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Protokĺíł Nľ 19 l2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 kwietnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zaľządu udział wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. KrzysztofGajek
3. Robeľt Gwożdż
4. Wiesław Matzec

otaz

Jolanta Mľugała _ Kięrownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy TPD w Busku _ Zdroju
Teresa Stępniewska - Kieľownik oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju
Tomasz Łukawski _ Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojnie
Stanisław Kozioł _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
.Iustyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł - Kierownik Retbratu IPI
Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Grzegorz Gałuszka - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Z-ca Dyrektoľa ds. Finansowych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju
Krystyna Rokitiańska _ Kieľownik oddziału Neonatologicznego w Zespole opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju

Poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.

Stwieľdzenie quorum.

Przyi ęcie porządku posiedzenia.

Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

Zaopiniowanie sprawozdania kwaľtalnego Waľsáatów Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie
Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdľoju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2015 r.

1.

Ż.

3.
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5.

Zarząd Powiatu
w tĹ?-t:sku- Zdroju
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Protokół Nr 19/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

:ßL›Jł\J'-'

. Jerzy Kolarz
_ Krzysztof Gajek
_ Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

OI`3.Z

Jolanta Mrugała - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju
Teresa Stępniewska - Kierownik Oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju
Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
Stanisław Kozioł- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Andrzej Smulezyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu IPI
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju
Krystyna Rokitiańska - Kierownik Oddziału Neonatologicznego W Zespole Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju

Porządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2015 r.
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(Kier. wTZ przy Tl'D w Busku - Zdľoju, Pľezes Zarządu oddzialu Powĺatowego TPI)
w Busku - Zdroju, Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik Powiatu).

6. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwaľtał 20l5 roku (Kier.
wTZ pľzy DPS w Gnojnie, Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz.
Wydz. soz' Skaľbnik Powiatu).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wysokości dofinansowaniaze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych likwidacji baľier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w spľzęt ľehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i śľodki pomocnicze, oraz spoľtu, kultuľy, ľekľeacji i turystyki
w związku z indywidualnymi potľzebami osób niepełnosprawnych w roku 20l5 (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz' Skaľbnik Powĺatu).

8' Pľzyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego (Dyľ. PCPR w Busku _
Zdľoju' Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacjí pľojektu,,Nowy Zawőd -Nowy Start'' 2015 za
okres od 0l.01.2015 ľ. do 3l.03.20l5 r. (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powĺatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

l0.Zapoznanie się Ze Sprawozdaniem kwartalnym z realizacji przez Zespół Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju pľojektu pn. ,,Zagraniczna pľaktyka atutem młodego
technika" (Nacz. Wydz. EK).

l l. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie
wyraŻenia zgody na realizację podstawy programowej wychowania pľzedszkolnego
w zakresie pľzygotowania do posługiwania się językiem obcym z wszystkimi dzieimi objętymi
wychowaniem pľzedszkolnym w ZSS (Dyľ. ZSS w Busku * Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie
zatwierdzenia zmian w Harmonogramie pľacy Pľzedszkola Specjalnego funkcjonującego w ZSS
(Dyľ. ZSS w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwiętdzenia aneksu
nr 8 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ l im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

14.Zapoznanie się z informacją Pľzewodniczącego Komisji Konkuľsowej nt. wyniku konkuľsu na
stanowisko dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju oraz podjęcie
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zđroju w sprawie zatwierdzęnia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

15.Rozpatrzenie wniosku pľoboszcza Paraťli Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.
w Szańcu w spľawie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, na które Powiat Buski pľzyznał
dofinansowanie ze środków na ľenowację zabytków (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na wydzierżawienie
powieľzchni użýkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz. GKN' Nacz.
Wydz. SOZ).

l7.Zapoznanie się z kwaľtalnymi spľawozdaniami ZoZ w Busku - Zdroju, tj. Rb-Z o stanie

(Kier. WTZ przy TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD
w Busku - Zdroju, Dyr. PCPR w Busku ~ Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej W Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2015 roku (Kier.
WTZ przy DPS w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz.
Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wysokości dofinansowania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i W komunikowaniu się, zaopatrzenia W sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki
W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych W roku 2015 (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik Powiatu).
Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” 2015 za
okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

Zapoznanie się ze sprawozdaniem kwartalnym z realizacji przez Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju projektu pn. ,,Zagraniczna praktyka atutem młodego
technika” (Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju W sprawie
wyrażenia zgody na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
W zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym z wszystkimi dziećmi objętymi
wychowaniem przedszkolnym W ZSS (Dyn ZSS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju W sprawie
zatwierdzenia zmian W Harmonogramie pracy Przedszkola Specjalnego funkcjonującego W ZSS
(Dyr. ZSS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopemika
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

Zapoznanie się z informacją Przewodniczącego Komisji Konkursowej nt. wyniku konkursu na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju oraz podjęcie
uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.
W Szańcu W sprawie zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, na które Powiat Buski przyznał
dofinansowanie ze środków na renowację zabytków (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze W budynku głównym Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz.
Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z kwaitalnymi sprawozdaniami ZOZ W Busku - Zdroju, tj. Rb-Z o stanie
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zobowiązan wg tytułów dłużnych oraz poľęczen i gwarancji, Rb-N o stanie należności oľaz
wybranych aktywów finansowych (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdroju,, Skarbnik Powĺatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

l8. Analiza funkcjonowania oddziału neonatologicznego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju (Kierownik oddziału Neonatologicznego, Dyr. ZoZ w Busku _ Zdľoju,
Nacz. Wydz. SOZ).

l9. Rozpatľzenie wniosku Wójta Gminy Pacanów w spľawie udzielenia pomocy frnansowej na
dostarczenie żywności najbaľdziej potrzebującym mieszkańcom w/w Gminy (Nacz. Wydz.
SOZ, Skarbnik Powiatu).

20. Rozpatľzenie wniosku znak: ZSTio.30l0'342.20|5 Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w spľawie przesunięcia wydatków finansowych na
ľealizację projektu Eľasmus*' tytuł projekÍu ,,Zagraniczna praktyka atutem młodego technika''
(Skaľbnik Powiatuo Nacz. Wydz. EK).

21.Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTio.3O10.461.Ż0l5 Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku Zdroju w spľawie pľzesunięcia śľodków
w projekcie Erasmus*, tytuł projektl ,,Zagraniczna praktyka atutem młodego technika''
(Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

22. Rozpatľzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdroj w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko _ Zđrój na pokľycie kosztów wynajęcia autokaľu na wyjazdy
słuchaczy Uniweľsytetu Trzeciego Wieku do Waľszawy (Kier. Ref. IPI' Skarbnik Powiatu).

23. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4ll20l5 III Składu oľzekającego Regionalnej |zby
obrachunkowej w Kielcach z dnta 13 kwietnia 20l5 ľoku w sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budzetu powiatu zaŻ0I4 rok (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie decyzji w zakľesie wyboľu podmiotu do pľowadzenia rachunku lokaty na kwotę
10 000 000 zł (Skarbnik Powiatu).

25' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budzecie Powiatu
Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

27' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skarbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

30. Sprawy rőżnę.

3 l . Zamknięcie posi ed zenia.

zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N o stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).
Analiza funkcjonowania oddziału neonatologicznego _ Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku ~ Zdroju (Kierownik Oddziału Neonatologicznego, Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Pacanów W sprawie udzielenia pomocy finansowej na
dostarczenie żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom W/W Gminy (Nacz. Wydz.
SOZ, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTiO.30l0.342.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju W sprawie przesunięcia wydatków finansowych na
realizację projektu Erasmus+, tytuł projektu „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika”
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku znak: ZSTiO.3010.46l.20l5 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących W Busku - Zdroju W sprawie przesunięcia środków
W projekcie Erasmus+, tytuł projektu „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika”
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko - Zdrój na pokrycie kosztów Wynajęcia autokaru na wyjazdy
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Warszawy (Kier. Ref. IPI, Skarbnik Powiatu).

Zapoznanie się z Uchwałą Nr 41/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej W Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015 roku W sprawie opinii
o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie decyzji W zakresie Wyboru podmiotu do prowadzenia rachunku lokaty na kwotę
10 000 000 zł (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian W budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
W podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

3



Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczyłPrzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otwoľzył l9 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z |istą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony, 1 dołączył do
posiedzenia o godzinie 9.45), co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz zaproszonych osób stanowiq załqczníki
nr I i nr 2 do nín. protokołu,

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zawnioskował o wycofanie z proponowanego porządku
obrad pkt l6 w brzmieniu ,,Podjęcie inicjaýwy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdujqcej się na parterze w budynku głównym Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju".

