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Znakz 8R.0022.2 .17 .201 5

Protokól Nr 1712015
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 31 marca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Ieruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert GwőŹdŹ
5. Wiesław Marzec

oraz

Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Henryk KrzyŻański - Naczelnik Wydziału GKN
Aneta Piasecka _ Inspektoľ w Wydziale SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenla.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wraŻenia zgody
na realizację pÍZez Powiat Buski Progľamu pn. ,,Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instýucji ľynku pracy _ pi|ota:Ż" (Nacz. Wydz. soz).
Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).
Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
nrlYl27l20l5 Rady Powiatu w Busku -Zdrojuzdnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego nalataŻO|5 _ 2030 (Skarbnik
Powiatu).

1.

2.
3.
4.
5.

ó.

7.
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9. Pľzyjęcie spľawozdania z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2014 rok (Skarbnik
Powiatu).

10.Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu nadzien3|.12,2014 r,

(Nacz. Wydz. GKN' Skaľbnik Powiatu).
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu

nľ 7 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
na ľok szkolny 20l4l20l5 (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powołania komisji
konkuľsowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyľektora Poľadni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Busku - Z&oju (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Komisji.
l4. Sprawy rőżne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obradom Zarządu przewodniczyl Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 900otworzył l7 posiedzenieZatządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonych osób stanowÍq załqczníki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnię.

Ad.4
Protokół Nľ 16i2015 z dniaŻ5 marca 2015 roku został przyjęty pľZez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz ponowił zobowiązania z posiedzenia Zarządu z dnia
Ż5 maľca 2015 ľ. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika
Wydziału SoZ do zwrócenia się do Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju o pľzygotowanie
i przedstawienie przez Dział Kontľoli i Marketingu informacji dotyczącej zracjonaIizowania
czasu pľacy peľsonelu medycznego, w tym głównie lekaľskiego. Ponadto, Pľzewodniczący
Zarządu Jeľzy Kolaľz zv.rőcił się do Naczelnika Wydziału SoZ o sprawdzenie' czy w ZoZ
w Busku _ Zdroju są przygotowywane dzienne raporty lekowe.

Ad.5
Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka zapoznała Zarząd Powiatu z autopopľawką
do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski
Programu pn. ,'Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy pilotaŻ" - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 3
do niniej szego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

D ecy zj ą C złonków Zarządu, powy Ższą autopoprawkę nal eży przekazac P rzewo dnic zącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.6
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta pľzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazaé Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.7
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻsza autopoprawka została przyjęta przęz Członków Zatządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IY l27l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju
z dnia 30 stycznia 2015 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2O|5 _ Ż030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ó do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

D ecy zj ą Członków Zarządu, powy Ższą autopoprawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.9
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył do zaopiniowania spľawozdanie z wykonania
budzetu Powiatu Buskiego za 2014 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7

do niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte pÍZeZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe spľawozdanie na|eŻy przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe

Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu
czeľwcu bľ'

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski oľaz Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili
informację o stanie mienia Powiatu Buskiego wg stanu na dzíeń 3l.I2.20l4 - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa informacj a zostú.a przyjęta przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą informację na|eży przekazać,

Przewodniczącemv Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe

Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu
czerwcu bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzęzZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdtoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do aľkusza oľganizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na ľok szkolńy 2011412015.

Po analizie, powyŻsza uchwała został'a pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 6112015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 31 maľca 2015 ľoku
w spľawie zatwierdzenia anęksu nr 7 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _

Wychowawcze1o w Broninie na ľok szkolny 2014lŻ015 stanowi załqcznik nr 9 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji konkuľsowej dla wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _Zdroju.



Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr 62lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3l marca 2015 ľoku
w sprawie powołania komisji konkuľsowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Poľadni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju stanowi załqcznik
nr I0 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przedłoŻył pozostałym Członkom Zaruądu wniosek
z posiedzenia Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Proľodzinnej, które
odbyło się w dniu 25 marca 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr II do
niniej szego pľotokołu.

W związku z opublikowaniem w pľasie otaz na stľonie internetowej poľtalu ľegionalnego
busko.com.pl infoľmacji, iz Powiat Buski ma nď1wyŻszą umieralnośó na nowotwory złośliwe
w województwie świętokľzyskim, Wicepľzewodniczący Rady Powiatu, Członek Komisji
ochľony Zdrowla, Pomocy Społecznej i Polityki Pľorodzinnej Gľzegorz Lasak zwľócił się
z wnioskiem o wyjaśnienie w/w kwestii, spľawdzenie w opaľciu o jakie dane statystyczne
wysunięto powy Ższy wni o sek oraz ewentual ne spro stowani e zamieszczonej infoľmacj i.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz zapoznał Członków Zarządu z oceną stanu zdľowia
mieszkańców województwa świętokľzyskiego stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 62114

Zarządu Województwa Świętokľzyskiego z dnia 17 gľudnia 2014 r. _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nľ 12 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Zarządu omówił
główne pÍZyczyny zgonów w Polsce' województwie świętokľzyskim i poszczególnych
powiatach w latach 20l l _ 2012. Pľzedstawione dane nie potwieńzają opublikowanej
na stronie internetowej portalu regionalnego busko.com.pl infoľmacji, iz Powiat Buski
ma najwyższą umieralnośi na nowotwory złośliwe w województwie świętokľzyskim.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, Że nie będzie zamieszczał sprostowania
do opublikowanej infoľmacj i.

Ad. 14

ĺľ sprawach różnych:

l. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoŕa Powiatowego Zarządu Dĺőg
w Busku _ Zdroju na wniosek Członka Zarządu Powiatu Kľzysztofa Gajek z dnia
9 maľca 2015 r. w spľawie oczyszczenia kĺatek ściekowych przy drodze powiatowej
Nr 0132T Nonvy Korczyn - Grotniki Duże w miejscowości Grotniki Duże _
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 1-l do niniejszego protokołu.

o godz. 955 Przewodniczqcy Zarzqdu Jerzy Kolarz ogłosił przerwę w obradach Zarzqdu
do czasu zakoľiczenia Sesji Rady Powiatu,

o godz. I500 obrady Zarzqdu Powiatu zostaĘ wznowione.

Kontynuowano punkt 14 poľządku obľad.
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2. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podlcgłych jcdnostkach

budzetowych.

Po analizie, powyŻ'sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków
Zarządu w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 6312015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi
załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15

Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 15l0 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu'

'],ł

|'}roĺokół spoľzątlziła:
Barbara Nowocicń
B. Nor.pc^o^;


