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Protokól Nr 14 l2015

z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnia 9 marca 2015 roku

W posiedzenĺu Zarządu udzial wzięlĺ:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robeľt Gwóźdż
5. Wiesław Marzec

Sylwester Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju
Małgorzata Niemiec - Nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku -
Zdroju
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Socha _ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Busku - Zdroju
Janusz Malara _Z-ca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _Zdtoju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
Zbigniew Pietraszewski_ Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdľoju
Aneta Chľobot _ Inspektor w Wydziale oR
Marian Szostak - Dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _Zdľoju
Tadeusz Sempioł _ Kierownik w Referacie tPI
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Adrian Lasak - Inspektor w Wydziale SOZ

Porzadek posĺedzenĺa:

1. otwaľcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.

4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

5. WdľoŹenie Uchwď Rady PowiatuzY Sesji Rady Powiatu.

6. Wľęczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (p. Małgorzata Niemĺec,
Dyľ. ZST_I w Busku - ZdĘu, Nacz. Wydz. EK).
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Protokół Nr 14/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 9 marca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

OI`21Z

Sylwester Pałka ~ Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych W Busku ~ Zdroju
Małgorzata Niemiec - Nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno ~ Informatycznych w Busku -
Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK "
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Busku - Zdroju
Janusz Malara - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku ~
Zdroju
Aneta Chrobot ~ Inspektor W Wydziale OR
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju
Tadeusz Sempioł - Kierownik W Referacie IPI
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Adrian Lasak -Inspektor W Wydziale SOZ

Porządek posiedzenia:

1

2

3

4

5

6

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z V Sesji Rady Powiatu.
Wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (p. Malgorzata Niemiec,
Dyr. ZST-I W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
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7. Rozpatrzenie wniosku Młodzieżowego Centľum Kariery oHP w Busku Zdľoju
w sprawie wyraŻenia z.gody na udział w XI Powiatowych Targach Edukacyjnych (Nacz. wyđz.
EK).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie udzielenia upowaznienia
dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakľesie realizacji projektu Pfl. ,,4 Professions
4 Great Future'' w ľamach pľogramu Erasmus* (Nacz. Wydz. EK).

9. Pľzyięcie informacji o stanie bezpieczenstwa sanitarnego powiatu buskiego za 2Ol4 ľok
(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitaľny w Busku _ Zđroju,, Nacz. Wydz. SoZ).

l0. Podjęcie decyzji w spľawie wykonania robót z zakľesu bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
pľzebiegających na terenie gminy Solec _ Zdľőj (Dyľ. PZD w Busku - Zdľo.iu).

1 1. Podjęcie decyzji w sprawie zagwarantowania w budżecie Powiatu Buskiego na lata 2016 _ 2Ol7
środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych i wspólną
realizację zadaŕĺ inwestycyjnych zlokalizowanych w pasach dľóg powiatowych na teľenie Gminy
Busko _ Zdĺőj oraz moż|iwości wykonania poszeľzenia odcinka dľogi Nr 0082T Kostki Małe -
oleszki - Wełecz na odcinku przez,,Gőrę Kwiatkową'' i wykonania chodnikapľzezwieŚ Wełecz
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie wyľazenia
zgody na likwidację środka tľwałego _ Telewizora LCD Sony KDV 50E (Dyr. DPs
w Zboľowie, Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. SoZ).

l3. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie wyľażenia
zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku (Dyr. DPS w Zboľowie, Dyr. PCPR
w Busku - Zdľoju, Kieľ. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zapoznanie się z wielkością przyznanych Powiatowi Buskiemu środków finansowych na
ľealizację pilotażowego pľogramu 

',Aktywny samoľząd" w 20l5 ľoku (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

15. Podjęcie inicjatyvľy uchwałodawczej w sprawie okľeślenia zadan oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algorytmu w Ż015 roku na rcalizację zada,h z zakresu ľehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyľ.
PUP w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

l6. Pľzyjęcie sprawozdania z działa|ności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju za rck 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakľesie pomocy społecznej (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

17. Zapoznanie się z zaproszeniem przedstawicieli organizacjí pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pľacach Komisji Konkuľsowej,
opiniującej oferty na wspaľcie realizacji zadan publicznych (Nacz. Wydz. SoZ).

18.Zapoznanie się z informacją o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku ťrnansowym uzyskanych
przez oddziały, poradnie za m-c gľudzień Ż0|4 r. (Dyr, ZoZ w Busku - Zdľoju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l9. Pľzyjęcie spľawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju za rok 2014 (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdroju, Skarbnĺk Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

20. Zapoznanie się z analizami Íinansowymi w zakľesie pľopozycji rozwiązań dotyczących
ewentualnei likwidacji i zmiany profilu poszczególnych oddziałów (Dyr, ZoZ w Busku _

Rozpatrzenie wniosku Młodzieżowego Centrum Kariery OHP W Busku - Zdroju
W sprawie wyrażenia zgody na udział W XI Powiatowych Targach Edukacyjnych (Nacz. Wydz.
EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie udzielenia upoważnienia
dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
W Busku - Zdroju do podejmowania czynności W zakresie realizacji projektu pn. ,,4 Professions
4 Great Future” W ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. ,EK).
Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu buskiego za 2014 rok
(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie decyzji W sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
przebiegających na terenie gminy Solec - Zdrój (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Podjęcie decyzji W sprawie zagwarantowania W budżecie Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2017
środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych i wspólną
realizację zadań inwestycyjnych zlokalizowanych W pasach dróg powiatowych na terenie Gminy
Busko - Zdrój oraz możliwości wykonania poszerzenia odcinka drogi Nr 0082T Kostki Małe -
Oleszki ~ Wełecz na odcinku przez „Górę Kwiatkową” i wykonania chodnika przez wieś Wełecz
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację środka trwałego - Telewizora LCD Sony KDV 50E (Dyr. DPS
W Zborowie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie W sprawie wyrażenia
zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku (Dyr. DPS W Zborowie, Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z wielkością przyznanych Powiatowi Buskiemu środków finansowych na
realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” W 2015 roku (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według
algorytmu W 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych W Powiecie Buskim (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr.
PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku ~
Zdroju za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb W zakresie pomocy społecznej (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z zaproszeniem przedstawicieli organizacji pozarządowych i imiych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału W pracach Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych (Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych
przez oddziały, poradnie za m-c grudzień 2014 r. (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku ~ Zdroju za rok 2014 (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z analizami finansowymi W zakresie propozycji rozwiązań dotyczących
ewentualnej likwidacji i zmiany profilu poszczególnych oddziałów (Dyr. ZOZ w Busku -
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Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnĺk Powiatu).

2l.Zapoznanie się z informacją o pľzebiegu prac powiązanych z art.32 ustawy okołobudżetowej
(Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

22. Zapoznanie się z uchwałą Nr 20l20l5 III Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej
w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w spľawie opinii o pľawidłowości planowanej kwoty
długu Powiatu w Busku _Zdroju (Skarbnik Powiatu).