Powyższy wniosek został przyjęty przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

Innych propozycji zmianporządku obrad nie zgłoszono.

Wobec powyŻszego pľoponowany porządek obrad z uwzględnieniem ilw zmiany został przyjęty
przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nľ 18/20l5 z dnia 15 kwietnia 20l5 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdľoju
Jolanta Mrugała omówiła spľawozdanie kwaľtalne Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku _ Zdľoju z wykorzystania śľodków finansowych za
I kwaľtał Ż015 r. - w bľzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 3 do níniejszego pľotokołu,

Zgodnie z załączoną opinią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju nie wnosi
zastzeŻen do pľzedmiotowego sprawozdania.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Staľosta Jeľzy Kolarz zasygnalizował, Że z uvłagi na to, że samochód
dowożący uczestników jest już wyeksploatowany 'wTZ powinny zgromadzić środki Íinansowe,
któľe wraz ze środkami ze sprzedaŹy obecnego samochodu stanowiłyby udział własny w zakľęsie

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 °° otworzył 19 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2 '
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony, 1 dołączył do
posiedzenia o godzinie 9.45), 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
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zawnioskował o wycofanie z proponowanego porządku
obrad pkt 16 W brzmieniu „Poafięcie inicjatywy uc/zwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze w budynku głównym Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Powyższy Wniosek został przyjęty przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Wobec powyższego proponowany porządek obrad z uwzględnieniem W/W zmiany został przyjęty
przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu jednogłośnie. _

Ad. 4
Protokół Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci W Busku - Zdroju
Jolanta Mrugała omówiła sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci W Busku - Zdroju z wykorzystania środków finansowych za
I kwartał 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z załączoną opinią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju nie wnosi
zastrzeżeń do przedmiotowego sprawozdania.

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

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zasygnalizował, że z uwagi na to, że samochód
dowożący uczestników jest już wyeksploatowany WTZ powinny zgromadzić środki finansowe,
które Wraz ze środkami ze sprzedaży obecnego samochodu stanowiłyby udział własny W zakresie
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złoŻenia wniosku w ľamach okľeślonych pľojektów unijnych'

Ad.6
Kieľownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 'fomasz

Łukawski zapoznał Zarząd Powiatu Ze sprawozdanięm kwartalnym Waľsztatów Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środkiw finansolvych za I kwartał 2015
roku _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z załączoną opinią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju nię wnosi
zastrzeŻen do pľzedmiotowego sprawozdania.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Jednocześnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński zachęcił Kieľownika'V,/TZ
przy DPS w Gnojnie do opracowania wniosków konkuľsowych w ľamach projektów uni.jnych
z uwagi na to, ze większego dofinansowania do Warsztatów Teľapii Zajęciowej nie będzie.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
pľzedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdroju w spľawie wysokości
dofinansowania ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych
likwidacji barieľ aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się' zaopatrzenia w sprzęt
ľehabilitacyjny, przedmioty oľtopedyczne i środki pomocnicze, oraz spoľtu, kultury, rekľeacji
i turystyki w związku z indywidualnymi potľzebami osób niepełnospľawnych w ľoku 2015.

Po analizie,powyŻszauchwała zostałaprzyjęta pÍzęzZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 7112015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 22 kwietniaŻ015 ľoku w sprawie
wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
zaopatrzenia w spľzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i śľodki pomocnicze) oraz spoľtu'
kultuľy, ľekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
w ľoku 2015 stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z ocenq zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego _ w brzmieniu
stanowiqcym załqcznÍk nľ 6 do niniejszego pľotokołu,

Po analizie , powyŻsza ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego została przyjęta przez
Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządll Powiatu powyŻszą ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu

złożenia wniosku W ramach określonych projektów unijnych.

Ad. 6
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie Tomasz
Łukawski zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2015
roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z załączoną opinią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju nie wnosi
zastrzeżeń do przedmiotowego sprawozdania.

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

Jednocześnie Dyrektor PCPR W Busku - Zdroju Andrzej Smulezyński zachęcił Kierownika WTZ
przy DPS W Gnojnie do opracowania wniosków konkursowych W ramach projektów unijnych
z uwagi na to, że większego dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej nie będzie.

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulezyński
przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wysokości
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i W komunikowaniu się, zaopatrzenia W sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sportu, kultury, rekreacji
i turystyki W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych W roku 2015.

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

Uchwała Nr 71/2015 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i W komunikowaniu się,
zaopatrzenia W sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz sportu,
kultury, rekreacji i turystyki W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
W roku 2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulezyński
zapoznał Zarząd Powiatu z Oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego została przyjęta przez
Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu
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Buskiego na|eŻy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania pruez
poszczegó|ne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej
Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjerteprzezZarządPowiafu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdtoju Andrzej Smulczyński
zapoznałZarząd Powiatu ze sprawozdaniem zrealizacjipľojektu,Jllowy Zawód-Nowy Staľt'' 2015
za okres od 01.01.2015 r. do 3l.03.2015 t. - w branieníu stanowiqcym załqczník nr 7 do
nin íej s ze go p ľoto kolu,

Po przeanalizowaniu, powyższe spľawozdanie zostało pĺzyjęte przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwaľtalnym
z realizacji przez Zespőł Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju projektu pn.

,,Zagraniczna praktyka atutem młodego technikď' - w bľanieníu stanowlqcym załqcznik nr 8 do
nin iej s ze go p ľoto koł u,

Po analizie,powyższe spľawozdanie zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. tl
Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Justyna Kwiatkowska przedstawiła wniosek
w sprawie wyrażenia zgody na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w zakľesie przygotowania do posługiwania się językiem obcym z wszystkimi dzieómi objętymi
wychowaniem przedszkolnym w ZSS _ w bľzmÍenÍu stanowiqcym załqczník nľ 9 ďo níníejszego
pľotokołu
Dyrektor ZSS w Busku Zdroju wyjaśniła, że wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody
w powyższym zakľesie nie skutkuje zwiększeniem kosztów pľowadzenia Zespołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzęmień dodała, że do rea|izacji ýw wniosku wymagana jest
zgoda organu prowadzącego oraz uzyskanie opinii ľady pedagogicznej, któľa ma swoje posiedzenie
w dniu 27.04.2015 r.

Po analizie, powyższy wniosek zostď zaakceptowany ptzez Zarząđ Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 12
Dyľektoľ Zespofu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska zapoznała Zarząd
Powiatu z wnioskiem w spľawie zatvłierdzenia zmian w Harmonogľamie pracy Przedszkola
Specjalnego funkcjonującego w ZSS - w brzmíeniu stanowiqcym załqcznůk nľ 10 do nínÍejszego

Buskiego 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 Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju Andrzej Smulezyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji projektu „Nowy Zawód - Nowy Start” 2015
za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu. ‹

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem kwartalnym
z realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju projektu pn.
„Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 11
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju Justyna Kwiatkowska przedstawiła wniosek
w sprawie wyrażenia zgody na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
W zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym z wszystkimi dziećmi objętymi
wychowaniem przedszkolnym w ZSS - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu. I
Dyrektor ZSS w Busku - Zdroju wyjaśniła, że wyrażenie przez Zarząd Powiatu zgody
w powyższym zakresie nie skutkuje zwiększeniem kosztów prowadzenia Zespołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień dodała, że do realizacji w/w wniosku wymagana jest
zgoda organu prowadzącego oraz uzyskanie opinii rady pedagogicznej, która ma swoje posiedzenie
w dniu 27.04.2015 r.

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

Ad. 12
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku ~ Zdroju Justyna Kwiatkowska zapoznała Zarząd
Powiatu z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia zmian W Harmonogramie pracy Przedszkola
Specjalnego funkcjonującego w ZSS - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego
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protokołu.

Dyľektor ZsS w Busku _ Zdľoju wyjaśniła, Że powyŻszy wniosek nie zmienia kosztów
funkcj onowania placówki.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku

Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnychnr l im. Mikołaja Kopernika w Busku _Zdrojuna rok szkolny 20I4lŻ0I5.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd, Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 7212015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 8 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych nĺ l im.

