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Protokĺĺł Nľ 1ó ĺ2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 25 marca 2015 roku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

1.

2.

3.

4.

5.

oraz

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Kľzysztof Gajek
Robeľt GwőżdŻ
Wiesław Marzec

Stanisław Kozioł _ Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowęgo Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
'fadeusz Sempioł - Kierownik Refeľatu IPI
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Henľyk Kľzyzański _ Naczelnik Wydziału GKN
Gruegorz Gałuszka _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Z&oju
Zbigniew Pietraszewski _ Z-ca Dyľektoľa ds. FinansoÝvych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku
Zdľoju
Uľszula Maľkiewicz _ Inspektoľ w Wydziale EK

Poľządek posĺedzenia:

otwaľcie posiedzenia'

Stwierdzenie quoľum.

Przyj ęcie porządku posiedzenia.

Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyľażenia
zgody naprzekazanie/spľzedaŻbądż likwidację Środków tľwałych (Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ.
PCPR w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz. SoZ).

Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Pľogramu osłonowego pn. ,,Wspieranie
Jednostek Samorządu Teľytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Pľzemocy
w Rodzinie'' (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. sOZ, Skarbnĺk Powiatu).

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyra:Żenia zgody na realizację przęZ Powiat
Buski pľojektu pn. 

',Nowy Zawod - Nowy Staľt'' w ramach Progľamu operacyjnego Kapitał
Ludzki współfrnansowanego ze śľodków Europejskiego Funduszu Społecznego (Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju,, Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik Powiatu).

B. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju
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2.

J.

4.

5.

6.

7.

Åarząd Powiatu
w Busku-Zdroju

18-100 Buşkc›~Zdrój, ul. Mickiewicza 15
tel. centr. 41 378 30 51, 52. 53

fax 41378 35 78

Znak: BR.0022.2.l6.20l5

Protokół Nr 16/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 25 marca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

0I`aZ

Stanisław Kozioł- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie
Krzysztof Tułak « Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN P'
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju
Urszula Markiewicz « Inspektor W Wydziale EK

Porządek posiedzenia:

l

2

3

4

5

6

7

8

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie W sprawie Wyrażenia
zgody na przekazanie/sprzedaz bądź likwidację środków trwałych (Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr.
PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Programu Osłonowego pn. „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat
Buski projektu pn. „Nowy Zawód - Nowy Start” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
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w Sprawie wyraŻenia Zgody na kontynuację ľealizacji ptzez Powiat Buski progľamu pn.
,,Schematonr STOP! Wspólne dzíałania instytuc.ji pomocy społecznej i instytucji iynŘu p.u.ý -pilotaz'' (Dyr. I,CPR w Busku _ ZłJroju,Nacz. Wydz. SoZ).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowe go Zal'ządu Dróg w Busku - Zd,roju w sprawie
wyľażenia zgody na dodatkowy zakup głowicy do cięcia krzaków i gałęzi (Dyr. PZD w 

-Busku

- Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

I0. Zapoznanie się z inÍbľniacją w zakľesie przepľowadzonych w ŻO14 ľoku kontroli planowych
przez Dział Kontroli i Maľketingu Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku _ Zdroju (Dyr. ZóZ
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).

11' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody dla
powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (Nacź. Wydz.
GKN).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
organlzacyjnej na ocldanie części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie Powiatu
Buskiego w charakteľze Partneľa do uczestnictwa w projekcie: ,,e-Geodezia iyfiowy zasób
geodezyjny Województwa Świętokľzyskiego'' ľealizowanym Ze śľodków zewnętrznych, w tym
z Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 _ 2O2O
(Nacz. Wydz. GKN).

14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia dodatkowej kwoty 15 000 zł w ľamach
wydatków bieżących dla Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie (Kicľ. Ref. IPI, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Ponowne ĺozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie
wyrażenia zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku (Kier. Rcf. IPI, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

16. Podjęcie decyzji w spľawie wýypowania przedstawicieli oľganu Pľowadzącego do Komisji
Konkuľsowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyľektora Poľadňi
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

17. Podjęcie decyzji w sprawie ptzyznania dotacji na ľenowację zabytków w roku 2015 (Nacz.
Wydz. EK).

1B. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie
pľac konseľwatorskich, restauľatoľskich lub ľobót budowlany ch przy zabytkach położonych na
terenie Powiatu Buskiego wpisanych do ľejestru zabytków (Nacz. Wydz. EK).

19. Pľzyjęcie autopopľawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie okľeślenia zadan
oraz podziału śľodków z Państwowęgo Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
pľzypadających według algorytmu w 2015 ľoku na realizację zadan z zakresu rehabiliiacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu).

20. Spľawy rőŻne.

2l . Zamknięci e posied zenia.

Ad. I
obľadom 7.arządu przewodniczyłPrzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał zebranych
io godzinie 8 00 otworzył 16 posiedzenie Zarządu Powiatu.

W sprawie Wyrażenia zgody na kontynuację realizacji przez Powiat Buski programu pn.
,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -
pilotaż” (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju W sprawie
vvyrażenia zgody na dodatkowy zakup głowicy do cięcia krzaków i gałęzi (Dyr. PZD w Busku
- Zdroju, Skarbnik Powiatu).

Zapoznanie się z informacją W zakresie przeprowadzonych W 2014 roku kontroli planowych
przez Dział Kontroli i Marketingu Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości W najem (Nacz. Wydz.
GKN).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieruchomości W najem (Nacz. Wydz. GKN).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Buskiego W charakterze Partnera do uczestnictwa W projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób
geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, W tym
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
(Nacz. Wydz. GKN).
Rozpatrzenie wniosku W sprawie zabezpieczenia dodatkowej kwoty 15 000 zł W ramach
wydatków bieżących dla Domu Pomocy Społecznej W Zborowie (Kier. Ref. IPI, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Ponowne rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie W sprawie
wyrażenia zgody na wykonanie (malowanie) elewacji budynku (Kier. Ref. IPI, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie decyzji W sprawie Wytypowania przedstawicieli Organu Prowadzącego do Komisji
Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku ~ Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie decyzji W sprawie przyznania dotacji na renowację zabytków W roku 2015 (Nacz.
Wydz. EK).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na
terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków (Nacz. Wydz. EK).
Przyjęcie autopoprawki do projektu 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 (Skarbnik Powiatu).
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
1 o godzinie 8 00 otworzył 16 posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad.2

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył' iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanię
pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób
stanowiq załqczníki nr 1 i nľ 2 do nin. protokolu.