23. Zapoznanie się z uchwałą Nr 2ll20l5 ilI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej
w Kielcach z dnia l8 lutego 20l5 roku w sprawie moŻliwości sfinansowania deficýu budżetu
planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku _ Zdroju na 2015 rok (Skarbnĺk
Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2015 (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuw sprawie przeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 20|5 roku (Skarbnĺk Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządl Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym
zadań z zakľesu administľacji rządowej oľaz innych zaďań zleconych odrębnymi ustawami
w 20l5 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych j ednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

29. Spľawy tóŻne.

30. Zamknięcie posiedzęnia.

Ad. I
obľadom Zaľządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył l4 posiedzenie ZarząduPowiďu.

Ad.2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności Członklíw Zarzqdu oraz zaproszonych osób
stanowiq załqczníki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.

Ad.3
Pľoponowany porządek posiedzenia został przyjęty pÍzez Zarząd Powiatu bez uwag w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nr l3l20l5 z dnia Ż marca 20l 5 roku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu jednogłośnie.
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Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
21. Zapoznanie się z informacją o przebiegu prac powiązanych z art. 32 ustawy okołobudzetowej

(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
22. Zapoznanie się z uchwałą Nr 20/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

W Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Powiatu W Busku - Zdroju (Skarbnik Powiatu).

23. Zapoznanie się z uchwałą Nr 21/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
W Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu
planowanego W uchwale budżetowej Powiatu W Busku - Zdroju na 2015 rok (Skarbnik
Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian W budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu). '

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian W planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz imych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie zmian planu wydatków
W podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 °° otworzył 14 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż 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 nín. protokołu.

Ad. 3

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

Ad. 4

Protokół Nr 13/2015 z dnia 2 marca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag W głosowaniu jednogłośnie.
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Ad.5
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z V Sesji Rady Powiatu z dnia 27 |utego 2015 roku _ załqcznik
nľ 3 do niniejszego protokołu:

Uchwała Nľ V l 32 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia}7 |utego 2015 roku w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

'zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w życie
odpowiedzialny j est Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyŻszej uchwały do:

_ Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach.

-' Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľzqdu PowÍatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała NrV l33 l2015 Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia27 lutego 20l5 roku w spľawie
pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

'zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

-' Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostilło przyjęte przez Członków Zarzqdu Powiatu u, głosowaníu
jednogłośnie.

Uchwała Nr V l 34 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia27 |utego 20l5 roku w spľawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdrőj narea|izację zadań z zakľesu kultury.

- zawdtoŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻaniaw życie
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień.

- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania poryższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zaľzqdu Powiatu łl, głosowaniu
jednogłośnÍe.

Ad. 5

Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z V Sesji Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku - załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu:

Uchwała Nr V / 32 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2015 roku.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.
-I Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego.

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

Uchwała Nr V / 33 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
~ Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach
-I Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego.

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

Uchwała Nr V / 34 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w zycie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Uchwała Nr V / 35 / 2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ7 lutego 20l5 roku w
udzielenia pomocy ĺinansowej Gminie Solec _ Zdľoj na ľealizacj ę zadania z zakľesu kultuľy.

- zawdtoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału EK
Kľzemień.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

spľawle

w Życie
Renata

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarzqdu Powíatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nľ V / 36 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dniaŻ7 |utego 20l5 ľoku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Nonvy Korczyn narea|izację zadania z zakresu kultury.

- zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w życie
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapovĺyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

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

Uchwała NľV/ 37 l2015 Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia27 lutego 20l5 roku w sprawie
zanriaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nľ l dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju'

- zawdroŻenie powyższej uchwały iinformowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w Życie
odpowiedzialna jest Dyľektor SoS-w dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna
Gľochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści
uchwały oľganów i podmiotów okľeślonych w aľt. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art' 78 ust' l ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

- Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty.

Powyższe stanowÍsko zostało przyjęte przez Członków Zarzqdu Powíatu w głosowaníu
jednogłośnie.

UchwałaNľV/38/2015RadyPowiatuwBusku_Zdrojuzdnia27|utego2015ľokuwspľawie
zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Busku _ Zdroju'
- zawdroŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻaniaw Życie
odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik

Uchwała Nr V / 35 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

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

Uchwała Nr V / 36 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.

- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

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

Uchwała Nr V / 37 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr l dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku
- Zdroju.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialna jest Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju Grażyna
Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia o treści
uchwały organów i podmiotów określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

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

Uchwała Nr V / 38 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniaj ącego Nr 2 W Busku - Zdroju.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach Wdrażania W życie
odpowiedzialna jest Dyrektor ZSTiO W Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik
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Wydziału EK Renata Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści uchwały oľganów i podmiotów
okľeślonych w aľt. 59 ustawy o systemie oświaty.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:
_ Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru
5 czelwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

- Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty.

na podstawie art. 78 ust. I ustawy z dnia

Powyższe stanowisko zostało Przyjęte przez Członków Zaľzqclu Powiatu h, głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała NrV/ 39 l2015 Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia27 |utego 2015 roku w sprawie
zamtaru likwidacji Technikum w Stopnicy.

- zawdroŻenie powyzszej uchwały i informowanieZarządu Powiatu o postępach wdraŻaniaw życie
odpowiedzialna jest Dyrektor ZSP w Stopnicy Teľesa Wójcik oľaz Naôzelnit wydziału EK Renata
Kľzemień w tym do zawiadomienia o tľeści uchwały organów i podmiotów określonych w art. 59
ustawy o systemie oświaty.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy z dnía
5 czetwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

- Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty.

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

Uchwała Nľ V l 40 /2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia27 lutego 20l5 ľoku w sprawie
okľeślenia kľyteriów na dľugim etapie postępowánia ľekrutacyjňgo w Powiaiowym
Międzyszkolnym ośľodku Spoľtowym w Busku _ Zdroju.
- zawdtoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w życie
odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień o.u' by..Řtor PMoS w Busku _
Zdr oju Grzegorz Woj ci echowski.

- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członklíw Zaľzqdu Powiatu w głosowaniu
jednogłośníe.

Uchwała Nľ V l 4l l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia27 lutego 2015 ľoku w spľawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i pľzechowywanie statków i innych oĹi.któ* pływających.
- za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w życie

Wydziału EK Renata Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały organów i podmiotów
określonych W art. 59 ustawy o systemie oświaty.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

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

Uchwała Nr V / 39 / 2015 Rady Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
zamiaru likwidacji Technikum W Stopnicy.
- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie

odpowiedzialna jest Dyrektor ZSP W Stopnicy Teresa Wójcik oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień W tym do zawiadomienia o treści uchwały organów i podmiotów określonych W art. 59
ustawy o systemie oświaty.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

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

Uchwała Nr V / 40 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego W Powiatowym
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym W Busku - Zdroju.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Dyrektor PMOS W Busku -
Zdroju Grzegorz Wojciechowski.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

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

Uchwała Nr V / 41 / 2015 Rady Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających.

- za Wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach Wdrażania W życie
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odpowiedzialny.iest Naczelnik Wydziału RLo Lech Sołtysiak oľaz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.

- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

-. Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarzqdu Powiatu u, głosowaniu
jednogłośnie,

UchwałaNľVl42/2015RadyPowiatuwBusku-Zdrojuzdnia27 lutego2015rokuwspľawie
powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju oľaz ustalenia
terminu jej pieľwszego posiedzenia.

- zawdrożenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w Życie,
w tym do przekazania uchwały Członkom Rady Społecznej ptzy ZoZ w Busku _ Zdroju,
zobowiązany jest Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

- Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyzszej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowísko zostało przyjęte przez Członków Zarzqdu Powiatu w głosowaníu
jednoglośnÍe.