Mikołaja Kopemika w Busku _ Zdroju na rok szkolny 20l4l20l5 stanowi załqczník nr II do

niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Przewodniczący Komisji Konkursowej Wiesław Maľzec zapoznaŁ Zarząd Powiatu z informacją nt.

wyniku konkursu na stanowisko dyrektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _

Zdroju _ w brzmieníu stanowiqcym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziafu EK Renata Krzemień przeđłoŻyła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Bůsku Zdroju w sprawie zatwierdzenia konkuľsu na stanowisko dyľektora Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -Zdroju.

Po ana|izie, povłyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu

w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 7312015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 kwietniaŻ0l5 roku w spĺawie
zatwietdzęnia konkuľsu na stanowisko dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku

- Zdroju stanowí załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek pľoboszcza Paľafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szańcu w sprawie zmniejszenia zakľesu

rzeczowego zadania, na które Powiat Buski przyznał dofinansowanie ze środków na renowację

zabytków _ w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik nľ 14 do niníejszego protokołu

Naczelnik Wydziafu EK wyjaśniła, Że pierwotnie została zaplanowana konseľwacj a 4 rzeźb z ołtarza

protokołu.

Dyrektor ZSS W Busku - Zdroju wyjaśniła, że powyższy wniosek nie zmienia kosztów
funkcjonowania placówki.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku
- Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

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

Uchwała Nr 72/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.

Ad. 14
Przewodniczący Komisji Konkursowej Wiesław Marzec zapoznał Zarząd Powiatu z informacją nt.
wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku -
Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nr 73/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku
- Zdroju stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Wniosek proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. W Szańcu W sprawie zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania, na które Powiat Buski przyznał dofinansowanie ze środków na renowację
zabytków - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK wyj aśniła, że pierwotnie została zaplanowana konserwacja 4 rzeźb z ołtarza
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głównego, tj. rzeżby Ś*. Stanisława, Ś'w. Wojciecha, Św. Piotľa i Św. Pawła będących
wyposażeniem kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maľii Panny w Szańcu.
W rozpatrywanym na dzisiejszym posiedzeniu wniosku proboszcz powyższej Parafii zwľócił się
o zmniejszenie zakľesu rzeczowego zadanią który będzie obejmował konserwacj ę 2 rzeżb z ołtarza
głównego, tj. rzeżby Św. Stanisława, Św. Wojciecha.

Po anal.izíe, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

o godzinie 9:45 Członek Zarzqdu Powiątu Robert Gwóźdź dołqcý do obľadujqcych Członków
Zaľzqdu Powiatu'

Ad. 17
Z-ca Dyrektoľa ds. Finansowych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Zbigniew
Pietraszewski szczegółowo omówił kwartalne sprawozdania ZoZ w Busku _ Zdtoju, tj. Rb-Z
o stanie zobowiązan wg tytułów dłuznych oÍaz poręczeń i gwarancji, Rb-N o stanie należności oľaz
wybranych aktywów finansowych _ p brzmieniu stanowíqcym załqczník nr 15 do niniejszego
protokołu.

Po przeana|izowaniu, powyŻsze sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 18
Kierownik oddziału neonatologicznego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Kĺystyna
Rokitiańska dokonała szczegółowej analizy funkcjonowania ilw oddziału. Pľzekazała, że strata
ýw oddziału nie wynika z okľeślonych działań czy teŻjego funkcjonowania tj. podwyżki płac czy
zatrudnienia większej ilości osób. Zatrudnienie na oddziale jest zgodne z wymogami NFZ, tj. ilośó
pielęgniarek jest minimalna i wynosi na obecną chwilę l l,5 etatu, podobnie jak minimalna jest ilośó
personelu lekarskiego tj. 2 |ekarzy. Zatem, w tym zakĺesie nie ma żadnych przehoczeń. Zdaniem
Pani Kierownik waľtości punktowe za procedurę są ż|e wy|iczone i Źle płacone przez NFZ -
zdecydowanie za maŁo w stosunku do wymagań jakie stawia NFZ jeżeli chodzi o liczbę personelu
i liczbę osób w stosunku do noworodka. Jest to oddział pierwszego stopnia i nie jest tam
prowadzona intensywna terapia, bowiem straty byłyby w zwiqzku z tym jeszcze większe niż
w danym momencie. Koszty leków są niewielkie, podobnie jak i koszty sprzętu. Dużo spľzętu
zostało pozyskane w ľamach orkiestľy Świątecznej Pomocy, w związku ztymnie dokonano zakupu
sprzętu na oddział. Nie pľzeprowadzono ľównież żadnego remontu. W zakľesie kosztów wzrastają
koszty za energię elekĺryczną czy też ZA gM oraz narastają koszty ogólnoszpitalne, ogólnozakładowe
i administľacja. Wynagrodzenia pielęgniarek i salowych wynoszą ok. 40 tys. zł i są one kosztami
bardzo niskimi. Wynagrodzenia lekarzy są najniższymi w szpitalu. Kieľownik oddziału wskazała
swoją osobę jako przykład kierownika mającego najniższą stawkę spośród |ekarzy na stanowiskach
kierowniczych. Następnie podkreśliła, że przeciętnie jest 3o-35 poľodów w m-cu. Wyjaśniła, że
gdyby było o 8_10 poľodów więcej to w/w oddział utrzymałby się bez problemu. Jednocześnie
Kieľownik oddziału zaznaczyła, że zmniejsza się liczba osób pracujących w szpitalu. Neonatologów
nie ma, a pediatrów jest coraz mniej. Średnia wieku pielęgniarek na oddziale wynosi 55 lat.

B

głównego, tj. rzeźby Św. Stanisława, Św. Wojciecha, Św. Piotra i Św. Pawła będących
wyposażeniem kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pamiy W Szańcu.
W rozpatrywanym na dzisiejszym posiedzeniu wniosku proboszcz powyższej Parafii zwrócił się
o zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania, który będzie obejmował konserwację 2 rzeźb z ołtarza
głównego, tj. rzeźby Św. Stanisława, Św. Wojciecha.

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

O godzinie 9:45 Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź dołączył do obradujących Członków
Zarządu Powiatu.