Ad.3

Pľoponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Zarząd Powiatu bez uwag w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.4

Protokół Nr l5l20l5 z dnia 18 maľca 20l5 ľoku został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem w spľawie wyrażenia zgody na przekazanie/sprzeduŻ bądŹ likwidację środków
trwałych, tj. dwóch zmywarek i kserokopiaľki - w brzmienÍu stanowiqcym zalqczník nr 3 do
niniejszego p rotokołu.

Do ýw wniosku zostały załączone protokoły stanu technicznego urządzen oraz
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, które przychyliło
pľzedmiotowego wniosku Dyrektora DPS w Gnojnie.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Programu osłonowego pn.
,,Wspieľanie Jednostek Samoľządu Terytoľialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie" - w brzmieníu stanowiqcym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowałpowyŻszy wniosek
ivłyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Buskiego do przedmiotowego pľogľamu.

Ad.7

Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wytażenia zgody na realizację przez
Powiat Buski pľojektu pn. ,,Nowy Zawőd_ Nov'y Staľt'' w ramach Programu opeľacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze śľodków Euľopejskiego Funduszu Społecznego _ w branieniu
stanowíqcym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

oplnla
się do

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 nin. protokołu.

Ad. 3

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

Ad. 4

Protokół Nr 15/2015 z dnia 18 marca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie Stanisław Kozioł zapoznał Zarząd Powiatu
z wnioskiem W sprawie Wyrażenia zgody na przekazanie/sprzedaż bądź likwidację środków
trwałych, tj. dwóch zmywarek i kserokopiarki - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.

Do W/W wniosku zostały załączone protokoły stanu technicznego urządzeń oraz opinia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju, które przychyliło się do
przedmiotowego wniosku Dyrektora DPS W Gnojnie.

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

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem aplikacyjnym dotyczącym Programu Osłonowego pn.
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy W Rodzinie” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zaakceptował powyższy Wniosek
i wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Buskiego do przedmiotowego programu.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiat Buski projektu pn. „Nowy Zawód _ Nowy Start” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Po analizie, povlyŻszy pľo.ickt uchwały został pľzyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowaniaprzez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad.8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację ľealizacji przez Powiat Buski pľogľamu pn.

,'Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji ľynku pracy _
pilotaz'' - w brzmíeniu stanowíqcym załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Jednocześnie Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zasugeľował, aby Dyrektoľ Powiatowego Cęntľum
Pomocy Rodzinie Busku _ Zdľoju przygotował stosowny pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrazenia zgody na rea|izację ptZęZ Powiat Buski Progľamu pn' ,'Schematom SToP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji ľynku pľacy - pilotaż''.

Po dyskusji, Zaľząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie pľzychylił się do powyższej pľopozycji
Skarbnika Powiatu i zobowiązał Dyľektoľa PCPR w Busku _ Zdľoju do pľzygotowania stosownego
pľojektu uchwały ijego przedłoŻenia jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu, celem zaopiniowania.

Ad.9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak przedstawił wniosek
w sprawie wyľażenia zgody na dodatkowy zakup głowicy do cięcia kľzaków i gałęzi w ramach
Środków przyznanych na zakupy inwestycyjne w planie finansowym PZD w Busku _ Zdroju _
w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 7 do ninÍejszego protokołu.

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

Ad. 10

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka orazZ-ca Dyrektora ds.
Finansowych Zespołu opicki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski przedstawili
informację w zakľesie przeprowadzonych w 2014 roku kontroli planowych pľzez Dział Kontľoli
i Maľketingu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroiu - w bľzmÍeniu stanowiqcym załqcznik
nr 8 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę 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. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację realizacji przez Powiat Buski programu pn.
,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy -
pilotaż” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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

Jednocześnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zasugerował, aby Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Busku - Zdroju przygotował stosowny projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski Programu pn. „Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaz”.

Po dyskusji, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie przychylił się do powyższej propozycji
Skarbnika Powiatu i zobowiązał Dyrektora PCPR W Busku - Zdroju do przygotowania stosownego
projektu uchwały i jego przedłożenia jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu, celem zaopiniowania.

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił Wniosek
W sprawie wyrażenia zgody na dodatkowy zakup głowicy do cięcia krzaków i gałęzi W ramach
środków przyznanych na zakupy inwestycyjne W planie finansovvym PZD W Busku - Zdroju -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 10

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka oraz Z-ca Dyrektora ds.
Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski przedstawili
informację W zakresie przeprowadzonych W 2014 roku kontroli planowych przez Dział Kontroli
i Marketingu Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
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Po analizie i dyskusji, powyższa informacja zostałapľzyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu stwieľdził, że Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju powinien pľzedstawić propozycj ę rozwiązan dokonania ľestrukturyzacji Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju. Sporządzona analriza musi zostać głęboko przemyślana
i przygotowana na przykładzie progľamu restrukturyzacji Zespołu opieki Zdrowotnej w Dąbrowie
Tamowskiej. Powyższy pľogram umoŻliwi szeľsze spojľzenie na problemy Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju i wyciągnięcie konkĺetnych wniosków. Dyrektor przygotuje
pľopozycję ostatecznych zmian struktury organizacyjnej szpitala, która pozwoli na wygeneľowanie
oszczędności w poszczególnych oddziałach. W dalszej części dyskusji Staľosta Jerzy Kolarz
zwľócił uwagę na pľoblem duŻej straty na oIoM.