UchwałaNrVl43 l2015RadyPowiatuwBusku_Zdľojuzdnia27|utego2015ľokuwsprawie
wraŻenía zgody na wydzieľzawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku oddziału
GruŹlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _Zdľoju.

- zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdtaŻaniaw Życie
odpowiedzialny jest Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zđroju Grzegorz Gałuszka, Naczelnik Wydziału
GKN HenrykKrzyŻa'Ílski oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach.

_ Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawię art. 78 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatovvym.

Powyższe stanowísko zostało przyjęte przez Członków Zaľzqclu Powiatu w głosowaniu
jednogłośníe.

Uchwała NrV l44 l2015 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia27 lutego 2015 ľoku w spľawie
zmiany uchwały Nr IV l27 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 stycznia 2015 ľoku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż015-2030.

- zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak.

odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału RLO Lech Sołtysiak oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
-I Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokrzyskiego. -

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

Uchwała Nr V / 42 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju oraz ustalenia
terminu jej pierwszego posiedzenia.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie,
W tym do przekazania uchwały Członkom Rady Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju,
zobowiązany jest Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku 0 samorządzie powiatowym.

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

Uchwała Nr V / 43 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wydżierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Oddziału
Grużlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju.
- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka, Naczelnik Wydziału
GKN Henryk Krzyżański oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

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

Uchwała Nr V / 44 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie
zmiany uchwały Nr IV / 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku ~ Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015-2030.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
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- Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do przesłania powyŻszej uchwały w formie
elektronicznej w progľamie BESTIA do:

- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało prąyjęte pľzez Członków Zarzqdu Powiatu w glosowaniu
jednogłośnie.

Ad.6

Pani Małgorzata Niemiec zatrudniona na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Techniczno -
Informatycznych w Busku _ Zdroju w dniu 16 lutego 2015 ľ. zdała egzarlin na stopień nauczyciela
mianowanego pľzed Komisją Egzaminacyjną powołanąprzezZarząd Powiatu w Busku _Zdroju,

W dniu dzisiejszym Pani Małgoľzata Niemiec w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyľektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju Sylwestra Pałki oraz Naczelnika
Wydziału EK Renaty Kľzemień złoŻyła uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wľęczyli Pani Małgorzacie Niemiec Ah Nadania Stopnia Awansu
Zawodowego Nauczyciela Mianowanego - załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek Młodzieżowego Centrum Kaľieľy
oHP w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na udział w XI Powiatowych Taľgach
Edukacyjnych - w bľzmieniu stanowíqcym załqcznik nľ 5 do ninĘszego protokołu,

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaĺząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnoksnałcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdroju do podejmowania czynności
w zakľesie realizacji pľojektu Ptr. ,,4 Professions 4 Clreat Future'' w ramach pľogramu Erasmus-|.

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

Uchwała Nľ 50/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie
udzielenia upoważnienia dyľektorowi Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im.
Kazimięĺza Wielkiego w Busku _ Zdroju do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji pľojektu

- Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie
elektronicznej w programie BESTIA do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

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

Ad. 6

Pani Małgorzata Niemiec zatrudniona na stanowisku nauczyciela W Zespole Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku ~ Zdroju w dniu 16 lutego 2015 r. zdała egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu W Busku - Zdroju.
W dniu dzisiejszym Pani Małgorzata Niemiec w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyrektora
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwestra Pałki oraz Naczelnika
Wydziału EK Renaty Krzemień złożyła uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wręczyli Pani Małgorzacie Niemiec Akt Nadania Stopnia Awansu
Zawodowego Nauczyciela Mianowanego - załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Młodzieżowego Centrum Kariery
OHP w Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na udział w XI Powiatowych Targach
Edukacyjnych _ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 8

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania czynności
w zakresie realizacji projektu pn. ,,4 Professions 4 Great Future” W ramach programu Erasmus+.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu
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pn. .4 Professions 4 Gľeat Future'' w ramach programu Eľasmus* stanowí załqcznik nr 6 do
ninĘszego protokolu

Ad.9
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku _ Zdrojl Krzysztof Socha szczegółowo
omówił Informację o stąnie bezpieczeństwa sanitaľnego powiatu buskiego za 20]4 rok _
w brzmieniu stanowiqcym załqcznÍk nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwőżđż zwľócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Busku _ Zđroju o tozeznaÍ|ie, czy cmentaľze zlokalizowane w poblizu wałów
wiślanych czy teŻ Niecki Nidziańskiej w przypadku podniesienia wód gruntowych mogą stwarzaó
zagr oŻenie epi dem i o l o giczne.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsza infoľmacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zaruądu Powiatu povłyŻszą infoľmację na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowaniaptzez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 10

Dyľektoľ Powiatowego Zarząđu Dľóg w Busku _ Zdtoju Kĺzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem Wójta Gminy Solec _ Zdtćfi dotyczącym wykonania robót z zakľesu bieżącego
utrzymania dróg powiatowych, przebiegających na teľenie gminy Solec _ Zdrőj _ w brzmieniu
stanowíqcym załqczník nr 8 do níníejszego protokołu.

W zakľesie systematycznego koszenia poboczy (tj. częściej niż dwa razy w roku) Zarząd Powiatu
odpowiedział, Że pierwsze koszenie poboczy odbywa się przy wszystkich drogach powiatowych na
terenie powiatu buskiego' natomiast drugi raz są koszone tylko pobocza pÍzy drogach o duzym
natężeniu ruchu bądŹ,w miejscach, gdzie organizowane są lokalne uľoczystości.

odnośnie utwaľdzenia poboczy Zarząd Powiatu stwieľdził, Że w miaľę moŹliwości ťrnansoÝvych
powiatu będą one na bieżąco jedynie uzupełniane w miejscach, w których występują ubytki bądź
zaniŻenia, szczególnie na łukach. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz dodał, że
nowe inwestycje będą realizowane w pełnym zakľesie, zpełnąbudową poboczy.

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

9

pn. ,,4 Professions 4 Great Future” W ramach programu Erasmus+ stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.

Ad. 9

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Busku ~ Zdroju Krzysztof Socha szczegółowo
omówił Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu buskiego za 2014 rok -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego W Busku - Zdroju o rozeznanie, czy cmentarze zlokalizowane W pobliżu Wałów
wiślanych czy też Niecki Nidziańskiej W przypadku podniesienia wód gruntowych mogą stwarzać
zagrożenie epidemiologiczne.