Ad. 17
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku ~ Zdroju Zbigniew
Pietraszewski szczegółowo omówił kwartalne sprawozdania ZOZ W Busku - Zdroju, tj. Rb-Z
o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N 0 stanie należności oraz
wybranych aktywów finansowych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad. 18
Kierownik Oddziału neonatologicznego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Krystyna
Rokitiańska dokonała szczegółowej analizy funkcjonowania W/W oddziału. Przekazała, że strata
W/W oddziału nie wynika z określonych działań czy też jego funkcjonowania tj. podwyżki płac czy
zatrudnienia większej ilości osób. Zatrudnienie na oddziale jest zgodne z wymogami NFZ, tj. ilość
pielęgniarek jest minimalna i wynosi na obecną chwilę 11,5 etatu, podobnie jak minimalna jest ilość
personelu lekarskiego tj. 2 lekarzy. Zatem, W tym zakresie nie ma żadnych przekroczeń. Zdaniem
Pani Kierownik wartości punktowe za procedurę są źle wyliczone i żle płacone przez NFZ -
zdecydowanie za mało W stosunku do wymagań jakie stawia NFZ jeżeli chodzi o liczbę personelu
i liczbę osób W stosunku do noworodka. Jest to oddział pierwszego stopnia i nie jest tam
prowadzona intensywna terapia, bowiem straty byłyby W związku z tym jeszcze większe niż
w danym momencie. Koszty leków są niewielkie, podobnie jak i koszty sprzętu. Dużo sprzętu
zostało pozyskane W ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy, W związku z tym nie dokonano zakupu
sprzętu na oddział. Nie przeprowadzono również żadnego remontu. W zakresie kosztów wzrastają
koszty za energię elektryczną czy też za gaz oraz narastają koszty ogólnoszpitalne, ogólnozakładowe
i administracja. Wynagrodzenia pielęgniarek i salowych wynoszą ok. 40 tys. zł i są one kosztami
bardzo niskimi. Wynagrodzenia lekarzy są najniższymi W szpitalu. Kierownik Oddziału wskazała
swoją osobę jako przykład kierownika mającego najniższą stawkę spośród lekarzy na stanowiskach
kierowniczych. Następnie podkreśliła, że przeciętnie jest 30-35 porodów W m-cu. Wyjaśniła, że
gdyby było o 8-10 porodów więcej to W/W oddział utrzymałby się bez problemu. Jednocześnie
Kierownik Oddziału zaznaczyła, że zmniejsza się liczba osób pracujących W szpitalu. Neonatologów
nie ma, a pediatrów jest coraz mniej. Średnia wieku pielęgniarek na oddziale wynosi 55 lat.
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Podobnie sýuacja wygląda na pozostałych oddziałach. JeŻe|i nie zostaną podjęte okľeślone
działania w zakĺesie odnawiania zasobów ludzkich tj. lekarzy, pielęgniarek to okaże się, że ten
szpital za 8-l0 lat umrze śmiercią naturalną. W zakresie oddziału ginekologiczno _ połoŻniczego od
trzech lat pľowadzone Są ľozmowy z Dyrekcją ZoZ w Busku _ Zdtoju w kwestii jakie działania
należy podjąć, aby na tym oddziale przebywało więcej pacjentek.'Kierownik oddziału wyjaśniła, że
na|eży rozwinąó podstawową opiekę ginekologiczną. Jak ma bowiem funkcjonowaé szpital, który
ma minimalne kontrakty, minimalną ilość pacjentek przyjmowanych w poradni. Poradnia, któľa jest
na terenie Buska _ Zdroju nie zabezpiecza w żaden sposób tego, co powinna. Zatem, jeŻeli nie ma
pacjentki w poradni przyszpita|nej to nie ma jej również na oddziale. Przychodzą pacjentki
wyłącznie z gabinetów prywatnych. Jest tylko dwóch lekarzy na oddziale ginekologiczno -
połoŻniczym, którzy starają się przyciągnąó pacjentki. Wobęc powyższego jeżeli należałoby coś
zrobić, to rozwinąć, PoZ w zakĺesie ginekologii i połoŻnictwa. Należy przyjąć, |ekarzy, ktorzy
mieliby wpływ na to' gdzie pacjentki idą, podnieśó renomę oddziału w tym zakresie, aby pacjentki
nie uciekały np. do Kielc czy do innych szpitali. Kierownik oddziału przyznała, że wielokľotnie
rozmawiała z pacjentkami, które rodziły w innych szpitalach pytając je o opinie w stosunku do
tutejszego oddziału. 90 %o pacjentek twieľdzi, ze gdyby wiedziały jak jest w naszym szpitalu oraz Że
będzie mieć taką opiekę ginekologiczną i noworodkową to nie rodziłyby w Kielcach. W szpitalu
w Busku _ Zdroju kobiety mają idealne warunki i one sobie to cenią. opiekę mają baľdzo dobrą ze
strony pielęgniarek oddziału noworodkowego, jak również ze strony położnych. Kierownik
oddziału zwrőciła uwagę' Że został oopełniony bardzo poważny błąd ze stľony Dyrektoľa ,
ktőry zĺezygnował z pracy dr na tym oddziale. Jest to bowiem osoba bardzo doświadczona
i mająca dużą renomę w ľejonie i między innymi problemy zaczęŁy się od kiedy ona odeszła ze
szpitala' Zmniejszyła się bowiem ilośó pacjentów o ok. 30 Yo przychodzących do szpitala na oddział
ginekologiczno - połoŻniczy i noworodkolvy. w dalszej części posiedzenia Kierownik oddziału
neonatologicznego stwieľdziła, że długi mają wszystkie oddziułý, u przynajmniej 80 Yo oddziałow.
Najprostsząrzecząjaką można zrobić, to jest zamknięcie oddziału. Miasto Busko _ Zdrőj ma ok. 20
tys. mieszkańców, zaś gmina Busko - Zdrć| ok. 34 tys. mieszkańców. Zatem, Kierownik oddziału
mwőciła się z zapýaniem, czy Zarząd uwaŻa, że na takim terenie nie ma prawa byó opieki nad
kobieĘ i nowoľodkiem, jak również czy Powiat jest od tego żeby zanykać, oddziały czy teŻ
budować. Jakie radni reprezenĘący Powiat mają zadania społeczne i polityczne w stosunku do
mieszkańców tego rejonu?

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, Że
pierwsza rzecz) która nie |eŻy po stľonie Kierownika oddziału i całej Dyrekcji to jest kontrakt
niedoszacowany do waľtości włoŻonej pIacy' kwalifikacji i kompetencji peľsonelu. Kontrakt jest
coÍaz mniejszy z powodu jego niewykonania, a spowodowane jest to małą ilością porodów. Kadľa
pracująca na oddziale ginekologiczno _ położriczym nie spełnia wszystkich oczekiwań leżących po
Jego stronie jako kadry zarządzającej ani osób współpracujących, w tym dr Rokitiańskiej. Każda
próba pozyskania ginekologa kończy się niepowodzeniem. Dyrektor wyjaśnił' że współpraca
powinna występowaó na wielu płaszczyznach również ambulatoľyjnej opieki specjalistycznej kiedy
kobieta tľafia do poradni. Próby nakłonienia lekarzy, aby przyjmowali pod kątem możliwości
zwiększenia kontraktu nie powiodły się. Argumentowane to było tym, Że jak będą pľzyjmowaó
więcej pacjentów w poľadni szpitalnej to będą mieó mniej pacjentów w gabinecie prywatnym.
Następnie Dyrektor poinfoľmował, Że na oddziale ginekologiczno _ połoŻniczym operatywa wynosi
12 % co o7f,)acza, że ten oddział nie powinien funkcjonowaó. Większośó pacjentek traťla
na oddział z gabinetów prywatnych nie zaś zbardzo dobľze w1posażonej poľadni zbardzo dobrym

Podobnie sytuacja wygląda na pozostałych oddziałach. Jeżeli nie zostaną podjęte określone
działania W zakresie odnawiania zasobów ludzkich tj. lekarzy, pielęgniarek to okaże się, że ten
szpital za 8-10 lat umrze śmiercią naturalną. W zakresie oddziału ginekologiczno _ położniczego od
trzech lat prowadzone są rozmowy z Dyrekcją ZOZ W Busku - Zdroju w kwestii jakie działania
należy podjąć, aby na tym oddziale przebywało więcej pacjentek.'KieroWnik Oddziału Wyjaśniła, że
należy rozwinąć podstawową opiekę ginekologiczną. Jak ma bowiem funkcjonować szpital, który
ma minimalne kontrakty, minimalną ilość pacjentek przyjmowanych W poradni. Poradnia, która jest
na terenie Buska - Zdroju nie zabezpiecza W żaden sposób tego, co powinna. Zatem, jeżeli nie ma
pacjentki W poradni przyszpitalnej to nie ma jej również na oddziale. Przychodzą pacjentki
wyłącznie z gabinetów prywatnych. Jest tylko dwóch lekarzy na oddziale ginekologiczno -
położniczym, którzy starają się przyciągnąć pacjentki. Wobec powyższego jeżeli należałoby coś
zrobić to rozwinąć POZ W zakresie ginekologii i położnictwa. Należy przyjąć lekarzy, którzy
mieliby wpływ na to, gdzie pacjentki idą, podnieść renomę oddziału W tym zakresie, aby pacjentki
nie uciekały np. do Kielc czy do irmych szpitali. Kierownik Oddziału przyznała, że wielokrotnie
rozmawiała z pacjentkami, które rodziły w innych szpitalach pytając je o opinie W stosunku do
tutejszego oddziału. 90 % pacjentek twierdzi, że gdyby wiedziały jak jest W naszym szpitalu oraz że
będzie mieć taką opiekę ginekologiczną i noworodkową to nie rodziłyby W Kielcach. W szpitalu
W Busku - Zdroju kobiety mają idealne warunki i one sobie to cenią. Opiekę mają bardzo dobrą ze
strony pielęgniarek oddziału noworodkowego, jak również ze strony położnych. Kierownik
Oddziału zwróciła uwagę, że został popełniony bardzo poważny błąd ze strony Dyrektora ,
który zrezygnował z pracy dr na tym oddziale. Jest to bowiem osoba bardzo doświadczona
i mająca dużą renomę W rejonie i między innymi problemy zaczęły się od kiedy Ona odeszła ze
szpitala. Zmniejszyła się bowiem ilość pacjentów o ok. 30 % przychodzących do szpitala na oddział
ginekologiczno - położniczy i noworodkowy. W dalszej części posiedzenia Kierownik Oddziału
neonatologicznego stwierdziła, że długi mają wszystkie oddziały, a przynajmniej 80 % oddziałów.
Najprostszą rzeczą jaką można zrobić to jest zamknięcie oddziału. Miasto Busko - Zdrój ma ok. 20
tys. mieszkańców, zaś gmina Busko - Zdrój ok. 34 tys. mieszkańców. Zatem, Kierownik Oddziału
zwróciła się z zapytaniem, czy Zarząd uważa, że na takim terenie nie ma prawa być opieki nad
kobietą i noworodkiem, jak również czy Powiat jest od tego żeby zamykać oddziały czy też
budować. Jakie radni reprezentujący Powiat mają zadania społeczne i polityczne W stosunku do
mieszkańców tego rejonu?