odnosząc się do powyższej kwestii Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski przekazał,Żew momencie rozpoczęciaprzęzNiego pľacy w ZoZ w Busku
_ Zdroju obowiązywało jeszcze rozporządzenie, które okĺeślało w jaki sposób naleŻy koszty
rozpisywaó, tworzyć czy teŻ przypisywai z poszczególnych działów, które świadczą usługi na tzecz
oddziałów. Po wpľowadzeniu systemu infoľmatycznego zostały wdľożone częściowe zmiany.
ok. 3 lata temu na oIoM wypisywano każdego m-ca czas pracy jaki wykonano na rzecz innych
podmiotów w szpitalu. To wszystko było ewidencjonowane i na koniec m-ca przekazywane jako
tzw. spľzedaż wewnętruna. Praca anastezjologów nie była zatem wpisywana jak wcześniej do
oIoM, lecz częściowo zostały obciązone oddziały. obecnie na bloku opeľacyjnym jest jeden
dodatkowy dyżuľ, który nie był wcześniej ľozpisywany pÍzez Kieľownika oIoM. od m-ca stycznia
br. praca ikaŻdorazowe wyjście |ekarza pełniącego dyżur na oIoM jest ewidencjonowane narzecz
oddziału _ tak, jak dotychczas oľaz bloku operacyjnego. Jednocześnie Z-ca Dyľektora ds.
FinansowychZoZ w Busku _Zđrojupoinformował,Żew tym momencie wynik zam-c styczeń br.

dla oIoM to strata ok. -l1l tys. zł przy nadwykonaniach w wysokości ok. l64 tys. zł. Natomiast na
oddziale oľtopedycznym za m-c styczeń bľ. strata wynosi ponad _ 300 tys. zł, na oddziale
chiľtlľgicznym ponad - 200 tys. zł, zaś na oddziale ginekologiczno _ połoŻniczym ok. - l00 tys' zł.
Reasumując, w/w śľodki zostały przesunięte z oIoM na oddziały, które utrzymują blok operacyjny.

W odpowiedzi na powyższe Starosta podkreślił' Że na oIoM stľata zmniejszyła się, lecz te koszty
zostały przypisane do innych kosztów oddziałów zabiegowych. Zatem, na|eŻy opľacowaó
koncepcję w jaki sposób te koszty mogą zostać obniżone, polegającą na zmniejszeniu straty bądż
zbilansowaniu szpitala. Zmiana kwalifikacji kosztów nie będzie skutkowała bowiem poprawą
sytuacji finansowej szpitala. PowyŻsze stwierdzenie popaľł Z-caDyrektora ds. Finansowych ZoZ
w Busku _ Zdľoju Zbigniew Pietraszewski.

'W związku z powyŻszym' Zarząd Powiatu zobowiązú, Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju Grzegorza Gałuszkę do spoľządzenia szczegółowego pľogramu ľestľuktuľyzacji
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ Sławomira Dalacha do
przygotowania analizy każdego oddziafu naprzestrzeni roku 2013 i2014 w zakľesie:

- wielkości kontľaktu;

_ wielkości niewykonania kontraktu;

- wielkości nadwykonań;

- wielkości przesunięó kontraktu;

- struktury kosztów, w tym osobowych oruz analizy stanu zatrudnienia personelu pomocniczego _
administracji i obsługi;
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Po analizie i dyskusji, powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu stwierdził, że Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju powinien przedstawić propozycję rozwiązań dokonania restrukturyzacji Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Sporządzona analiza musi zostać głęboko przemyślana
i przygotowana na przykładzie programu restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie
Tamowskiej. Powyższy program umożliwi szersze spojrzenie na problemy Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju i wyciągnięcie konkretnych wniosków. Dyrektor przygotuje
propozycję ostatecznych zmian struktury organizacyjnej szpitala, która pozwoli na wygenerowanie
oszczędności W poszczególnych oddziałach. W dalszej części dyskusji Starosta Jerzy Kolarz
zwrócił uwagę na problem dużej straty na OIOM.

Odnosząc się do powyższej kwestii Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski przekazał, że W momencie rozpoczęcia przez Niego pracy W ZOZ W Busku
- Zdroju obowiązywało jeszcze rozporządzenie, które określało W jaki sposób należy koszty
rozpisywać, tworzyć czy też przypisywać z poszczególnych działów, które świadczą usługi na rzecz
oddziałów. Po wprowadzeniu systemu informatycznego zostały wdrożone częściowe zmiany.
Ok. 3 lata temu na OIOM wypisywano każdego m-ca czas pracy jaki Wykonano na rzecz innych
podmiotów W szpitalu. To wszystko było ewidencjonowane i na koniec m-ca przekazywane jako
tzw. sprzedaż wewnętrzna. Praca anastezjologów nie była zatem wpisywana jak wcześniej do
OIOM, lecz częściowo zostały obciążone oddziały. Obecnie na bloku operacyjnym jest jeden
dodatkowy dyżur, który nie był wcześniej rozpisywany przez Kierownika OIOM. Od m-ca stycznia
br. praca i każdorazowe wyjście lekarza pełniącego dyżur na OIOM jest ewidencjonowane na rzecz
oddziału - tak, jak dotychczas oraz bloku operacyjnego. Jednocześnie Z-ca Dyrektora ds.
Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że W tym momencie Wynik za m-c styczeń br.
dla OIOM to strata ok. -111 tys. zł przy nadwykonaniach W wysokości ok. 164 tys. zł. Natomiast na
oddziale ortopedycznym za m-c styczeń br. strata wynosi ponad - 300 tys. zł, na oddziale
chirurgicznym ponad - 200 tys. zł, zaś na oddziale ginekologiczne - położniczym ok. - 100 tys. zł.
Reasumując, W/W środki zostały przesunięte z OIOM na oddziały, które utrzymują blok operacyjny.
W odpowiedzi na powyższe Starosta podkreślił, że na OIOM strata zmniejszyła się, lecz te koszty
zostały przypisane do innych kosztów oddziałów zabiegowych. Zatem, należy opracować
koncepcję W jaki sposób te koszty mogą zostać obniżone, polegającą na zmniejszeniu straty bądż
zbilansowaniu szpitala. Zmiana kwalifikacji kosztów nie będzie skutkowała bowiem poprawą
sytuacji finansowej szpitala. Powyższe stwierdzenie poparł Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ
W Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju Grzegorza Gałuszkę do sporządzenia szczegółowego programu restrukturyzacji
Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha do
przygotowania analizy każdego oddziału na przestrzeni roku 2013 i 2014 W zakresie:
- Wielkości kontraktu;
- Wielkości niewykonania kontraktu;
- wielkości nadwykonańg