Po przeanalizowaniu, powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu 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 Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem Wójta Gminy Solec - Zdrój dotyczącym wykonania robót z zakresu bieżącego
utrzymania dróg powiatowych, przebiegających na terenie gminy Solec - Zdrój - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

W zakresie systematycznego koszenia poboczy (tj. częściej niż dwa razy w roku) Zarząd Powiatu
odpowiedział, że pierwsze koszenie poboczy odbywa się przy Wszystkich drogach powiatowych na
terenie powiatu buskiego, natomiast drugi raz są koszone tylko pobocza przy drogach o dużym
natężeniu ruchu bądź W miejscach, gdzie organizowane są lokalne uroczystości.
Odnośnie utwardzenia poboczy Zarząd Powiatu stwierdził, że w miarę możliwości finansowych
powiatu będą one na bieżąco jedynie uzupełniane W miejscach, W których Występują ubytki bądż
zaniżenia, szczególnie na łukach. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz dodał, że
nowe inwestycje będą realizowane W pełnym zakresie, z pełną budową poboczy.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 1l

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się do Zarządu
Powiatu o podjęcie decyzji w spľawie zagwarantowania w budżecie Powiatu Buskiego na|ata2016
_ Ż0l7 śľodków finansowych Z przeznaczeniem na opľacowanie dokumentacji technicznych
i wspólną rea|izację zadan inwestycyjnych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych na teľenie
Gminy Busko - Zdrőj oľaz mozliwości wykonania poszeľzenia odcinka drogi Nľ 0082T Kostki Małe
- oleszki _ Wełecz na odcinku przez ,,Gőrę Kwiatkową'' i wykonania chodnika przez wieś Wełecz.
Przedmiotowy wniosek stanowi załqcznik nr 9 do ninÍejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu stwieľdził, Że będzie realizował wyszczegőlnione
w pľzedmiotowych wnioskach zadania inwestycyjne w miarę możliwości finansowych, takŻe przy
udziale środków zewnętrznych takich, jak dofinansowanie w ľamach Naľodowego Pľogľamu
Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

W dalszej części posiedzenia Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak przekazał aktualne mapy oľaz wykaz dróg powiatowych za|iczonych do kategorii dľóg
powiatowych z dniem 01.01.2015 r. - w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek zasygnalizował, Że pľzy ,,staľej'' dľodze
w miejscowości Grotniki Duże brakiest odpływu z jednej strony jezdni i tworzą się kałuże.

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przekazał, że Powiatowy Zarząd Drőg
sprawdzi i wyczyści załoŻone przy wlw drodze kľaty ściekowe. Następnie Dyrektor PZD w Busku -

Zdroju nadmienił' że Wójt Gminy Nowy Korczyn deklarował przejęcie ulicy Pocztowej wľaz z ulicą
Grotnicką przez w/w Gminę.

Ad. 12

Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malara pľzedstawił wniosek
w spľawie wyľażenia zgody na likwidację środka trwałego - Telewizoľa LCD Sony KDV 50E -
w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 1I do níníejszego protokołu.

Po analizie' Zarząd Powiatu wytaził zgodę na likwidację pľzedmiotowego środka tľwałego
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 13

Z-ca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malara zapoznał' Zarząd Powiatu
z wnioskiem w spľawie wytaŻenia zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku *
w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad. ll

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu
Powiatu o podjęcie decyzji W sprawie zagwarantowania W budżecie Powiatu Buskiego na lata 2016
~ 2017 środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych
i wspólną realizację zadań inwestycyjnych zlokalizowanych W pasach dróg powiatowych na terenie
Gminy Busko - Zdrój oraz możliwości wykonania poszerzenia odcinka drogi Nr 0082T Kostki Małe
~ Oleszki - Wełecz na odcinku przez „Górę Kwiatkową” i wykonania chodnika przez wieś Wełecz.
Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu stwierdził, że będzie realizował wyszczególnione
W przedmiotowych wnioskach zadania inwestycyjne W miarę możliwości finansowych, także przy
udziale środków zewnętrznych takich, jak dofinansowanie W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.

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

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak przekazał aktualne mapy oraz wykaz dróg powiatowych zaliczonych do kategorii dróg
powiatowych z dniem 01.01.2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek zasygnalizował, że przy „starej” drodze
w miejscowości Grotniki Duże brak jest odpływu z jednej strony jezdni i tworzą się kałuże.

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor PZD W Busku - Zdroju przekazał, że Powiatowy Zarząd Dróg
sprawdzi i Wyczyści założone przy W/W drodze kraty ściekowe. Następnie Dyrektor PZD w Busku -
Zdroju nadmienił, że Wójt Gminy Nowy Korczyn deklarował przejęcie ulicy Pocztowej Wraz z ulicą
Grotnicką przez w/W Gminę.

Ad. 12

Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie Janusz Malara przedstawił Wniosek
W sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego - Telewizora LCD Sony KDV SOE -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr II do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację przedmiotowego środka trwałego
W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13

Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie Janusz Malara zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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W związku z tym, Że w budŻecie powiatu oraz DPS w Zborowie nie ma środków zabezpieczonych
na w/w zadanie, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Refeľatu IPI Tadeusza Sempioła do
rozeznaniajego kosztów, w tym przygotowania kosztorysu inwestoľskiego oraz kwestii dotyczącej
możliwości włączenia powyższego do wydatków majątkowych, niekwaliťrkowalnych i rozszęrzęnia
zakresu prac w ramach Szwajcaľsko _ Polskiego Pľogramu Współpracy.

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

Ad. l4
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
szczegółowo omówił pismo oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych w Kielcach dotyczące wielkości przyznanych Powiatowi Buskiemu środków
finansowych na ľealizację pilotażowego programu ,,Aktywny samoľządo' w 2015 roku
w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu,

Po anaIizie, informacja w powyższym zakĺesie została przyjęta pÍzez Zarząd Powiatu do
wiadomości'

Ad. 15

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdroju Marian Szostak przedstawił wstępny plan
wydatków środków PFRON na ľehabilitację zawodową niepełnosprawnych w 20l5 ľoku, natomiast
Dyľektor Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu Z pÍopozycją podziału śľodków na zadania z zakresu ľehabilitacji
społecznej w 2015 ľoku _ w bľzmieniu stanowiqcym odpowíednío załqczníki nr 14 i nr 15 do
ninÍej s ze go p ľoto kołu,

W dalszej części posiedzenia Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłożył pľojekt inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie okľeślenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w Ż015 ľoku na
ľealizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie
Buskim _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 16 do níniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu' povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę uchwałodawczą naleŻy przekazaé
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Stałe Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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W związku z tym, że W budżecie powiatu oraz DPS W Zborowie nie ma środków zabezpieczonych
na W/W zadanie, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI Tadeusza Sempioła do
rozeznania jego kosztów, W tym przygotowania kosztorysu inwestorskiego oraz kwestii dotyczącej
możliwości włączenia powyższego do wydatków majątkowych, riiekwalifikowalnych i rozszerzenia
zakresu prac W ramach Szwaj carsko - Polskiego Programu Współpracy.

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

Ad. 14

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
szczegółowo omówił pismo Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Kielcach dotyczące wielkości przyznanych Powiatowi Buskiemu środków
finansowych na realizację pilotazowego programu „Aktywny samorząd” W 2015 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, infomracja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 15

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju Marian Szostak przedstawił wstępny plan
wydatków środków PFRON na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych W 2015 roku, natomiast
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z propozycją podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej w 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki nr 14 i nr 15 do
niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu W 2015 roku na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych W Powiecie
Buskim - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu 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 najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 16
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił spľawozdanie z działalności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
za rok Ż0|4 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej _ w brzmieniu stanowÍqcym
załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

W związku 7 Uwagą Przewodniczącego Zarządu Powiatu do wskazanych w niniejszym
spľawozdaniu na stľonie |Ż3 i |24 planowanych remontów i inwestycji w roku 201 5 w jednostkach
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Buski, Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdroju zobowiązał się rozeznać, żrődła finansowania poszczególnych inwestycji
wskazanych ptzez dyľektoľów.