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, źe
pierwsza rzecz, która nie leży po stronie Kierownika Oddziału i całej Dyrekcji to jest kontrakt
niedoszacowany do wartości włożonej pracy, kwalifikacji i kompetencji personelu. Kontrakt jest
coraz mniej szy z powodu jego niewykonania, a spowodowane jest to małą ilością porodów. Kadra
pracująca na oddziale ginekologiczno - położniczym nie spełnia wszystkich oczekiwań leżących po
Jego stronie jako kadry zarządzającej ani osób współpracujących, w tym dr Rokitiańskiej. Każda
próba pozyskania ginekologa kończy się niepowodzeniem. Dyrektor wyjaśnił, że współpraca
powimia występować na wielu płaszczyznach również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kiedy
kobieta trafia do poradni. Próby nakłonienia lekarzy, aby przyjmowali pod kątem możliwości
zwiększenia kontraktu nie powiodły się. Argtunentowane to było tym, że jak będą przyjmować
więcej pacjentów W poradni szpitalnej to będą mieć mniej pacjentów W gabinecie prywatnym.
Następnie Dyrektor poinformował, że na oddziale ginekologiczno - położniczym operatywa wynosi
12 % co oznacza, że ten oddział nie powinien funkcjonować. Większość pacjentek trafia
na oddział z gabinetów prywatnych nie zaś z bardzo dobrze wyposażonej poradni z bardzo dobrym
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personelem pomocniczym. Brak jest wyłącznie motywacji |ekaĺzy pracujących na oddzia|e żeby
przyjmowaó w poradni i kierowaó te pacjentki na oddział. Dzisiaj jedyną możliwością jest
funkcjonowanie oddziału neonatologicznego w ograniczonym zakĺesie powieľzchniowym
łózkowym albo likwidacja oddziału neonatologicznego przy podjęciu decyzji o likwidacji oddziału
ginekologiczno _ położniczego. Jeżeli bowiem zostanie zlikwidowany oddział neonatologiczny to
konieczna będzie również likwidacja oddziału ginekologiczno _ położniczego.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytałjaki jest czas oczękiwania pacjentek na przyjęcie w poradni
ginekologicznej.

Kierownik oddziału neonatologicznego odpowiedziała, Że okĺes oczekiwania na pľzyjęcie
w poradni jest długi i wynosi on ok. l,5 m-ca' Kontrakt jest ograniczony pewną liczbą przyjęć,
pacjentek i może zostać zarejestrowanych 30-35 osób. Są to kwestie formalne związane
z kontraktowaniem przez NFZ. Wobec tego jak ma funkcjonowaó pacjentka ciężarna, która musi
przyjść, razw tygodniu bądż' częściej do poradni.

SkarbnikPowiatu zapytałjakiedziaŁaniazostały poczynione przezDyrekcję ZoZw Busku_Zdroju
w celu pozyskania tych lekarzy.Czy poprzezrea|izaď1ę programów uczelnianych nię ma możliwości
realizacji projektów badawczych na teľenie Powiatu Buskiego. Różne uczelnie takie programy
ľealizują i mogą podpisywaó umowy, porozumienia ze szpitalami powiatowymi, wojewódzkimi
w zakĺesie realizacji tych projektów.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju odpowiedział, Że kazdy ľealizuje taki pľogram na swojej uczelni
gdzie jest zatrudniony.

Jako kolejny głos zabrał Staľosta Jerzy Kolaľz, ktőry poinformował, Że dotychczas Zarząd Powiatu
nie likwidował oddziałów, lecz Powiat inwestował w szpital' Powiat stara się zabezpieczyć, bazę, na
którą ma wpływ, substancję, za ktőrą odpowiada zgodnie z ustawą. Natomiast nie odpowiada za
|ekarzy bo od tego jest dyľektor, który ma zadbać o to i w miarę możliwości ich pozyskać.
W związku z tym Zarząd Powiatu staľa się robió wszystko, aby stworzyi odpowiednią bazę
i zapewnió dobľe warunki. Generalnie szpitale powiatowe powinny ograniczać się do podstawowych
oddziałów, a oddziały bardziej specjalistyczne lokuje się rzadziej. W szpitalu w Busku _ Zdľoju jest
12 oddziałów. Taka liczba oddziałów jest z jednej strony za|etą, drugiej zaś wadą _ bowiem są
oddziaĘ które generują coraz większe straty. W związku z tym Zarząd Powiafu zastanawia się co
zrobić, żeby tej straty nie generowaó. Dodał, Że przed zmianą ustawy powiaty nie miały dylematu.
obecna ustawa o działalności leczniczej stanowi wprost, że ujemny wynik finansowy oznacza
przekształcenie szpitala w przypadku braku środków na pokrycie jego straty. Następnie Staľosta
stwierdził, że być: moŻe za mało personel _ lekarze promują oddział ginekologiczno _ połoŻniczy,
jeŻeli rodzi się tylko około 400 dzieci rocznie. Starosta poinformował, Że przy 650 porodach rocznie
wynik mógłby byi dodatni. Dodał, Że w całym Powiecie Buskim rodzi się obecnie około 600 dzieci
z tendencją malejącą' W nviązku z tym ilośó potencjalnych pacjentów też jest ograniczona.
Jednocześnie Starosta podkľeślił, że od roku 2012 obłożenie na oddziale neonatologicznym wynosi
średnio 30 %.

Kierownik oddziału wskazała, Że powodem powyższej sytuacji jest odejście dr

Starosta zaznaczył, Że oddział ginekologiczno _ położĺllczy nie miał nigdy wyniku dodatniego.
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personelem pomocniczym. Brak jest wyłącznie motywacji lekarzy pracujących na oddziale żeby
przyjmować W poradni i kierować te pacjentki na oddział. Dzisiaj jedyną możliwością jest
funkcjonowanie oddziału neonatologicznego W ograniczonym zakresie powierzchniowym
łóżkowym albo likwidacja oddziału neonatologicznego przy podjęciu decyzji 0 likwidacji oddziału
ginekologiczno - położniczego. Jeżeli bowiem zostanie zlikwidowany oddział neonatologiczny to
konieczna będzie również likwidacja oddziału ginekologiczno - położniczego.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapytał jaki jest czas oczekiwania pacjentek na przyjęcie W poradni
ginekologicznej.

Kierownik Oddziału neonatologicznego odpowiedziała, że okres oczekiwania na przyjęcie
W poradni jest długi i wynosi on ok. 1,5 m-ca. Kontrakt jest ograniczony pewną liczbą przyjęć
pacjentek i może zostać zarejestrowanych 30-35 osób. Są to kwestie formalne związane
z kontraktowaniem przez NFZ. Wobec tego jak ma funkcjonować pacjentka ciężama, która musi
przyj ść raz W tygodniu bądź częściej do poradni.

Skarbnik Powiatu zapytał jakie działania zostały poczynione przez Dyrekcję ZOZ W Busku - Zdroju
W celu pozyskania tych lekarzy. Czy poprzez realizację programów uczelnianych nie ma możliwości
realizacji projektów badawczych na terenie Powiatu Buskiego. Rózne uczelnie takie programy
realizują i mogą podpisywać umowy, porozumienia ze szpitalami powiatowymi, wojewódzkimi
W zakresie realizacji tych projektów.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju odpowiedział, że każdy realizuje taki program na swojej uczelni
gdzie jest zatrudniony.