- wielkości przesunięć kontraktu;

- struktury kosztów, W tym osobowych oraz analizy stanu zatrudnienia personelu pomocniczego ~
administracji i obsługi;
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- wniosków czy okľeślone oddziały naleŻy pozostawii w takiej samej stľukturze oľganizacyinc.i,
biorąc pod uwagę pľopozycję m.in. zmiany ilości łóżek i możliwości w w/w zakresie.

PowyŻsza diagnoza zostanie omówiona odľębnie dla każdego oddziału najpierw w obęcności
Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju, Z-cy Dyrektoľa ds. Finansowych ZoZ
w Busku - Zdroju, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku - Zdroju, Z-cy Dyrektora ds.
Pielęgniaľstwa ZoZ w Busku _ Zdľoju, a następnie z udziałem kierownikÓw poszczególnych
oddziałów (osobno dla kazdego oddziału), celem przedstawienia pľopozycji z ich strony.

Następnie Zaľząd Powiatu nawiązał do wniosku Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdroju z dnia
l3 stycznia 20l4 roku znak: ZoZlDol|2lŻ0|4 - załqcznÍk nr 9 do niniejszego protokołu, zgodnie
z którym po utwoľzeniu Działu Kontroli i Marketingu w/w Dział miał we współpracy z Działem
Kadr podejmować czynności zmierzające do zracjonalizowania czasu pľacy peľsonelu medycznego,
w tym głównie lekaľskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZoZ
w Busku Zdroju, aby Dział Kontľoli i Marketingu pľzedstawił infoľmację dotyczącą
zracjona|izowania czasu pľacy peľsonelu medycznego' w tym głównie lekarskiego.

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

Członek Zarządu Powiatu Kľzysztof Gajek zasugerował, aby Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir
Dalach skontaktował się z osobą odpowiedzialną za zakres ochrony zdľowia w Staľostwie
Powiatowym w Dąbľowie Taľnowskiej. Jednocześnie Radny zaape|ował o zgľomadzenie analiz,
dokumentów poľównawczych dotyczących funkcjonowania Zespołu opieki Zdľowotnej w innych
powiatach.

Członek Zarządu Powiatu Wiesław Maľzec zwľócił uwagę' Że dotychczas Zarząd Powiatu
utwieľdzano w pľzekonaniu, ze oIoM pľzynosi duże stľaty i nic w powyższej kwestii nie można
zľobić,. Dopiero na dzisiejszym posiedzeniu Z-ca Dyrektoľa ds. Finansowych ZoZ w Busku -
Zdroju poinformował, Że powyŻszy pľoblem wynika z niewłaściwego rozl'iczania czasu pľacy
lekarzy dyzurujących na oIoM.

.Iednocześnie Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zwľócił uwagę na uzasadnienie do
omawianej na dzisiejszym posiedzeniu informacji w zakľesie przepľowadzonych w 2014 ľoku
kontroli planowych pÍzez Dział Kontľoli i Maľketingu Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju tj. pkt. 2 dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości wynikającychztego, iż pľacownicy
Sekcji Technicznej nie wywiązywali się ze swych obowiązków na czas i wiele sprzętów i apaľatów
znajdujących się w oddziałach działało bez wymaganych przepisami atestów, seľwisów
i pľzeglądów technicznych'

W dalszej częŚci dyskusji Staľosta Jerzy Kolaľz podkľeślił, Że na|eŻy bezwzg\ędnie obnizyó koszty
leków i dodatkowego sprzętu w szpitalu.

Jednocześnie na wniosek Członka Zarządu Powiatu Robeľta Gwożdzia Staľosta Jerzy Kolarz
zwľócił się do Naczelnika Wydziału SoZ Sławomira Dalacha o sprawdzenie, czy w ZoZ w Busku
_ Z&oju są przygotowywane dzienne ľaporty lekowe.

- wniosków czy określone oddziały należy pozostawić W takiej samej strukturze organizacyjnej,
biorąc pod uwagę propozycję m.in. zmiany ilości łóżek i możliwości W W/w zakresie.

Powyższa diagnoza zostanie omówiona odrębnie dla każdego oddziału najpierw W obecności
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju, Z-cy Dyrektora ds. Finansowych ZOZ
W Busku - Zdroju, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku - Zdroju, Z-cy Dyrektora ds.
Pielęgniarstwa ZOZ W Busku - Zdroju, a następnie z udziałem kierowników poszczególnych
oddziałów (osobno dla każdego oddziału), celem przedstawienia propozycji ż ich strony.

Następnie Zarząd Powiatu nawiązał do wniosku Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju z dnia
13 stycznia 2014 roku znak: ZOZ/DO/12/2014 - załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, zgodnie
z którym po utworzeniu Działu Kontroli i Marketingu W/W Dział miał we współpracy z Działem
Kadr podejmować czynności zmierzające do zracjonalizowania czasu pracy personelu medycznego,
W tym głównie lekarskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ
W Busku - Zdroju, aby Dział Kontroli i Marketingu przedstawił informację dotyczącą
zracjonalizowania czasu pracy personelu medycznego, W tym głównie lekarskiego.