.Iednocześnie Staľosta Jerzy Kolarz zasugerował, aby rozwaŻyć, propozycję sprzedaŻy mieszkań
w Domu Nauczyciela przy Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. W tym celu
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach,
Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Naczelnika Wydziału
SoZ do rozeznania moŻliwości podziału nieľuchomości, jej wyceny oraz spĺzedaŻy.

Po dyskusji, powyŻsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe spľawozdanie należy przekazai Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

Uzupełnione spľawozdanie o wlw żrődła finansowania poszczególnych inwestycji w jednostkach
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Buski stanowi załqcznik nr I7a do niniejszego
protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach zapoznał Zaruąd Powiatu z Zaproszeniem
pľzedstawicieli oľganizacji pozaľządowych i innych podmiotów pľowadzących đziałalnośi pożytku
publicznego do udziału w pracach Komisji Konkuľsowej, opiniującej oferty na wsparcie ľealizacji
zadan publicznych w zakľesie kultury, kultury fizycznej i tuľystyki, ochľony i promocji zdrowia'
edukacji ekologicznej _ w brzmieniu stanowíqcym załqcznik nľ I8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe zapľoszenie zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 18
Z-ca Dyrektora ds' Finansowych Zespołu opieki Zdľowotndj w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietľaszewski omówił informację o pľzychodach, kosztach oraz wyniku ftnansowym uzyskanych
przez oddziały, poradnie za m-c grudzień 2014 r. - w bľzmieníu stanowiqcym załqcznik nľ 19 do
n in iej s ze g o p r ot o k o ł u.
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Ad. 16
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb W zakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr I 7 do niniejszego protokołu.

W związku z uwagą Przewodniczącego Zarządu Powiatu do wskazanych W niniejszym
sprawozdaniu na stronie 123 i 124 planowanych remontów i inwestycji W roku 2015 W jednostkach
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Buski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie W Busku - Zdroju zobowiązał się rozeznać żródła finansowania poszczególnych inwestycji
wskazanych przez dyrektorów.

.Jednocześnie Starosta Jerzy Kolarz zasugerował, aby rozważyć propozycję sprzedaży mieszkań
W Domu Nauczyciela przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach. W tym celu
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach,
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Naczelnika Wydziału
SOZ do rozeznania możliwości podziału nieruchomości, jej wyceny oraz sprzedaży.

Po dyskusji, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

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

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

Uzupełnione sprawozdanie o W/W żródła finansowania poszczególnych inwestycji W jednostkach
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Buski stanowi załącznik nr 17a do niniejszego
protokołu.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z zaproszeniem
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego do udziału W pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na Wsparcie realizacji
zadań publicznych W zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia,
edukacji ekologicznej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe zaproszenie zostało zaakceptowane przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 18
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Zbigniew
Pietraszewski omówił informację o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych
przez oddziały, poradnie za m-c grudzień 2014 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.

12



Z-caDyľektora ds. FinansowychZoZ w Busku -Zdrojuprzekazał, ze wynik w zakresie oddziałów
globalnie Za m-c grudzień 2014 r. wynosi Ż91 386,Ż4 zł, zaś strata naľastająco od początku ľoku
stanowi - 4 697 667,84 zł.Dodał, że Dyrektor ZoZ w Busku _Züoju nadal negocjuje z NFZ
możliwość odzyskania kwoty ok.736 tys. zł za nadwykonania.

Inspektor w Wydziale SoZ Adrian Lasak zwrócił się do Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju
z zapytaniem, Qzy aktualny, nowoczesny oIoM i większa liczba łőzek na oddziale anastezjologii
i intensywnej terapii pozwoli podnieść poziom ľefeľencyjności szpitala, a tym Samym otrzymać
wyŻszy kontrakt.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju Gruegorz Gałuszka odpowiedział, Że procedury wykonywane na
oIoM są finansowane w stopniu minimalnym' Powyższe działania nie zwiększą kontľaktu, gdyż
NFZ traktuje wszystkie pľoceduľy na oIoM jako ratujące życie' Do uzyskania III poziomu
refeľencyjności szpital musiałby natomiast posiadać oddział kliniczny' Jednocześnie Dyľektot ZoZ
w Busku - Zdroju poinformował, że szpital pľzystąpi do narodowego programu antybiotykoterapii,
jak równieŻ przygotowuje się do wdrożenia w bieŻącym roku systemu zaruądzania jakością ISo'
Powyższe dzíałania umożliwią pozyskanie dodatkowych punktów pľzy kontľaktowaniu'

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zwrőcił się do Dyrekcji ZoZ w Busku _ Zdroju z zapytaniem, jakie
było faktycznie finansowe wykonanie kontľaktu.

Z-caDyrektoľa ds. FinansowychZoZ w Busku - Zdroju przekazał, że wykonanie kontľaktu wynosi
106,56 o/o. Kwota ok. 736 tys' zł pozostała jeszcze do ewentualnego odzyskania.

Skarbnik Powiatu podkreślił, że niezrozumiała jest ľóżnica między przychodami a kosztami,
tj.ok. 5 mln. zł.Zatem, koszty funkcjonowania szpitala są o ok. 5 mln. złWŻszę w stosunku do
przychodów, tj. o ok. 5 mln. złwyŻsze nad wycenionymi przezNFZ procedurami. Dodał, Że dziwi
Go tak duze niedoszacowanie procedury. Jednocześnie wskazał, Że jest kilka szpitali
w województwie, któľe bilansują się.

Członek Zaruądu Powiatu Kľzysztof Gajek zwrócił się do Dyľekcji Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdľoju o przygotowanie listy wszystkich ,'patologii'' w zakresie niewłaściwego
finansowania ochľony zdľowia, celem wystąpienia popÍZez Posłów do Ministľa Zdrowia o zmiane
tych przepisów.

W dalszej części dyskusji, Zarząd Powiatu zobowíązał Naczelnika Wydziału SoZ Sławomiľa
Dalacha oraz Naczelnika Wydziału GKN Henryka Krzyzańskiego do przekazania oficjalnej
infoľmacji Dyrektoľowi ZoZ w Busku _ Z&oju po podpisaniu aktu notarialnego w dniu 10 marca
br. w zakľesie sprzedaży Hotelowca pÍZy ZoZ w Busku _ Zdroju Gminie Busko _ Zdrój.

Po szczegołowej analizie, infoľmacja w powyższym zakĺesie została przyjęta ptzez Zarząd Powiatu
do wiadomości.

Ad. 19
Z-ca Dyrektoľa ds. Finansowych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapoznał Zarząd Powiatu ze spľawozdaniem rocznym z wykonania planu
Íinansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju za rok 2014 _ w brzmieniu
stanowiqcym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju przekazał, że wynik W zakresie oddziałów
globalnie za m-c grudzień 2014 r. wynosi 291 386,24 zł, zaś strata narastająco od początku roku
stanowi - 4 697 667,84 zł. Dodał, że Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju nadal negocjuje z NFZ
możliwość odzyskania kwoty ok. 736 tys. zł za nadwykonania.

