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Pľotokół Nr 21 /2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia ó maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2' Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robert GwőŻdż
5. Wiesław Marzęc

oraz

Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andrzei Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Wiesław Waga _ Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie
EwaZacharska - Naczelnik Wydziału AB
Henľyk KrzyŻanski - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Grzegorz Gałuszka _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju
Pľzemysław Boľowiecki _ Kierownik oddziału chirurgicznego ogólnego w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Uľszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR

Poľządek nosiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.

Stwieľdzenie quorum.

Przyj ęcie poľządku posiedzeni a.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Zapoznanie się informacją Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowíe dotyczącą
wykonania obowiązków ujętych w Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej StľaŻy
Pożamej w Busku _ Zdroju z dnia 2Ż grudnia Ż0l4 r. (Dyľ. DPS w Zborowie, Dyľ. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu ',Aktywny samoľząd''
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Protokół Nr 21 /2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 6 maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

_ Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak

. Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź

. Wiesław Marzec

OI'3.Z

Helena Bebel ~ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Zborowie
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Wiesław Waga ~ Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie
Ewa Zacharska - Naczelnik Wydziału AB
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu '
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Przemysław Borowiecki - Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego W Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

5. Zapoznanie się informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie dotyczącą
wykonania obowiązków ujętych w Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Busku _ Zdroju z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

6. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi vvyboru dofinansowania i rozliczania wniosków
o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

1



obowiązujących w 20l5 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik
Powiatu).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
w Broninie dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie planowanej budowy stajni przy ośrodku
(Dyľ. SOS-W w Bľoninie, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. AB, Skarbnĺk
Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Maľszałka Województwa Świętokľzyskiego w spľawie udzielenia pomocy
finansowej na rea|ízację IX ogólnopolskiego Konkursu FotograÍicznego ',Wszystkie Dzieci
Swiata'' (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _
Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na wynajem miejsc noclegowych w intemacie dla
uczestników Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona ,,Niechaj zabľzmi Bukowina'' (Nacz. Wydz.
BK).

l0. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2014 (Nacz. Wydz. EK).

1l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr VI/58/20l5 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 2015 r. w spľawie udzielenia dotacji celowych na
doťtnansowanie pľac konseľwatoľskich, restauľatoľskich lub robót budowlanych przy zabytkach
położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków (Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

13' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny Ż01412015 (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwietdzenia aneksu
nr 9 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalĺych nľ l im. Mikołaja Kopeľnika
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 20l4l20l5 (Nacz. Wydz. EK).

l5.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatvłierdzenia aneksu
nr 7 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju na
ľok szkolny 201412015 (Nacz. Wydz. EK).

16. Analiza funkcjonowania oddziału chirurgicznego ogólnego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju (Kieľownik oddzialu chiruľgicznego ogólnego, Dyr. ZoZ w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

17. Podjęcie inicjatyvr.y uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr Yl42lŻ0l5 Rady Powiatu w
Busku _ Zdroju z dnia 27 lutego 2015 r' w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespo|e
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju oraz ustalenia terminu jej pieľwszego posiedzenia (Nacz.
Wydz. SOZ).

l8. Przyjęcie sprawozdania z rea|ízacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozaľządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoŚó poŻytku publicznego
w 2014 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

19. Zaopiniowanie bilansu jednostki budzetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzonego na dzień 3l'l2.20l4 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz
ľachunkiem zysków i strat jednostki (Skaľbnik Powĺatu).

obowiązujących w 2015 roku (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik
Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Broninie dotyczącego zajęcia stanowiska W sprawie planowanej budowy stajni przy Ośrodku
(Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. AB, Skarbnik
Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Świętokrzyskiego W sprawie udzielenia pomocy
finansowej na realizację IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci
Swiata” (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wynajem miejsc noclegowych w intemacie dla
uczestników Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina” (Nacz. Wydz.
EK).
Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli W roku 2014 (Nacz. Wydz. EK).