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

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek zasugerował, aby Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir
Dalach skontaktował się z osobą odpowiedzialną za zakres ochrony zdrowia W Starostwie
Powiatowym W Dąbrowie Tarnowskiej. Jednocześnie Radny zaapelował o zgromadzenie analiz,
dokumentów porównawczych dotyczących funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej W imrych
powiatach.

Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zwrócił uwagę, że dotychczas Zarząd Powiatu
utwierdzano W przekonaniu, że OIOM przynosi duże straty i nic W powyższej kwestii nie można
zrobić. Dopiero na dzisiejszym posiedzeniu Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku -
Zdroju poinformował, że powyższy problem wynika z niewłaściwego rozliczania czasu pracy
lekarzy dyżuruj ących na OIOM.
Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zwrócił uwagę na uzasadnienie do
omawianej na dzisiejszym posiedzeniu informacji W zakresie przeprowadzonych W 2014 roku
kontroli planowych przez Dział Kontroli i Marketingu Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju tj. pkt. 2 dotyczącego stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z tego, iż pracownicy
Sekcji Technicznej nie wywiązywali się ze swych obowiązków na czas i wiele sprzętów i aparatów
znajdujących się W Oddziałach działało bez wymaganych przepisami atestów, serwisów
i przeglądów technicznych.

W dalszej części dyskusji Starosta Jerzy Kolarz podkreślił, że należy bezwzględnie obniżyć koszty
leków i dodatkowego sprzętu W szpitalu. .

Jednocześnie na wniosek Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdzia Starosta Jerzy Kolarz
zwrócił się do Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha o sprawdzenie, czy W ZOZ W Busku
- Zdroju są przygotowywane dzienne raporty lekowe.
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Ad. 1l

Naczelnik Wydziału GKN Henľyk IkzyŻaŕlski przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie
części nieruchomości w najem.

Powyższy projekt uchwały dotyczy wniosku Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie pľzedfużenia
umów najmu na pomieszczenie garuŻowe oraz pomieszczenie gospodarcze na kolejny okres trzech
lat_ w brzmieníu stanowiqcym załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 60/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia25 marca 2015 ľoku w sprawie
wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości
w najem stanowi załqcznik nr 1I do níniejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziďu GKN Henĺyk [łzyŻaŕlski przedłożył pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem _ w brzmíeniu stanowiqcym załqczník nr 12 d'o niníejszego protokołu,

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eży przekazać Przewodniczącemu
Rađy Powiatu, celem zaopiniowaniaprzez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 13

Naczelnik Wyđziďu GKN Henryk KrzyŻaÍtski zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego w charakterze
Partnera do uczestnictwa w pľojekcie: ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Świętokľzyskiego'' realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Progľamu
operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 _2020 _ w bľzmieníu stanowiqcym
załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy pĄekt uchwały został ptzyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącomu
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Ad. ll

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie
części nieruchomości wnajem.

Powyższy projekt uchwały dotyczy wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku .~ Zdroju W sprawie przedłużenia
umów najmu na pomieszczenie garażowe oraz pomieszczenie gospodarcze na kolejny okres trzech
lat- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

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

Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
vvyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
W naj em stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości W najem - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę 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. 13

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego W charakterze
Partnera do uczestnictwa w projekcie: ,,e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. _

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
7



Rady Powiatu' celenr zaopiniowanla przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenla do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 14

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak i Kieľownik Refeľatu IPI Tadeusz Sempioł pľzedstawili wniosek
w sprawie zabezpieczenia dodatkowej kwoty l5 000 zł w ramach wydatków biezących dla Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie _ p brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z przedmiotowym pismem wydatki na2015 rok dla zadania inwestycyjnego ,,Podniesienie
jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez
tworzenie lokali aktywizujących, pracowni teľapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji
leczniczej wtaz Z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu'' pokľywają
koszty wynikające z podpisanych umów w ľamach pľojektu. Jednocześnie Kieľownik Referatu IPI
poinformował, Że przygotowywana wizyta studyjna w domach opieki społecznej w Szwajcarii,
w ľamach komponentu II projektu szacowana była na kwotę 27 000 zł, jednakze ze względu na
wahania kursu waluty CHF w stosunku do PLN, kwota ta może być niewystarczająca' W związku
z powyŻszym nalezy zabezpieczyć dodatkową kwotę w wysokości l5 000 zł w ľamach wydatków
bieżących.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie. Skaľbnik Powiatu Atur Polniak przekazał, Że w/w śľodki zostaną
zabezpieczone Ze środków finansowych w ramach limitu wydatków Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju przęZnaczonych na realizację pľojektu ',Nowy Zawőd _ Non'ny
Stalt'', które zostaną zmniejszone o w/w kwotę.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak i Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł ponownie pľzedstawili
wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie .w spľawie wyraŻenia zgody na
wykonanie (malowanie) elewacji budynku - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 15 do
niniej s zego p roto kołu.

PowyŻszy wniosek był ľozpatrywany na posiedzeniu Nr |4l20l5 z dnia 9 marca 2015 roku.
Wówczas Zaľząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania kosztów w/w
zadania, w tym przygotowania kosztoľysu inwestoľskiego oľaz kwestii dotyczącej możliwości
włączenia powyższego do wydatków majątkowych, niekwalifikowalnych i ľozszerzenia zakresu
pľac w ramach Szwajcarsko _ Polskiego Pľogramu Współpracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu Kieľownik Referatu IPI poinformował' ze war1ość kosztoľysowa
dodatkowych robót uzupełniających wynosi 39 000 zł bľutto. Dodał' Żę ľealizowane obecnie
zadanie można tozszerzyc |ecz nie będą to koszty kwalifikowalne i należy przeznaczyć
w powyższym zakľesie własne śľodki inwestycyjne.