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak zwrócił się do Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju
z zapytaniem, czy aktualny, nowoczesny OIOM i większa liczba łóżek na oddziale anastezjologii
i intensywnej terapii pozwoli podnieść poziom referencyjności szpitala, a tym samym otrzymać
wyższy kontrakt.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka odpowiedział, że procedury wykonywane na
OIOM są finansowane W stopniu minimalnym. Powyższe działania nie zwiększą kontraktu, gdyż
NFZ traktuje Wszystkie procedury na OIOM jako ratujące życie. Do uzyskania III poziomu
referencyjności szpital musiałby natomiast posiadać oddział kliniczny. Jednocześnie Dyrektor ZOZ
W Busku - Zdroju poinformował, że szpital przystąpi do narodowego programu antybiotykoterapii,
jak również przygotowuje się do wdrożenia W bieżącym roku systemu zarządzania jakością ISO.
Powyższe działania umożliwią pozyskanie dodatkowych punktów przy kontraktowaniu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił się do Dyrekcji ZOZ W Busku _ Zdroju z zapytaniem, jakie
było faktycznie finansowe wykonanie kontraktu.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju przekazał, że wykonanie kontraktu wynosi
106,56 %. Kwota ok. 736 tys. zł pozostała jeszcze do ewentualnego odzyskania.

Skarbnik Powiatu podkreślił, że niezrozumiała jest różnica między przychodami a kosztami,
tj. ok. 5 mln. zł. Zatem, koszty funkcjonowania szpitala są o ok. 5 mln. zł wyższe w stosunku do
przychodów, tj. o ok. 5 mln. zł wyższe nad vvycenionymi przez NFZ procedurami. Dodał, że dziwi
Go tak duże niedoszacowanie procedury. Jednocześnie wskazał, że jest kilka szpitali
w Województwie, które bilansują się.

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek zwrócił się do Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju o przygotowanie listy wszystkich „patologii” W zakresie niewłaściwego
finansowania ochrony zdrowia, celem Wystąpienia poprzez Posłów do Ministra Zdrowia o zmianę
tych przepisów.

W dalszej części dyskusji, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira
Dalacha oraz Naczelnika Wydziału GKN Henryka Krzyżańskiego do przekazania oficjalnej
informacji Dyrektorowi ZOZ W Busku - Zdroju po podpisaniu aktu notarialnego W dniu 10 marca
br. W zakresie sprzedaży Hotelowca przy ZOZ W Busku - Zdroju Gminie Busko - Zdrój.

Po szczegółowej analizie, informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu
do wiadomości.

Ad. 19
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju za rok 2014 - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, że stľona pľzychodowa
ogółenr przedmiotowego planu została wykonana w 106,56 oÁ. Koszty ogółem zrea|izowano
w 102,0Ż %o. Koszty finansowe i pozostałe koszty opeľacyjne w stosunku do załoŻonego planu
Wynoszą odpowiednio 94,9Ż o/o i 3 574,32 oÁ. Jednocześnie dodał, Że spłata ľat kredytu realizowana
jest zgodnie z harmonogľamem.

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapytał,
niewykorzystanym czasem pľacy lekarzy kontľaktowych
wykonania. Udało się bowiem po raz pierwszy wykonać
lekaľskie.

czy rrdało się zapanować nad tzw.
oraz z czego wynika w/w zmniejszenie
mniejszą kwotę niŻ zakładana na dyżuľy

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka wyjaśnił, ze powoli
udaje się usystematyzowac powyŻszą sytuację. W tym celu są pľzygotowywane plany dyzurów pod
kątem efektywnoŚci i wykorzystania czasu pracy lekarzy. W/w zmniejszenie wynika zatem
z planowania oraz ze zmniejszenia stawek, któľe są jednymi z najnizszych w województwie
świętokľzyskim.

Następnie Inspektor w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapytał,jak wygląda kwestia bieżącego nadzoľu
nad kosztami w zakresie funkcjonowania użytkowego ,,Zintegrowanego systemu informatycznego'',
maj ące go za zadanie optymal izacj ę kosztów leczenia.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinfoľmował, Że wlw pľogľam jest wdrażany
i w większości przypadków on funkcjonuje. Jednocześnie dodał, że wlw pľogľam nie funkcjonuje
tak, jakby sobie tego Życzył i nie stanowi podstawowego narzędzia do rczliczania. Dyľektor ZoZ
w Busku _ Z&oju zaznaczył, ze jest pľoblem z modułem Apteki' tj. pľzedmiotowy system
informatyczny nie jest kompatybilny z programem' któľy roz\iczał.Aptekę.

Reasumując' według danych na koniec m-ca lutego br. Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
zamyka się stľatą w wysokości - 3 401 840,80 zł, przy amortyzacji w wysoko ści 2 52l 227 ,62 zł.

Przed zamknięciem dyskusji Z-ca Dyrektoľa ds' Finansowych ZoZ w Busku _ Zdľoju dodał, ze
w w/w sprawozdaniu zostały ujęte dane na koniec m-ca lutego br., a bilans zamyka się na dzięn
3l marca bľ', w zwíązku z tym przedmiotowe spľawozdanie może zostać uzupełnione o stosowne
korekty.

Po analizie i dyskusji, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęteptzezZaruąd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻsze spľawozdanie na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu czeľwcu br.

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

4d.20
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegorz Gałuszka omówił propozycję
ewentualnych zmian w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w kwestii popľawy sýuacji
finansowej Szpitala i zaprzestania dalszego generowania stľat wynikających z działalności

I4

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że strona przychodowa
ogółem przedmiotowego planu została wykonana W 106,56 %. Koszty ogółem zrealizowano
W 102,02 %. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne W stosunku do założonego planu
wynoszą odpowiednio 94,92 % i 3 574,32 %. Jednocześnie dodał, że spłata rat kredytu realizowana
jest zgodnie z harmonogramem.

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak zapytał, czy udało się zapanować nad tzw.
niewykorzystanym czasem pracy lekarzy kontraktovvych oraz z czego wynika W/W zmniejszenie
wykonania. Udało się bowiem po raz pierwszy wykonać mniejszą kwotę niż zakładana na dyżury
lekarskie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka wyjaśnił, że powoli
udaje się usystematyzować powyższą sytuację. W tym celu są przygotowywane plany dyżurów pod
kątem efektywności i wykorzystania czasu pracy lekarzy. W/W zmniejszenie Wynika zatem
z planowania oraz ze zmniejszenia stawek, które są jednymi z najniższych W województwie
świętokrzyskim.

Następnie Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak zapytał, jak wygląda kwestia bieżącego nadzoru
nad kosztami w zakresie funkcjonowania użytkowego ,,Zintegrowanego systemu informatycznego”,
mającego za zadanie optymalizację kosztów leczenia.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że w/W program jest Wdrażany
i W większości przypadków on funkcjonuje. Jednocześnie dodał, że W/W program nie funkcjonuje
tak, jakby sobie tego życzył i nie stanowi podstawowego narzędzia do rozliczania. Dyrektor ZOZ
W Busku - Zdroju zaznaczył, że jest problem z modułem Apteki, tj. przedmiotowy system
informatyczny nie jest kompatybilny z programem, który rozliczał Aptekę.

Reasumując, Według danych na koniec m-ca lutego br. Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
zamyka się stratą W wysokości - 3 401 840,80 zł, przy amortyzacji W wysokości 2 521 227,62 zł.

