszcze gól nych m i es iącach rok u spraw ozdaw czego,
formy i metody ľealizowanej przez waľsztat działalności rehabilitacyjnej,
informację o liczbie uczestników,ktorzy opuścili warsztat wrazz podaniem przyczyn
ich odejścia,
postępy uczestników w zakľesie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji
społecznej i zawodowej,
informację o decyzjach podjętych przez Radę Pľogľamową Warsztatu w stosunku do
uczestników warsztatu, wobec których Rada dokonała oceny rea|izacji
indywidualnego programu rehabilitacj i.

Po analizie ' powyższe sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.6
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku -
Zdroju Jolanta Mrugała przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności ľehabilitacyjnej
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i wykorzystania śľodków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej za Ż014 rok

- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smulczyński
oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach nie wnieśli zastrzeżeń do ilw sprawozdania.
Z przedłożonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _Zdroju opinii wynika,
że przedmiotowe sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z $ 2l Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia25 marca2004 r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej i zawiera wszystkie informacje wskazane w w/w ľozporządzeniu:

rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu pÍzez warsztat środków
finansowych' z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzeduŻy produktów i usług,
informację na temat liczby uczestników warsztatu z podziałem na stopień i rodzaj
niepełnosprawności wraz z informacją o ogólnej fľekwencji uczestników w zajęciach
warsztatu w po szcze gól nych m ie s iącach ľoku spľaw ozdaw cze go,
formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej,
informację o liczbie uczestników,ktorzy opuścili warsztat wrazz podaniem przyczyn
ich odejścia'
postępy uczestników w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji
spďecznej i zawodowej,
informację o decyzjach podjętych przez Radę Pľogramową Warsztatu w stosunku do
uczestników warsztatu' wobec których Rada dokonała oceny rca|izacji
indywidualnego progľamu rehabilitacj i.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
poinformował Członków Zarządu, Że w związku z otrzymanym ze Swiętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach pismem dotyczącym rozwoju sieci
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2015 roku, PCPR wystąpiło
do Burmistľza Miasta i Gminy Busko - ZdÍój oraz Stopnicy i Wójtów Gmin z terenu
Powiatu Buskiego z zapýaniem o przekazanie informacji doĘczącej zapotrzebowania
na umieszczenie osób z teĺenu danej gminy w środowiskowym domu samopomocy.
Z informacji uzyskanych z Gmin wynika, iż jedynie Miasto i Gmina Stopnica jest
zainteľesowana utworzeniem Srodowiskowego Domu Samopomocy i na ten cęl może
przeznaczyi budynek po byłej Szkole Podstawowej w Czyżowie. Na terenie pozostałych
gmin nie zachodzi obecnie potrzeba utworzenia, jak również umięszczania osób
w Srodowiskowym Domu Sarnopomocy. Jednocześnie' zdaniem PCPR w Busku - ZdĄu
należałoby rozwaŻyc możliwość utworzenia w latach późniejszych na terenie Powiatu
Buskiego środowiskowego domu samopomocy na podstawie art' 20 ust. 1 pkt. 2, art. 51a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spďecznej oraz rozporządzenia Ministľa Pracy
i PoliĘki Społecznej z dnia 9 gľudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów
samopomocy.
Pismo Dyrektora PCPR w Busku _ Zdroju w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokďu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobolvlązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju do podjęcia ľozmów i wspołpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy
Stopnica mających na celu powstanie takiego domu na terenie w/w Gminy. Jednocześnie
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Zarząd Powiatu zaznaczył, iż podmiotem prowadzącym w/w jednostkę powinnabyć, Miasto
i Gmina Stopnica.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił pľqekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofbrt na wsparcie realizacji
zadań publicznych w20l5 r.

Po analizie, powyższa uchwała została pozyĘwnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 42l20I5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie rea|izacji zadań publicznych
w 20l5 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempiď zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków w ramach projektu
pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użýeczności publicznej
w grninach powiatu buskiego i pińczowskiego'' - w brzmieniu stanowiącym zalączník nr 7

do niniejszego protokołu.

Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł wyjaśnił, że Powiat Buski jako partner w projekcie
"Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uzyteczności publiczĺej oraz domach
prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego'' zgłosił 2 budynki użýecznoŚci
publicznej powiatu jako propozycję ĺozszerzęnia zakresu pľojektu' Zgodnie z umową
dofinansowania, podpisaną przez Lidera Projektu, Gminę Busko Zdrój ze stľoną
Szwajcarską została ustalona lista budynków użýeczności publicznej do wyposażenia
w instalacje solarne pľzygotowania ciepłej wody uzýkowej. W trakcię realizacji pľojektu,
część Partnerów wycofała swoje budynki z zakľesu projektu. Lider, zgodnie z wyĘcznymi
strony Szwajcarskiej poczynił działania w celu pozyskania nowych Partnerów oľaz innych
budynków zgodnych z dofinansowywaną kategorią. W celu zatwierdzęnia tych działań pÍzez
stronę Szwajcarską Insfftucja Realizująca (Gmina Busko) musi złozyi aktualizację wniosku
o dofinansowanie i dopiero po jego pozytywnym zatwierdzeniu przystąpi do realizacji.
W związku z powyższym, Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł zwrócił się do Zaruądu
Powiatu o wyrażenie zgody na przystąpięnie do działań związanych z opracowaniem
dokumentacji audytu energetycznego dla zgłoszonych obiektów Powiatu Buskiego
i zabezpieczęnie na ten cel środków w budżecie. Szacunkowe koszty włączenia 2 budynków
do projektu wynoszą 200 000 zł brutto w tym:

szacunkowy koszt refundowany robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj
wraz z nadzorem inwestorskim i zarządzaniem projektem _ 180 000 zł brutto
(wysokośó refundacji przewidziana w umowie dofinansowania to 75oń, wkład własny
Powiatu wyniesie 45 000 zł),
szacunkowy koszt nierefundowalny dokumentacji audytow energeĘcznych wraz
z analizą techniczną _ 20 000 zł brutto (aktualizacja audytu energetycznego Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach - 3 000 zł brutto, wydatek w l00%
Powiatu oraz wykonanie audýu energetycznego wraz z analizątechniczną dla Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie - 17 000 zł brutto, wydatek w l00% Powiatu).
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

pozfiwnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

Ad. 10
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwaĘ Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie ogłoszenia konkuľsu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nr 43l20l5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2015 ľoku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoľa Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwięrdzenia aneksu nr ó do arkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie na ľok szkolny 20l4l20l5.

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

Uchwała Nľ 4412015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego 2015 ľoku
w sprawie zatwięrdzęnia aneksu nľ 6 do arkusza organizacji Specjalnego oŚrodka Szkolno _

Wychowawczego w Bľoninie na rok szkolny 20l4l20l5 stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwĄ Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespďu Szkół
Techniczno _ lnformatycznych w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201412015.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 4512015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno _
Informatycznych w Busku - Zdroju na rok szkolny 20l4l20l5 stanowi załączník nr I0
do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w sprawie ustalenia maksymalnej kwoĘ dofinansowania oýat
zakształcenie nauczycieli w 2015 r. orazwykazu specjalności i form kształcenia.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nr 4612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oýat za ksztalcenie nauczycieli
w 2015 r. oÍaz wykazu specjalności i form kształcenia stanowi załączník nr ]I do niniejszego
protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem
Dyrektora Powiatowego oŚrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycięli w Busku - Zdroju
z realizacji projektu pn. ,,Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku" - \y' brzmieniu
stanowiącym załączník nr 12 do niniejszego protokďu.

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze spľawozdaniem
z realizacji ,,Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim" za lata 2013 - 2014
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego pľotokďu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłoŚnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe spľawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania pÍzęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu marcu br.

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

Ad. 16
Naczęlnik Wydziału RLo Lech SołĘsiak zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem
z dzíałalności Społecznej Straży Rybackiej okręgu Kieleckiego Polskiego Związku
Wędkarskiego za rok 2014 oraz ze sprawozdaniem z działalności Spďecznej Stľaży
Rybackiej Powiatu Buskiego za rok 2014 - w brzmieniu stanowiącym zűłączniki nr 14
i nr I5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzj ą Członków Zaľządu, powyższe sprawozdania naleĘ przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu maľcu bľ.

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

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgođy
na wydzierżawienie na okľes 3 lat przez ZoZ w Busku _ Zdroju powierzchni uzytkowej -
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224,70 m2 znajdującej się w budynku oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdtoju z przeznaczeniem pod działalnośó Pracowni Tomogĺafii
Komputerowej, zlokalizowanej na działce o numęrze 26122, położonej w Busku - Zdroju -
obľęb 12 - załączník nr 16 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN poinformował, że w zvnązku z Ęm' iz jest to kolejna umowa
zawierana przez Zespoł opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju, której łączny okres
vĺydzierŻawienia przedmiotowej nieruchomości przekÍoczy 3 lata, to zgodnie z $ 5 i 6

uchwały Nr XV/129120I1 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 16 grudnia 201l r.

w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierŻawienia' wynajęcia, oddania w użýkowanie oraz
użyczenia aktywów trwałych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju,
wydzierŻawienie, najem, oddanie w użýkowanie oraz uŻyczenie nieruchomości lub ich części
oraz mienia ruchomego dokonuje się po uzyskaniu zgody Rady Powiatu.