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyľaził zgodę na rozszerzenie
podstawowego zakľesu pľac przedmiotowego zadania inwestycyjnego. .Iednocześnie Kieľownik

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. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak i Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł przedstawili wniosek
W sprawie zabezpieczenia dodatkowej kwoty 15 000 zł W ramach wydatków bieżących dla Domu
Pomocy Społecznej W Zborowie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z przedmiotowym pismem wydatki na 2015 rok dla zadania inwestycyjnego „Podniesienie
jakości usług świadczonych W Domu Pomocy Społecznej W Zborowie, powiat buski, poprzez
tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji
leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” pokrywają
koszty wynikające z podpisanych umów W ramach projektu. Jednocześnie Kierownik Referatu IPI
poinformował, że przygotowywana wizyta studyjna W domach opieki społecznej W Szwajcarii,
W ramach komponentu II projektu szacowana była na kwotę 27 000 zł, jednakże ze względu na
wahania kursu waluty CHF W stosunku do PLN, kwota ta może być niewystarczająca. W związku
z powyższym należy zabezpieczyć dodatkową kwotę W wysokości 15 000 zł W ramach wydatków
bieżących.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie. Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazał, że w/W środki zostaną
zabezpieczone ze środków finansowych w ramach limitu wydatków Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju przeznaczonych na realizację projektu „Nowy Zawód - Nowy
Start”, które zostaną zmniejszone o W/W kwotę.

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak i Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł ponownie przedstawili
wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej W Zborowie _W sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie (malowanie) elewacji budynku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.

Powyższy wniosek był rozpatrywany na posiedzeniu Nr 14/2015 z dnia 9 marca 2015 roku.
Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania kosztów w/w
zadania, w tym przygotowania kosztorysu inwestorskiego oraz kwestii dotyczącej możliwości
włączenia powyższego do wydatków majątkowych, niekwalifikowalnych i rozszerzenia zakresu
prac W ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Na dzisiejszym posiedzeniu Kierownik Referatu IPI poinformował, że wartość kosztorysowa
dodatkowych robót uzupełniających wynosi 39 000 zł brutto. Dodał, że realizowane obecnie
zadanie można rozszerzyć lecz nie będą to koszty kwalifikowalne i należy przeznaczyć
W powyższym zakresie własne środki inwestycyjne.

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na rozszerzenie
podstawowego zakresu prac przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie Kierownik
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Referatu IPI pľzeprowadzi negocjacje ceny z wykonawcą, który realizuje podstawowy zakres prac.
W pľzypadku bowiem roboty uzupełniającej w/w proceduľę przeprowadza Powiat. Po
przedstawieniu protokołu z negocjacji Zaľząd Powiatu podejmie ostateczną decyzję w powyższym
zakľesie.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad. 16
Inspektoľ w Wydziale EK Urszula Maľkiewicz zwľociła się do Zarządu Powiatu o wýypowanie
przedstawicieli organu Pľowadzącego do Komisji Konkuľsowej mającej na celu wyłonienie
kandydata na stanowisko dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju
zgodnie z pismem stanowiącym załqcznik nr 16 do níníejszego protokołu.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwőźdż zapľoponował, aby do w/w Komisji Konkuľsowej
wýypowaó Radnego Stanisława Moskala, Radnego Krzysztofa Eliasza, jak ľównieŻ zgłosił własną
kandydaturę.

Jednocześnie Wicestaľosta Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek
zgłosili kandydaturę Członka Zarządu Wiesława Maľca.

Wobęc tego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie wniosek dotyczący
powołania do ýw Komisji Konkursowej Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury' Kultury
Fizycznej i Pľomocji Powiatu Stanisława Moskala.

Powyższy wniosek został pľzyjęty przezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

Następnie Staľosta poddał pod głosowanie kolejny wniosek, aby do udziału w pracach
przedmiotowej Komi sj i Konkuľsowej wýypowaó Radne go Y:ĺ zy szto fa El iasza.

Powyższy wniosek został przyjęty przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek
o powołanie jako pľzedstawiciela oľganu Prowadzącego do udziału w pracach ilw Komisji
Konkursowej Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdzia.

Powyższywniosekzostałprzyjętywgłosowaniuprzy: lgłosie_za,0_przeciwi4głosach-
wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak orazCzłonekZarządu Powiatu Kľzysztof Gajek
zgłosili wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania i ponowne wyjaśnienie prZęZ

Pľzewodnic zącego Zarządu zasad w/w głosowania.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poddał pod głosowanie wniosek w zakľesie powtórzenia
głosowania dotyczącego wytypowania jako pľzedstawiciela organu Prowadzącego do udziału
w pracach wiw Komisji Konkursowej CzłonkaZatządu Robeľta Gwożdzia.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy: 3 głosach _ za, 0 _
przeciw, 2 głosach _ wstľzymujących się.

W związku zpowyŻszym, Pľzewodniczący Zarządu wyjaśnił, ŻekaŻdy Członek Zarządu dysponuje
l głosem, a następnie poddał pod ponowne głosowanie .wniosek, aby wytypować jako
pľzedstawiciela oľganu Prowadzącego do udziału w pľacach ilw Komisji Konkursowej Członka

Referatu IPI przeprowadzi negocjacje ceny z wykonawcą, który realizuje podstawowy zakres prac.
W przypadku bowiem roboty uzupełniającej w/W procedurę przeprowadza Powiat. Po
przedstawieniu protokołu z negocjacji Zarząd Powiatu podejmie ostateczną decyzję W powyższym
zakresie.

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

Ad. 16
Inspektor W Wydziale EK Urszula Markiewicz zwróciła się do Zarządu Powiatu o wytypowanie
przedstawicieli Organu Prowadzącego do Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie
kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju
zgodnie z pismem stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zaproponował, aby do W/W Komisji Konkursowej
wytypować Radnego Stanisława Moskala, Radnego Krzysztofa Eliasza, jak również zgłosił własną
kandydaturę.

Jednocześnie Wicestarosta Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek
zgłosili kandydaturę Członka Zarządu Wiesława Marca.