Przed zamknięciem dyskusji Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju dodał, że
W W/W sprawozdaniu zostały ujęte dane na koniec m-ca lutego br., a bilans zamyka się na dzień
31 marca br., W związku z tym przedmiotowe sprawozdanie może zostać uzupełnione o stosowne
korekty.

Po analizie i dyskusji, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe sprawozdanie należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu W m-cu czerwcu br.

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

Ad. 20
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka omówił propozycję
ewentualnych zmian W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju W kwestii poprawy sytuacji
finansowej Szpitala i zaprzestania dalszego generowania strat wynikających z działalności
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oddziałów: ginekologiczno _ połoŻniczego oľaz neonatologicznego _ w brzmieniu stcnowiqcym

załqcznik nľ 2l do niniejszego pľotokołu.

Pľopozycja pľzedstawiona ptZęZ Dyľektora ZoZ w Busku - Zdroju zakłada likwidację oddziału
neonatologicznego oraz oddziału ginekologiczno połoznicznego wraz z uzasadnieniem,

a następnie pľzeniesienie oddziału grużIícy i chorób płuc do pomieszczeń po likwidowanych w/w

oddziałach i wydzierzawienie pomieszczeń po oddziale grużlicy i choľób płuc podmiotowi

zewnętrznemu. Jednocześnie Dyľektoľ przekazał, Że dzięki dzieľŻawle pomieszczeń po oddziale
gľuŹlicy i choľób płuc, pľzewidywany przychód z dzíerŻawy szacuje się na ok. 72 000 zł ľocznie.

Dodatkowo, w sytuacji wynajęcia tych pomieszczen z przeznaczeniem ich na Zakład opiekuńczo -

Leczniczy Szpital uzyska dodatkowe pľzychody w związku zę świadczeniem usług ti. wyżywienie,

badania laboratoľyjne i obľazowe, konsultacje lekaľskie.

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zwľócił się do Dyľekcji ZoZ w Busku _ Zdroju

z zapytaniem dotyczącym spľzętu otľzymaneg o przez oddział neonatologiczny od Wielkiej oľkiestry
Świątecznej Pomocy.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju Gľzegoru Gałuszka
przekazał, Że w pľzypadku likwidacji oddziału neonatologicznego w/w sprzęt nadal będzie

funkcjonował i zostanie przeniesiony na oddział pediatľyczny.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w propozycją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdľoju. W dalszej kolejności pľzedstawiona koncepcja ewentualnych przekształceń

w szpitalu zostanie omówiona i przeanaliZowana przez Radę Społeczną przy Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdroju, Komisje Stałe Rady Powiatu, w tym Komisję ochľony Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej' a następnie zostanie przekazana do zaopiniowania

Radzie Powiatu.

Pľzewidywany przez Dyľekcję Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju teľmin dotyczący
podjęcia decyzji w powyŻszym zakresie, w tym odnośnie wypowiedzen umów o pľacę przy

likwidacji oddziałów to koniec m-ca maľca bľ.

Jednocześnie Zaľząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ Sławomiľa Dalacha do pilnego

rozeznania:
. czy system infoľmatyczny działa w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju oraz

w jakich modułach działa' w tym czy działaw laboľatorium,
. jakie koszty oraz ewęntualną stľatę pľzynoszą dwa pozostałe oddziały grużJricy i chorób płuc

w województwie świętokrzyskim oraz w jaki sposób one funkcjonują'
. jak wygląda sposób rozliczaniaprocedury na oddziale gruŹlicy i chorób płuc, czy NFZ płaci

za kazdego pacjenta taka samą stawkę bez wzg|ędu na ilośi dni jego pobytu na w/w

oddziale,
. wartości kontraktu na początku i na końcu 2014 roku' wartości kontraktu pľzesuniętej na

oddziały, które go nie wykonały, wartości nadwykonań' waľtości odzyskanych nadwykonań,

waľtości o jakie uległ kontľakt zwiększeniu lub zmniejszeniu w ciągu ľoku, waľtości

niezapłaconych nadwykonań przez NF Z.

Na zakończenie dyskusji Starosta Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ Sławomira

Dalacha do przygotowania dokumentów nt' ewentualnych zmian w Zespole opieki Zdľowotnej

w Busku _ Zdroju, będących pľzedmiotem ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu'
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oddziałów: ginekologiczne - połoźniczego oraz neonatologicznego - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Propozycja przedstawiona przez Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju zakłada likwidację oddziału
neonatologicznego oraz oddziału ginekologiczno - położnicznego wraz z uzasadnieniem,
a następnie przeniesienie oddziału gruźlicy i chorób płuc do pomieszczeń po likwidowanych W/W
oddziałach i wydzierzawienie pomieszczeń po oddziale gruźlicy i chorób płuc podmiotowi
zewnętrznemu. Jednocześnie Dyrektor przekazał, że dzięki dzierżawie pomieszczeń po oddziale
gruźlicy i chorób płuc, przewidywany przychód z dzierżawy szacuje się na ok. 72 O00 zł rocznie.
Dodatkowo, W sytuacji wynajęcia tych pomieszczeń z przeznaczeniem ich na Zakład Opiekuńczo -
Leczniczy Szpital uzyska dodatkowe przychody W związku ze świadczeniem usług tj. wyżywienie,
badania laboratoryjne i obrazowe, konsultacje lekarskie.

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak zwrócił się do Dyrekcji ZOZ W Busku - Zdroju
z zapytaniem dotyczącym sprzętu otrzymanego przez oddział neonatologiczny od Wielkiej Orkiestry
Swiątecznej Pomocy.

W odpowiedzi na povvyższe zapytanie Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka
przekazał, że W przypadku likwidacji oddziału neonatologicznego W/W sprzęt nadal będzie
funkcjonował i zostanie przeniesiony na oddział pediatryczny.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu zapoznał się z W/W propozycją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju. W dalszej kolejności przedstawiona koncepcja ewentualnych przekształceń
W szpitalu zostanie omówiona i przeanalizowana przez Radę Społeczną przy Zespole Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju, Komisje Stałe Rady Powiatu, W tym Komisję Ochrony Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, a następnie zostanie przekazana do zaopiniowania
Radzie Powiatu.

Przewidywany przez Dyrekcję Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju termin dotyczący
podjęcia decyzji W powyższym zakresie, W tym odnośnie Wypowiedzeń umów o pracę przy
likwidacji oddziałów to koniec m-ca marca br.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha do pilnego
rozeznania:

- czy system informatyczny działa W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju oraz
W jakich modułach działa, W tym czy działa W laboratorium,

- jakie koszty oraz ewentualną stratę przynoszą dwa pozostałe oddziały gruźlicy i chorób płuc
W województwie świętokrzyskim oraz W jaki sposób one funkcjonują,

- jak wygląda sposób rozliczania procedury na oddziale gruźlicy i chorób płuc, czy NFZ płaci
za kazdego pacjenta taka samą stawkę bez względu na ilość dni jego pobytu na W/W
oddziale,

- wartości kontraktu na początku i na końcu 2014 roku, wartości kontraktu przesuniętej na
oddziały, które go nie wykonały, wartości nadwykonań, wartości odzyskanych nadwykonań,
wartości o jakie uległ kontrakt zwiększeniu lub zmniejszeniu W ciągu roku, Wartości
niezapłaconych nadwykonań przez NFZ.