Jako kolejny głos zabrał Starosta Jerzy Kolarz, który poinformował, że dotychczas Zarząd Powiatu
nie likwidował oddziałów, lecz Powiat inwestował W szpital. Powiat stara się zabezpieczyć bazę, na
którą ma wpływ, substancję, za którą odpowiada zgodnie z ustawą. Natomiast nie odpowiada za
lekarzy bo od tego jest dyrektor, który ma zadbać o to i W miarę możliwości ich pozyskać.
W związku z tym Zarząd Powiatu stara się robić wszystko, aby stworzyć odpowiednią bazę
i zapewnić dobre Warunki. Generalnie szpitale powiatowe powinny ograniczać się do podstawowych
oddziałów, a oddziały bardziej specjalistyczne lokuje się rzadziej. W szpitalu W Busku - Zdroju jest
12 oddziałów. Taka liczba oddziałów jest z jednej strony zaletą, drugiej zaś wadą - bowiem są
oddziały, które generują coraz większe straty. W związku z tym Zarząd Powiatu zastanawia się co
zrobić żeby tej straty nie generować. Dodał, że przed zmianą ustawy powiaty nie miały dylematu.
Obecna ustawa o działalności lecznicżej stanowi wprost, że ujemny wynik finansowy oznacza
przekształcenie szpitala W przypadku braku środków na pokrycie jego straty. Następnie Starosta
stwierdził, że być może za mało personel - lekarze promują oddział ginekologiczno - położniczy,
jeżeli rodzi się tylko około 400 dzieci rocznie. Starosta poinformował, że przy 650 porodach rocznie
Wynik mógłby być dodatni. Dodał, że W całym Powiecie Buskim rodzi się obecnie około 600 dzieci
z tendencją malejącą. W związku z tym ilość potencjalnych pacjentów też jest ograniczona.
Jednocześnie Starosta podkreślił, że od roku 2012 obłożenie na oddziale neonatologicznym wynosi
średnio 30 %. _

Kierownik Oddziału wskazała, że powodem powyższej sytuacji jest odejście dr .

Starosta zaznaczył, że oddział ginekologiczno - położniczy nie miał nigdy wyniku dodatniego.
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Kieľownik oddziału poinformowała, że kiedyś oddział nowoľodkowy był w tak dobľej kondycji, że
utrzymywał on oddział ortopedyczny oraz oddział pediatryczny. Były również sugestie dotyczące
zamknięcia oddziału dziecięcego gdyŻprzynosił on straty. Wówczas oddział nowoľodkowy wziął na
siebie zapłatę za dyŻury oddziału pediatľycznego, aby zmniejszyó.tą stľatę.

Starosta wraz Z Z-cą Dyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju poinťormowali, że nie
pamiętają takiej sytuacj i.

Kierownik oddziału wyjaśniła, Że w szpitalu w Busku _ Zdroju pľacuje od 1988 roku i jednocześnie
zapýała od kiedy w ýw szpitalu pľacuje Z-caDyrektora ds. FinansowychZoZ w Busku _ Zdľoju.

Z-caDyrektora ds. Finansowych ZoZ w Busku _ Zdroju Zbigniew Pietľaszewski odpowiedział, Że
w ZoZ w Busku _ Zdľoju pracuje od 2002 roku.

Staľosta zwľócił uwagę' że nie naleŻy sięgaó 20 |at wstecz lecz skupić się na obecnej sytuacji, kiedy
obłożenie na oddziale wynosi 30 %. Zarząd Powiatu interesuje to co jest na bieżąco _ jaka jest
bieŻąca działalnośó pod względem pokrycia ewentualnego długu. W związku ztymZarząd Powiatu
będzie po kolei analizował wszystkie oddziały. Starosta zwľócił się do Dyrektora ZoZ w Busku _
Zdroju, czy NFZ okľeślił minimalne czy też maksymalne norľny w zakľesie ilości łóżek na oddziale
i jaka jest w związku ztym minimalna obsada kadľowa.

Dyrektor odpowiedział, Że obecna obsada kadrowa jest minimalna nawet gdyby liczba łőżek została
ogľaniczona do 5. Następnie poinformował, Że jeŻeli chodzi o samo funkcjonowanie oddziałów to
jest zespół naczyn powiązanych. Jeżeli nie będzie oddziału neonatologicznego to nie będzie również
oddziału ginekologiczno _ położniczego. Bez oddziału neonatologicznego oddział ginekologiczno _
położniczy z taką operatywą i takimi fachowcami nie utrzyma się. Dodał jednocześnie, Że nie ma
nikogo w zamian.

Staľosta przekazał, Że jeżelri w/w oddziały mają funkcjonować i nie generowaó takich stľat to |iczba
porodów musi zwiększyó się o przynajmniej 100 do poziomu minimum 500. Jest to kwestia
dobrego ginekologa, który przyciągnie do szpitala pacjentki.

Dyrektor poinformował, że przyjmie do pľacy kazdego dobľego ginekologa. Przekazú', Że

nieustannie podejmuje działaria w zakresie pozyskania do pľacy personelu lekarskiego w tym
ginekologów.

W związku z tym, że oddział ginekologiczno _ położniczy w Pińczowie ľównież wykazuje stratę
Kierownik oddziafu pod rozwagę podała kwestię funkcjonowania obydwóch oddziałów.

Starosta Jeľzy Kolaľz przekazał, Że już od dawna rozvłaŻa koncepcję stworzenia Zespołu Szpitali
Ponidzia. Presja radnych w zakľesie likwidacji oddziałów jest jednak uzasadniona poprzez aspekt
społeczny.

Reasumując Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka podał do
r ozwtŻęnia następuj ące warianty reorganizacj i Ww oddziałów, tj . :

- włączenie oddziafu neonatologicznego jako pododdział do oddziału ginekologiczno

1L

Kierownik Oddziału poinformowała, że kiedyś oddział noworodkowy był W tak dobrej kondycji, że
utrzymywał on oddział ortopedyczny oraz oddział pediatryczny. Były również sugestie dotyczące
zamknięcia oddziału dziecięcego gdyż przynosił on straty. Wówczas oddział noworodkowy wziął na
siebie zapłatę za dyżury oddziału pediatrycznego, aby zrnniej szyć tą stratę.

Starosta Wraz z Z-cą Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju poinformowali, że nie
pamiętają takiej sytuacji.

Kierownik Oddziału Wyjaśniła, że W szpitalu W Busku - Zdroju pracuje od 1988 roku i jednocześnie
zapytała od kiedy W W/W szpitalu pracuje Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski odpowiedział, że
W ZOZ W Busku ~ Zdroju pracuje od 2002 roku.

Starosta zwrócił uwagę, że nie należy sięgać 20 lat wstecz lecz skupić się na obecnej sytuacji, kiedy
obłożenie na oddziale wynosi 30 %. Zarząd Powiatu interesuje to co jest na bieżąco - jaka jest
bieżąca działalność pod względem pokrycia ewentualnego długu. W związku z tym Zarząd Powiatu
będzie po kolei analizował wszystkie oddziały. Starosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ W Busku -
Zdroju, czy NFZ określił minimalne czy też maksymalne normy W zakresie ilości łóżek na oddziale
i jaka jest W związku z tym minimalna obsada kadrowa.

Dyrektor odpowiedział, że obecna obsada kadrowa jest minimalna nawet gdyby liczba łóżek została
ograniczona do 5. Następnie poinformował, że jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie oddziałów to
jest zespół naczyń powiązanych. Jeżeli nie będzie oddziału neonatologicznego to nie będzie również
oddziału ginekologiczno - położniczego. Bez oddziału neonatologicznego oddział ginekologiczno -
położniczy z taką operatywą i takimi fachowcami nie utrzyma się. Dodał jednocześnie, że nie ma
nikogo W zamian.

Starosta przekazał, że jeżeli W/W oddziały mają funkcjonować i nie generować takich strat to liczba
porodów musi zwiększyć się 0 przynajmniej 100 do poziomu minimum 500. Jest to kwestia
dobrego ginekologa, który przyciągnie do szpitala pacjentki.

Dyrektor poinformował, źe przyjmie do pracy każdego dobrego ginekologa. Przekazał, że
nieustannie podejmuje działania W zakresie pozyskania do pracy personelu lekarskiego W tym
ginekologów.

W związku z tym, że oddział ginekologiczno - położniczy W Pińczowie również wykazuje stratę
Kierownik Oddziału pod rozwagę podała kwestię funkcjonowania obydwóch oddziałów.

Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że już od dawna rozważa koncepcję stworzenia Zespołu Szpitali
Ponidzia. Presja radnych W zakresie likwidacji oddziałów jest jednak uzasadniona poprzez aspekt
społeczny.