Wobec tego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie Wniosek dotyczący
powołania do W/W Komisji Konkursowej Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Promocji Powiatu Stanisława Moskala.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Następnie Starosta poddał pod głosowanie kolejny wniosek, aby do udziału W pracach
przedmiotowej Komisji Konkursowej wytypować Radnego Krzysztofa Eliasza.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wniosek
o powołanie jako przedstawiciela Organu Prowadzącego do udziału W pracach W/W Komisji
Konkursowej Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdżia.

Powyższy wniosek został przyjęty W głosowaniu przy: 1 głosie - za, 0 - przeciw i 4 głosach -
Wstrzymuj ących się.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Gajek
zgłosili wniosek o reasumpcję ostatniego głosowania i ponowne wyjaśnienie przez
Przewodniczącego Zarządu zasad W/W głosowania.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie Wniosek W zakresie powtórzenia
głosowania dotyczącego Wytypowania jako przedstawiciela Organu Prowadzącego do udziału
W pracach W/W Komisji Konkursowej Członka Zarządu Roberta Gwożdżia.

Powyższy Wniosek został przyjęty przez Zarząd Powiatu W głosowaniu przy: 3 głosach - za, 0 -
przeciw, 2 głosach - Wstrzymuj ących się.

W związku z powyższym, Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że każdy Członek Zarządu dysponuje
l głosem, a następnie poddał pod ponowne głosowanie _Wniosek, aby wytypować jako
przedstawiciela Organu Prowadzącego do udziału W pracach w/W Komisji Konkursowej Członka

9



Zarządu Ro beľta Gw ożdz'ia'

Powyższy wniosek zosÍał odľzucony w głosowaniu przy: l głosie _ za, 3 głosach - przeciw
i l głosie - wstľzynrującym się.

Zatem, Zarząd Powiatu zdecydował' aby na przedstawicieli Powiatu Buskiego do Komisji
Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektoľa Poradni Psychologiczno _

Pedagogicznej w Busku - Zdroju powołać n/w Radnych:
l. Stanisław Moskal,
2. KľzysztofEliasz,
3. Wiesław Marzec .

o godzinie 10:30 Członek Zarzqdu Robert Gu,ĺjźdź opuścił posiedzenie Zarzqdu Powiĺltu.

W dalszej części posiedzenia Staľosta poddał pod głosowanie wniosek, aby na pľzewodniczącego
w/w Komisji Konkuľsowej powołać Członka Zarządu Powiatu Wiesława Marca.

Powyższywniosekzostałprzyjętywgłosowaniupľzy: 3głosach_za,0_przeciwilgłosie_
wstľzymującym się.

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że w razie nieobecności
przewodniczącego Komisji Konkursowej jej pľacami będzie kieľował Radny Stanisław Moskal.

Pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji konkuľsowej dla
wyłonienia kandydata na stanowisko dyľektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Busku - Zdľoju będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 17
Inspektor w Wydziale EK Urszula Maľkiewiczzwrociła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie przyznania dotacji na renowację zabytków w ľoku Ż0I5' Rejestľ wniosków o dotację na

ľenowację zabytków złoŻonychw 20l5 ľoku stanowi załqcznik nr I7 do niniejszego protokołu,

Wicestarosta Stanisław Klimczak pľzypomniał, Że na posiedzeniu Nľ 9lŻ0l5 z dnia l1 lutego
2015 roku Zarząd Powiatu zaakceptował ogłoszenie o naboľze wniosków o udzielenie dotacji na

dofinansowanie realizacji pľac przy zabýkach w roku 2015 i jednoczeŚnie wyraził zgodę na

dokonanie naboru wniosków w powyższym zakĺesie.
Następnie Wicestarosta poinformował, Że zostało złoŻonych 5 wniosków w przedmiotowym
zakľesie' Po dokonaniu oceny pod względem foľmalnym wniosek Paraf,ri w Tuczępach dotyczący
Remontu muľu ogľodzeniowego został odrzucony z uwagi na to, Że wlw muľ nie jest wpisany do

rejestru zabytków' Wobec powyższego dokonano oceny meľytoľycznej czteľech pozostałych
wniosków.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zarządu Zapľoponował', aby przyzĺać dotację

Wnioskodawcom biorąc pod uwagę zakľes ľobót oraz waľtość poszczególnych zadań. Zatem,
zapľoponowano następującą wysokośó dotacj i :

- dla Paľafii w SzczaworyŻu na Program pľac konseľwatoľskich przy ołtarzu bocznym
przytęczowym-6000zł,
- dla Parafii w Busku _ Zdroju na Konserwację technicznąi estetyczną póŹnoľenesansowej ambony
w Kościele pw Św. Stanisława w Chotelku - 4 800 zł,
- dla Parafri w Szańcu na Konserwację 4 rzeŻb z ołtarza głównego - 5 000 zł'
- dla Suzann Nowicka na Prace pľojektowe zwíązane z ľemontem dachu dwoľu w Bosowicach -
4 200 zł.
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Zarządu Roberta Gwoździa.

Powyższy wniosek został odrzucony W głosowaniu przy: l głosie - za, 3 głosach - przeciw
i l głosie - wstrzymującym się.

Zatem, Zarząd Powiatu zdecydował, aby na przedstawicieli Powiatu Buskiego do Komisji
Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej W Busku - Zdroju powołać n/W Radnych:

l. Stanisław Moskal,
2. Krzysztof Eliasz,
3. Wiesław Marzec.

O godzinie 10:30 Członek Zarządu Robert Gwóźdź opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

W dalszej części posiedzenia Starosta poddał pod głosowanie wniosek, aby na przewodniczącego
W/W Komisji Konkursowej powołać Członka Zarządu Powiatu Wiesława Marca.

Powyższy wniosek został przyjęty W głosowaniu przy: 3 głosach - za, 0 - przeciw i l głosie ~
wstrzymującym się.