Następnie Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrľŻenia zgody na wydzieľżawienie
powierzchni uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Gruźlicy i Choľób Płuc Zespďu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozfiwnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 4712015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni uzytkowej znajdującej się
w budynku oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 17 do niniejszego pľotokďu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyżaÍski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyĺaŻenia zgody na wydzierżawienie powierzchni
uzytkowej znajdującej się w budynku oddziału Gľuźlicy i Chorób Płuc Zespďu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załączník nr 18 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pÍzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻsząinicjatywę na|eży przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowísko zostało przy1ęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił
w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
w 2015 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi
załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.20

ĺv'sprawach różnych:

L Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wyľokiem Sądu
okľęgowego w Kielcach VII Wydział Gospodaľczy z dnia Ż8 pal;Żdziernika 2014 r.

dotyczącym zapłaty na Ízecz NEOINVEST Spółki z o.o. w Kielcach za wykonaną
dokumentację projektową dla zadaria',opracowanie projektu budowlano
wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków _ Busko _ Zdrőj".
W/w wyrok Sądu okręgowego w Kielcach stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuĺ Polniak wy'jaśnił, że faktura wystawiona pÍzez NEOINVEST
Spółka z o.o. w Kielcach za wykonaną usługę opiewała na kwotę |90 3Ż2,44 zł.
W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy Powiat Buski naliczył
odsetki w wysokości 264 735,|2 zł. Powstały w zwipku z powyŻsrym spór
skierowano do rozstrąygnięcia w drodze postępowania sądowego. w dniu
Ż5.0Ż.2015 r. do tut. Starostwa Powiatowego wpłynął wyrok Sądu okĺęgowego
w Kielcach VII Wydział Gospodaľczy z dnia 28 yłŻdziemika 2014 r. o zapłatę
na Ízęcz NEOINVEST Spółki z o.o. w Kielcach kwoty 167 6Ż6,49 zł
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia I5.05.20IŻ r. do dnia zapłaty oraz kwoty
l0 813,45 zł tytułem kosztów pľocesu. Łączna wartośó zobowiązan do zapłaty
na dzieŕl' dzisiejszy to kwota ok.237 000 zł. Termin odwołania od niniejszego wyroku
upływa 02.03.20L5 r. Skarbnik Powiatu poinformował, że zorganizowano spotkanie
przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terýorialnego zobowiązanych
do zapŁaty z týufu niniejszego wyroku w celu podjęcia decyzji co do dalszego
sposobu postępowania. Większośó jednostek samorądu terytoľialnego zdecydowała
o zapłacie należnej kwoty wynikającej z wyroku. Jednocześnie pełnomocnik jednostek

samorządu terytorialnego zostaŁ zobowiązany do negocjacji
z NEOINVEST Spółka z o.o. w Kielcach w zakľesie możliwości obniżenia wielkości
należnych odsetek. Ze wstępnych ľozmów wynika, że NEoINVEST Spółka z o.o.
w Kielcach jest gotowa obnizyó dla Powiatu Buskiego należne odsetki o 40oÁ, czyli
z kwoty ok. 60 000 zł na kwotę ok. 36 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o podpisaniu porozumienia
z NEOINVEST Spółka z o.o. w Kielcach w powyŻszym zakĺesie oraz zapłacie
zasądzoĺej kwoty wraz z uzgodnionymi odsetkami tj. ok. 2l3 000 zł i jednocześnie

zĺezygĺował z występowania z odwołaniem na drogę sądową. Zaĺząd Powiatu
zobowiązał Skaľbnika Powiafu do przygotowania' stosownej autopoprawki do

inicj aĘwy uchwałodawc zej na naj blizszą Sesj ę Rady Powiatu.

2. Przewodniczący Zuądu Jerzy Kolarz zapoznałZarąd Powiatu z wnioskiem Komisji
ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej z dnia 23 lutego 2015
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roku _ w brzmieniu stanowiącym załączník nr 2I do niniejszego protokďu.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w spľawie powďania Rady Społecznej przy
Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju oraz ustalenia terminu jej pieľwszego
posiedzenia Komisja ochrony Zdrowia, Pomocy Spďecznej i Polityki Pľorodzinnej
zawnioskowała, aby na Członka Rady Społecznej powołaó Radnego ZbigniewaZioło.

Po analizie, powyższy wniosęk został pozyĘwnie zaopiniowany pÍzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym się.

3. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem
Komisji Finansowo - Budzetowej z dnia 24 lutego 2015 roku - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo Budżetowej Krzysztof Eliasz
zawnioskował o umieszczenie na drodze powiatowej w m. Kółko Zabieckię przy
betoni aľni znaku o strzegawc zego s kr zy ż ow a n i e z d r o gą p o dpo r z ąd kow a ną'

Po ana|izie, Zarząd Powiatu postanowił skierowaó przedmiotowy wniosek do
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem rozwuŻęnia
zasadności i ewentualn ej realizacji.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

4d.21
Po zrealizowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie l 1 

l0 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu'

"!' /:

Pľotokół sporządzila:
Barbara Nowocięń

B. l.lo"roc.it