Reasumując Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka podał do
rozważenia następujące Warianty reorganizacji W/W oddziałów, tj.:
- włączenie oddziału neonatologicznego jako pododdział do oddziału ginekologiczno -
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położniczego,
- połączenie oddziału ginekologiczno _ połoŻniczego w Busku - Zdroju z oddziałem ginekologiczno
_ połoŻniczym w Pińczowie,
- pľzejęcie oddziału ginekologiczno _ połoŻniczego przez firmę zewnętrzną _ prowadzone są
roänowy w tym zakĺesie, ewenfualne poľozumienie zostałoby zawarte do końca m-ca maja br.
Dodał, Że oddział neonatologiczny powinien funkcjonowai nie w takiej obsadzie kadrowej
pielęgniarskiej i nię z taką ilością łóŻek. Jednocześnie zapewnił, Że Żadna pielęgniarka, któľa
stľaciłaby pracę na oddziale neonatologicznym nie stľaci pracy w szpitalu. Zatem, oddział
neonatologiczny zostałby ograniczony' Zreorganizowany, w ten sposób, aby bilansował się.

Staľosta stwierdził, Że czynnik kosztowy inny niż fundusz płac na oddziale neonatologicznym jest
bardzo niski. Natomiast analizując czynnik kosztowy i kontraktowy można zaobsęrwowai, Że

koszty wynagrodzeń są równe kontraktowi. Zatem, wszystkie inne koszty generują stľatę.

Kierownik oddziału stwierdziła, Że na tą chwilę nie wie jak w/w oddział będzie funkcjonował
w ogľaniczonym zakľesie bowiem jest to kwestia czasu. Dodała, Że za|eży Jej na tym, aby na terenie
Buska _ Zdroju ten oddział istniał' Jednocześnie podkľeśliła, Że problemy na poszczególnych
oddziałach w szpitalu są głównie pľoblemami kadrowymi. Jeżeli nie zostaną przyjęte do pracy nowe
pielęgniarki szpital nie będzie funkcjonował, bo kadra zarówno pielęgniarska jak i lekarska jest
coraz starsza. Szkolenie samodzielnej pielęgniarki do pracy na oddziale neonatologicznym trwa
bowiem dwa lata.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że Powiat nie może dofinansowywać działalności bieżącej szpitala
natomiast może współfinansować infrastruktuľę szpitala. Następnie zwrócił się do Pani Kierownik
z zapfianiem co Powiat mógłby dofinansować w zakľesie oddziału neonatologicznego, aby
popľawió jego sytuację Íinansową. W jaki sposób można zachęcii potencjalne pacjentki do leczenia
się w szpitalu w Busku _Zdroju?

Kierownik oddziału przekazał'a, że powyŻsze zvłięane jest przede wszystkim z większą obsadą
lekaľską na oddziale ginekologiczno _ położniczym.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju wymienił rozwiązania wdrożone przez Niego dla poprawy
obecnej sýuacji, tj. sala poľodów rodzinnych, szkoła ľodzenią akcje medialne itd. Następnie
w odpowiedzi na zapýanie Skarbnika Powiatu wyjaśnił, że decydujący jest w tym przypadku
czynnik finansowy.

W dalszej części dyskusji Skarbnik Powiatu zap'ĄaŁ jaka istnieje możliwość zwiększenia kontľaktu.

W odpowiedzi na wlw z-apytanie Dyrektot ZOZ w Busku _ Zdroju poinformował, że na powyższe
ma wpływ wykonanie kontraktu, nadwykonanie rea|izacji pľocedur wysokospecjalistycznych
zabiegowych. Jeżeli zabiegowośó na oddziale ginekologiczno - położniczym wynosiłaby 85 oÁ to
kontľakt byłby wyŻszy. obecnie ta zabiegowość wynosi 1,4%.

Skaľbnik Powiatu zapýaŁ, czy wycena punktowa wykonywanych świadczeń na terenie całego
woj ewództwa j est j ednakowa.
Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju wraz ze Starostą odpowiedzie|i, że ta wycena jest jednakowa
w całym kľaju, 52 z]' za punkt - to jest generalna wycena NFZ.

T2

położniczego,
- połączenie oddziału ginekologiczno - położniczego W Busku - Zdroju z oddziałem ginekologiczno
- położniczym W Pińczowie,
- przejęcie oddziału ginekologiczno - położniczego przez firmę zewnętrzną - prowadzone są
rozmowy wtym zakresie, ewentualne porozumienie zostałoby zawarte do końca m-ca maja br.
Dodał, że oddział neonatologiczny powinien funkcjonować nie W takiej obsadzie kadrowej
pielęgniarskiej i nie z taką ilością łóżek. Jednocześnie zapewnił, że żadna pielęgniarka, która
straciłaby pracę na oddziale neonatologicznyrn nie straci pracy W szpitalu. Zatem, oddział
neonatologiczny zostałby ograniczony, zreorganizowany, W ten sposób, aby bilansował się.

Starosta stwierdził, że czynnik kosztovvy inny niż fundusz płac na oddziale neonatologicznym jest
bardzo niski. Natomiast analizując czynnik kosztowy i kontraktowy można zaobserwować, że
koszty Wynagrodzeń są równe kontraktowi. Zatem, Wszystkie inne koszty generują stratę.

Kierownik Oddziału stwierdziła, że na tą chwilę nie wie jak W/W oddział będzie funkcjonował
W ograniczonym zakresie bowiem jest to kwestia czasu. Dodała, że zależy Jej na tym, aby na terenie
Buska - Zdroju ten oddział istniał. Jednocześnie podkreśliła, że problemy na poszczególnych
oddziałach W szpitalu są głównie problemami kadrowymi. Jeżeli nie zostaną przyjęte do pracy nowe
pielęgniarki szpital nie będzie funkcjonował, bo kadra zarówno pielęgniarska jak i lekarska jest
coraz starsza. Szkolenie samodzielnej pielęgniarki do pracy na oddziale neonatologicznym trwa
bowiem dwa lata.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że Powiat nie może dofinansowywać działalności bieżącej szpitala
natomiast może współfinansować infrastrukturę szpitala. Następnie zwrócił się do Pani Kierownik
z zapytaniem co Powiat mógłby dofinansować W zakresie oddziału neonatologicznego, aby
poprawić jego sytuację finansową. W jaki sposób można zachęcić potencjalne pacjentki do leczenia
się W szpitalu W Busku -Zdroju?

Kierownik Oddziału przekazała, że powyższe związane jest przede wszystkim z większą obsadą
lekarską na oddziale ginekologiczno - położniczym.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju wymienił rozwiązania wdrożone przez Niego dla poprawy
obecnej sytuacji, tj. sala porodów rodzimrych, szkoła rodzenia, akcje medialne itd. Następnie
W odpowiedzi na zapytanie Skarbnika Powiatu wyjaśnił, że decydujący jest W tym przypadku
czymiik finansowy.

W dalszej części dyskusji Skarbnik Powiatu zapytał jaka istnieje możliwość zwiększenia kontraktu.

W odpowiedzi na W/W zapytanie Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że na powyższe
ma wpływ wykonanie kontraktu, nadwykonanie realizacji procedur wysokospecj alistycznych
zabiegowych. Jeżeli zabiegowość na oddziale ginekologiczno - położniczym wynosiłaby 85 % to
kontrakt byłby Wyższy. Obecnie ta zabiegowość wynosi 14 %.

Skarbnik Powiatu zapytał, czy Wycena punktowa wykonywanych świadczeń na terenie całego
Województwajest jedna1<oWa.
Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju Wraz ze Starostą odpowiedzieli, że ta wycena jest jednakowa
W całym kraju, 52 zł za punkt -to jest generalna Wycena NFZ. .
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Starosta zaznaczył, że to, co zależy od Powiatu czyli infrastrukturę szpital ma coraz lepszą tj.
warunki lokalowe' spľzęt. Jedynym mankamentem jest brak kadry która nie chce przychodzió do
małych środowisk.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zaruądu Powiatu zdecydowali, że tematem następnego
posiedzenia Zarządu Powiatu będzie m.in. analiza funkcjonowania oddziału ginekologiczno _
położnicze go z udziałem Kierownika tego oddziału.

Z uwagi na to, ze sytuacja jest trudna i muszą zostaó podjęte określone działania Członek Zarządu
Powiatu Robert Gwőżdż postawił wniosek o zorganizowanie posiedzeń z udziałęm wszystkich
pozostałych kierowników oddziałów lecz bez obecności Dyrekcji Zespołu opieki Zdrowotnej w
Busku _ Zdroju, celem uzyskania wiedzy praktycznej na temat poszczegő|nych oddziałów na
potrzeby Zar ządu Powi atu.