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że W razie nieobecności
przewodniczącego Komisji Konkursowej jej pracami będzie kierował Radny Stanisław Moskal.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie powołania komisji konkursowej dla
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
W Busku - Zdroju będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 17
Inspektor W Wydziale EK Urszula Markiewicz zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
W sprawie przyznania dotacji na renowację zabytków W roku 2015. Rejestr wniosków o dotację na
renowację zabytków złożonych W 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Wicestarosta Stanisław Klimczak przypomniał, że na posiedzeniu Nr 9/2015 z dnia ll lutego
2015 roku Zarząd Powiatu zaakceptował ogłoszenie o naborze Wniosków o udzielenie dotacji na
dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach W roku 2015 i jednocześnie vvyraził zgodę na
dokonanie naboru Wniosków W powyższym zakresie.
Następnie Wicestarosta poinformował, że zostało złożonych 5 wniosków W przedmiotowym
zakresie. Po dokonaniu oceny pod względem formalnym wniosek Parafii W Tuczępach dotyczący
Remontu muru ogrodzeniowego został odrzucony z uwagi na to, że W/W mur nie jest wpisany do
rejestru zabytków. Wobec powyższego dokonano oceny merytorycznej czterech pozostałych
wniosków.

W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Zarządu zaproponował, aby przyznać dotację
Wnioskodawcom biorąc pod uwagę zakres robót oraz wartość poszczególnych zadań. Zatem,
zaproponowano następującą wysokość dotacji:
- dla Parafii W Szczaworyżu na Program prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym
przytęczowym - 6 000 zł,
- dla Parafii W Busku - Zdroju na Konserwację techniczną i estetyczną późnorenesansowej ambony
W Kościele pw. Św. Stanisława W Chotelku - 4 800 zł,
- dla Parafii W Szańcu na Konserwację 4 rzeźb z ołtarza głównego - 5 000 zł,
- dla Suzann Nowicka na Prace projektowe związane z remontem dachu dworu W Bosowicach -
4 200 zł.
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Po szczegółowej ana|izie, powyższe wartości dotacji zostały zaakceptowane ptzezZarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. l8
Inspektoľ w Wydziale EK Uľszula Maľkiewicz przedłoŻyła projekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konseľwatoľskich, restauľatorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków _ w brzmieníu stanowíqcym załqcznÍk nr I8 do ninicjszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Zaĺząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu povłyŻszą inicjatywę na|eży przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił autopoprawkę do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie okľeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych, ptzypadających według algorytmu w 2015 ľoku narea|izację zadań z zakľesu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - lu bľzmíeniu
stanowiqcym załqczník nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta ptzez Zuząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zatządu Powiatu powyŻszą autopoprawkę 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 Zaruądu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.20
W sprawach różnych:

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľazenia zgody na ľealizacj ę pÍzez
Powiat Buski Programu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pľacy _ pilotaż'' _ w brzmíeníu stanowíqcym załqcznik nr 20 do
niniej s ze go p rolo kołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwaĘ został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
1L

Po szczegółowej analizie, powyższe wartości dotacji zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 18
Inspektor W Wydziale EK Urszula Markiewicz przedłożyła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr I8 do niniejszego protokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę 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. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił autopoprawkę do projektu 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 19 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą autopoprawkę 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. 20
W sprawach różnych:

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku ~ Zdroju Andrzej Smulczyński
przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie Wyrażenia zgody na realizację przez
Powiat Buski Programu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy ~ pilotaż” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu.

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

Decyzją Zarządu Członków Powiatu powyŻszą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowaniaprzez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ż. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _
Zdroju na wniosek Wiceprzewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej Krzysztofa
Eliasza w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego na dľodze Nľ 0l24T Parchocin _
Trzebica _ Żabiec - Kółko Żabieckie, w miejscowości Kółko Zabieckie _ w brzmieniu
stanowiqcym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku _
Zdroju na wniosek mieszkanców m. Palonki zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu
Jerzego Kolaľza odnośnie zamontowania barieľ sprężystych oraz zmiany ustawienia znaków
dľogowych, jak ľównież na wniosek mieszkańców m. oleszki zgłoszony przez Członka Zatządu
Wiesława Maľca w spľawie likwidacji zaniŻenia na dľodze w wiw miejscowości w obrębie
świetlicy wiejskiej _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 22 do níniejszego protokołu.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _
Zdroju na wniosek zgłoszony pÍzez Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdzia odnośnie
ustalenia szeľokości pasa drogowego dľogi powiatowej Nľ 0l l5T Kępa Lubawska _ Pacanów _
oleśnica - Strzelce orźV sprawdzenia, czy dĺzewo rosnące po stľonie lewej w/w drogi znajduje
się w gľanicach tego pasa _ w brzmieníu stanowíqcym załqcznik nr 23 do níniejszego
pľotokołu.

4d.21
Po zrea|izowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 10:45 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Martvna Lis

ł,a n.
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jednogłośnie.

Decyzją Zarządu Członków Powiatu powyższą inicjatywę 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.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku -
Zdroju na Wniosek Wiceprzewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej Krzysztofa
Eliasza W sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego na drodze Nr 0l24T Parchocin -
Trzebica - Żabiec - Kółko Żabieckie, W miejscowości Kółko Zabieckie - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku -
Zdroju na Wniosek mieszkańców m. Palonki zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu
Jerzego Kolarza odnośnie zamontowania barier sprężystych oraz zmiany ustawienia znaków
drogowych, jak również na Wniosek mieszkańców m. Oleszki zgłoszony przez Członka Zarządu
Wiesława Marca W sprawie likwidacji zaniżenia na drodze W W/W miejscowości W obrębie
świetlicy wiej skiej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -
Zdroju na wniosek zgłoszony przez Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwożdzia odnośnie
ustalenia szerokości pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska ~ Pacanów -
Oleśnica - Strzelce oraz sprawdzenia, czy drzewo rosnące po stronie lewej W/W drogi znajduje
się W granicach tego pasa - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.

Ad. 21
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 10:45 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokoł s orz dzlła, .

Martyna Lis

. IOda Ű7 Š
1 f I t W L zz.
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