Na zakończenie dyskusji Starosta Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira
Dalacha do przygotowania dokumentów nt. ewentualnych zmian W Zespole Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju, będących przedmiotem ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu.
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4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień szczegółowo
zapozna|i Zarząd Powiatu z informacją o pľzebiegu prac powiązanych z art. 32 ustawy
okołobudżetowej - w bľzmieniu stanowíqcym załqczník nľ 22 do'niníejszego protokolu

Po szczegőłowej analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu ptzyjąłpowyŻsząinformację do wiadomości.

Ld.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nr 20l20l5 ilI Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu
stanowiqcym załqczník nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nr 2112015 III Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie
możliwości sÍinansowania deficytu budzetu planowanego w uchwale budzetowej Powiatu w Busku

- Zdľoju na20l5 ľok _ w brzmieniu stanowĘcym załqcznik nr 24 do nínĺejszego protokołu

^d.24Skarbnik Powiatu Aľťuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Zatząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 51/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 marca 2015 ľoku w sprawie
zmianw budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załqcznik nľ 25 do niníejszego protokołu.

4d.25
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak ptzedłoŻył pľojekt uchwały Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 5212015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 9 maľca 2015 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi załqczník nr 26 do
niníejszego pľotokołu

Ad.26
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak ptzedłożył pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po ana|izie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu

16

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień szczegółowo
zapoznali Zarząd Powiatu z informacją 0 przebiegu prac powiązanych Z art. 32 ustawy
okołobudżetowej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 doniniejszego protokołu.

Po szczegółowej analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. 22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nr 20/2015 III Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku W sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu W Busku ~ Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z uchwałą Nr 21/2015 III Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku W sprawie
mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego W uchwale budżetowej Powiatu W Busku
- Zdroju na 2015 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 24 _
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W sprawie zmian
W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

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

Uchwała Nr 51/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 52/2015 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu. '

Ad. 26
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
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w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 53/2015 Zarządu Powiatu
pľzeniesień w planie wydatków budżetu
n íníejsze go p roto kol u,

w Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie
Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi załqcznik nľ 27 do

Á.d.27
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju
w spľawie zmían w planie finansowym zada,h z zakresu administľacji rządowej oľaz innych zadan
zleconych odľębnymi ustawami w 20|5 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nľ 54/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w spľawie
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administľacji rządowej oľaz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l5 roku stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
w spľawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po przeanalizowaniu, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nľ 55/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 9 maľca 2015 roku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowí załqcznik nr 29 do
niníejs ze go pľoto koł u.

Á.d.29
W sprawach ľóżnych:

l ' Inspektor w Wydziale oR Aneta Chrobot pľzedstawiła wniosek Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Solcu - Zdľoju w sprawie bezpłatnego pozyskania od Powiatu Buskiego
sprzętu komputeľowego oľaz gospodarstwa domowego w postaci 2 komputeľów,
2 monitorów oraz 1 telewizoľa _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 30 do nĺnÍejszego
protokołu.

Po analizie , Zarząd Powiafu zaakceptował pľzedmiotowy wniosek w głosowaniu jednogłośnie.

Następnie Inspektor w Wydziale oR Aneta Chrobot zapoznał.a Zarząd Powiatu z wnioskiem
Radnego Rady Powiatu Kamila Kasperczyka dotyczącym zabezpieczenia sprzętu komputeľowego
i gospodaľstwa domowego w celu przekazania potľzebującym mieszkańcom gminy Stopnica _
w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 3I do niniejszego protokitłu.

Inspektor w Wydziale oR wyjaśniła, Że zgodnie z Uchwałą Nr Ż5412005 Zaruądu Powiatu w Busku
- Zdroju z dnia 28 pażdziernika 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/200l Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 listopada200l r. mienie ruchome nieprzydatne dla Staľostwa
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W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu.

Ad. 27
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 54/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami W 2015 roku stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 28
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nr 55/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku W sprawie
zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu.

Ad. 29
W sprawach różnych:

1. Inspektor W Wydziale OR Aneta Chrobot przedstawiła Wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej W Solcu - Zdroju W sprawie bezpłatnego pozyskania od Powiatu Buskiego
sprzętu komputerowego oraz gospodarstwa domowego W postaci 2 komputerów,
2 monitorów oraz 1 telewizora - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotowy wniosek W głosowaniu jednogłośnie.

Następnie Inspektor W Wydziale OR Aneta Chrobot zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Radnego Rady Powiatu Kamila Kasperczyka dotyczącym zabezpieczenia sprzętu komputerowego
i gospodarstwa domowego W celu przekazania potrzebującym mieszkańcom gminy Stopnica -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Inspektor W Wydziale OR wyjaśniła, że zgodnie z Uchwałą Nr 254/2005 Zarządu Powiatu W Busku
~ Zdroju z dnia 28 października 2005 roku W sprawie zmiany Uchwały Nr 238/2001 Zarządu
Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. mienie ruchome nieprzydatne dla Starostwa
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Powiatowego można nieodpłatnie przekazać, jednostce organizacyjnej Powiatu, straży, inspekcji,
sfużbie lub innym instytucjom, orgaĺizacjom społecznym, stowarzyszeniom itp. a także odsprzedaó
osobie pľawnej, jednostce nie posiadającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej.

Z uwagi na zapisy powyższej uchwały oraz ze względu na brak wykazu osób, którym w/w sprzęt
zostałby przekazany, Zarząd Powiatu Zasugeľował, aby przedmiotowym Wnioskodawcą została
instýucja bądź stowarzyszenie z terenu gminy Stopnica.

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

Jednocześnie Członek Zatządu Powiatu Robeľt Gwoźdż, zv.ĺrócił się o zarezeľwowanie l zestawu
komputerowego na potľzeby stowarzyszenia KGW ,,Kępianki''. Radny zobowiązał się złoŻyć,
wniosek w powyższym zakĺesie.

2. Zaruąd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztofa Eliasza w zakĺesie obniżenia wafu pľzeciwpowodziowego na Ízece Wiśle
w miejscowości Komorów gm. Pacanów _ w brunieniu stanowíqcym załqczník nr 32 do
nín iej s ze g o p roto koł u,

4d.30
Po zĺealizowaniu porządku obrad Pľzewodniczący Zarząďu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie l2l0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Martvna Lis
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Powiatowego można nieodpłatnie przekazać jednostce organizacyjnej Powiatu, straży, inspekcji,
służbie lub innym instytucjom, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom itp. a także odsprzedać
osobie prawnej, jednostce nie posiadającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej.

Z uwagi na zapisy powyższej uchwały oraz ze względu na brak wykazu osób, którym W/W sprzęt
zostałby przekazany, Zarząd Powiatu zasugerował, aby przedmiotowym Wnioskodawca została
instytucja bądź stowarzyszenie z terenu gminy Stopnica.

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

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zwrócił się o zarezerwowanie 1 zestawu
komputerowego na potrzeby stowarzyszenia KGW ,,Kępianki”. Radny zobowiązał się złożyć
wniosek W powyższym zakresie.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych W Kielcach na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztofa Eliasza W zakresie obniżenia wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle
W miejscowości Komorów gm. Pacanów - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 32 do
niniejszego protokołu.

Ad. 30
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 12:10 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
M rtyna Lis
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