Jednocześnie na wniosek Członka Zarządu Powiatu Roberta GwoździaZarząd Powiatu zobowiązał
Naczelnika Wydziału SoZ Sławomira Dalacha do sprawdzenia, czy kierownicy oddziałów
w ZoZ w Busku _ Zdroju otrzymują roz|iczenia finansowe.

Następnie w związku zzapytaniem Członka Zarządu Roberta Gwożdzia Pľzewodniczący Zarządu
Jerzy Kolaľz zvwőcił się do Naczelnika Wydziału SoZ o spľawdzenie, czy w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku _Zdroju faktycznie funkcjonuje system informatyczny.

Charakterystyka wybľanych elementów oddziału neonatologicznego stanowi załqcznik nr 16 do
niniej s ze g o p roto koł u.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawili
wniosek Wójta Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej na dostarczenie żywności
najbardziej potrzebującym mieszkańcom w/w Gminy - w brzmíeníu stanowiqcym załqczník nr 17
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił przekazać, pomoc finansową w powyższym zakľesie
w wysokości 5 000 zł w głosowaniu jednogłośnie.

o godzinie ] ] :30 Członek Zaľzqdu Powiatu Krzysztof Gajek opuścił posiedzenie Zaľzqdu Powiatu'

4d.20
Skarbnik Powiatu Artrrr Polniak przedstawił wniosek znak: ZSTio.3010.342.Ż0I5 Dyrektora
Zespołu szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zđroju w sprawie pľzesunięcia
wydatków finansowych na realizację projektu Erasmusł, tytuł projektu ,,Zagraniczna praktyka
atutem młodego technika'' - w brzmíeniu stanowíqcym załqcutik nr 18 do níniejszego protokołu

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.
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Starosta zaznaczył, że to, co zależy od Powiatu czyli infrastrukturę szpital ma coraz lepszą tj.
warunki lokalowe, sprzęt. Jedynym mankamentem jest brak kadry, która nie chce przychodzić do
małych środowisk.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, że tematem następnego
posiedzenia Zarządu Powiatu będzie m.in. analiza funkcjonowania oddziału ginekologiczno _
położniczego z udziałem Kierownika tego Oddziału.

Z uwagi na to, że sytuacja jest trudna i muszą zostać podjęte określone działania Członek Zarządu
Powiatu Robert Gwóźdź postawił wniosek o zorganizowanie posiedzeń z udziałem wszystkich
pozostałych kierowników oddziałów lecz bez obecności Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej W
Busku - Zdroju, celem uzyskania wiedzy praktycznej na temat poszczególnych oddziałów na
potrzeby Zarządu Powiatu.

Jednocześnie na wniosek Członka Zarządu Powiatu Roberta Gwoździa Zarząd Powiatu zobowiązał
Naczelnika Wydziału SOZ Sławomira Dalacha do sprawdzenia, czy kierownicy oddziałów
w ZOZ w Busku - Zdroju otrzymują rozliczenia finansowe.

Następnie w związku z zapytaniem Członka Zarządu Roberta Gwoździa Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolarz zwrócił się do Naczelnika Wydziału SOZ 0 sprawdzenie, czy w Zespole Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju faktycznie funkcjonuje system informatyczny.

Charakterystyka wybranych elementów oddziału neonatologicznego stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawili
wniosek Wójta Gminy Pacanów W sprawie udzielenia pomocy finansowej na dostarczenie żywności
najbardziej potrzebującym mieszkańcom W/W Gminy - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17
do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił przekazać pomoc finansową W powyższym zakresie
W wysokości 5 O00 zł W głosowaniu jednogłośnie.

O godzinie 11:30 Członek Zarządu Powiatu KrzysztofGajek opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek znak: ZSTiO.30l0.342.20l5 Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie przesunięcia
wydatków finansowych na realizację projektu Erasmus+, tytuł projektu „Zagraniczna praktyka
atutem młodego technika” - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.
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Ad.21
Skarbnik Powiatu Arfur Polniak przedstawił wniosek znak: ZSTio.3Ol0.46I.20|5 Dyrektoľa

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie przesunięcia

śrođków w pľojekcie Erasmus*, týuł projektu ,,Zagraniczna praktyka atutem młodego technika'' _

w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nľ 19 do níníejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd

Powiatu w głosowaniu j ednogłośnie.

^d.22Kierownik Refeľatu IPI Tadeusz Sempioł pľzedstawił wniosek Burmistľza Miasta i Gminy Busko _

Zdrőj w sprawie udzielenia pomocy ťlnansowej Gminie Busko _ Zdrć:j na pokrycie kosztów

wynájęcia autokaru na wyjazdy słuchaczy Uniwersýetu Trzeciego Wieku do Warszawy

w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu,

Po analizi e, Zaruąd Powiatu postanowił udzielić pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj

w powyższym zakľesie w wysokości l 5OO zł w głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd

Powiatů zóbowiązał Skaľbnika Powiatu do pľzygotowania stosownego pľojektu inicjatywy
uchwałodawczej.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Uchwałą Nľ 4ll20l5 III Składu

orzekającego Regionalnej Izby obraóhunkowej w Kielcach z dnia l3 kwietnia 20l5 ľoku w sprawie

opinii ó 
''piu*o"áaniach 

z wykonania budzetu powiatu za 2014 ľok _ w bľzmieniu stanowiqcym

załqcznÍk nr 21 do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zvłrőcił się do Zarządu Powiatu o podjęcie

wyboru podmiotu do pľowadzenia ľachunku lokaty na kwotę l0 000 000

stanowiqcym załqcznik nr 22 do niníejszego protokołu.

Po analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wybrał jako podmiot do

prowadzenia ľacĹunku lokaty na kwotę l0 000 000 zł na okĺes odŻŻ.04.2015 r. do 26.06.2015 r.

GETIN NOBLE BANK S. A.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po ana|izie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzęz Zarząd Powiatu

w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 7412015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 kwietnia}}|S ľoku w sprawie

decyzji
zł-w

w zakĺesie
bľzmieniu

T4

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił wniosek znak: ZSTiO.30l0.46l.20l5 Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju W sprawie przesunięcia
środków W projekcie Erasmus+, tytuł projektu „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr I9 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 22
Kierownik Referatu lPl Tadeusz Sempioł przedstawił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko -
Zdrój W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na pokrycie kosztów
wynajęcia autokaru na wyjazdy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Warszawy -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił udzielić pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój
W powyższym zakresie W wysokości l 500 zł W głosowaniu jednogłośnie. Jednocześnie Zarząd
Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania stosownego projektu inicjatywy
uchwałodawczej.

Ad. 23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z Uchwałą Nr 41/2015 Ill Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015 roku W sprawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 24
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji W zakresie
wyboru podmiotu do prowadzenia rachunku lokaty na kwotę IO 000 000 zł - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie i dyskusji, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie wybrał jako podmiot do
prowadzenia rachunku lokaty na kwotę 10 000 000 zł na okres od 22.04.2015 r. do 26.06.2015 r.
GETIN NOBLE BANK S. A.

Ad. 25
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
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 74/2015 Zarządu Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
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Zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015 stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu.

^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zaiządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 75/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 kwietnia 2015 ľoku w sprawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załqcznik nľ 24 do
niniejsze go protokołu.

Ad.27
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłożyŁ pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

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

Uchwała Nr 7612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 22 kwiętnia 2015 ľoku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 toku stanowí załqcznik nr 25 do
niníejszego p roto kołu.

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak ptzedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

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

Uchwała Nr 77l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 kwietnia2015 roku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowí załqcznik nr 26 do
niniej s ze go p ľoto koł u.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak ptzedłoŻył projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała został.a pozýywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

L5

zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 23 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
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 75/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.

Ad. 27
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 76/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.

Ad. 28
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 77/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu.

Ad. 29
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Uchwała Nľ 78/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ2kwietnia 2015 roku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik nr 27 do
nin iej s ze g o p r oto koł u.

Ad.30
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zapýań i wolnych wniosków.

Ad.31
Po zrealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie ll:55 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Pľotokół sporządziła:
Martvna Lis
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Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2015 roku W sprawie
zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokołu.

Ad. 30
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych zapytań i wolnych wniosków.

Ad. 31
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 11:55 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
M rtyna Lis
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