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany uchwały nr VI/58/2015 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. W sprawie udzielenia dotacji celowych na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju na
rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).
Analiza funkcjonowania oddziału chirurgicznego ogólnego Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju (Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego, Dyr. ZOZ w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w
Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 r. W sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia (Nacz.
Wydz. SOZ).

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2014 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
Zaopiniowanie bilansu jednostki budżetowej i Samorządowego zakładu budżetowego
sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz
rachunkiem zysków i strat jednostki (Skarbnik Powiatu).
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Ż0. Zaopiniowanie bilansu z wykonania budzetu Powiatu Buskiego spoľządzonego na dzien
3l.12.2014 r. (Skarbnik Powiatu).

2l. Sprawy rőŻne.

22. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz, któľy powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otwoľzył 21 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zatządu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności Członków Zarzqdu oraz zoproszonych osób
stanowiq załqczniki nr 1 í nr 2 do nin. protokołu,

Ad.3
Pľoponowany poľządek posiedzenia został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nľ 20i20l 5 z dnia 29 kwietnia 201 5 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
z informacją dotyczącą wykonania obowiązków ujętych w Decyzji Komendanta Powiatowego
Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdroju z dnia2L grudnia}}l4 r., d. dostosowania długości
dojść ewakuacyjnych w budynku (użýkowe poddasze) do wymagań obowipujących przepisów
techniczno _ budowlanych oruz wydzielenia pożaľowego istniejącej w budynku klatki schodowej
zwyposaŻeniem urządzeń do usuwania dymu'
Ww pismo stanowi załqczník nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z zasadami dotyczącymi wyboľu dofinansowania i roz|iczania wniosków

20. Zaopiniowanie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzonego na dzień
3 1 . 12.2014 r. (Skarbnik Powiatu).

21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 °° otworzył 21 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - Iiszjy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr I i nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 3
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 20/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Zborowie Helena Bebel zapoznała Zarząd Powiatu
z informacją dotyczącą wykonania obowiązków ujętych W Decyzji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2014 r., tj. dostosowania długości
dojść ewakuacyjnych W budynku (użytkowe poddasze) do wymagań obowiązujących przepisów
techniczno - budowlanych oraz Wydzielenia pożarowego istniejącej W budynku klatki schodowej
z wyposażeniem urządzeń do usuwania dymu.
W/W pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku. - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków
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o dofinansowanie w ľamach modułu I i II pilotażowego programu ,'Aktywny samorząd'
obowiązującymi w 20l5 ľoku _ w brzmienÍu stanowíqcym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu,

Po analizie i dyskusji, informacja w powyzszym zakľesie została przyjęĹa przez Zarząd Powiatu do
wiadomości.

Ad.7
Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga pľzedstawił
wniosek w spľawie planowanej budowy stajni przy ośľodku, celem pľowadzenia zajęć, hipoterapii
dla uczniów i wychowanków SoS-w _ w brzmieniu stanowiqcym załqczník nr 5 do ninÍejszego
protokołu.

Powyższy wniosek był przedmiotem posiedzenia Nľ 206/2014 z dnia 12 listopada 2014 ľoku.
Wówczas Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu, który zasugeľował, aby
w pieľwszej kolejności zotganizować, spotkanie z udziałem Jego osoby, a takŻe Prezesa
Stowaľzyszenia ,,Daj Dziecku Nadzieję'', Dyľektora ośľodka, Naczelnika Wydziału GKN,
Kierownika Refeľatu IPI' Naczelnika Wydziału EK, celem ustalenia wszelkich szczegőłőw
doty czący ch powyższej i nwestycj i.

Zgodnie z wnioskiem, Stowaľzyszenie ,,Daj Dziecku Nadzieję'' zobowiązuje się przekazać
wybudowany obiekt na własność Powiatu Buskiego. Ponadto, w/w Stowarzyszenie zobowiązuje się
zapewnić konia, jego wyŻywienie, pielęgnację, spľzęt potľzebny do prowadzenia zajęć, i osobę
z kwal ifi kacj ami do pľowadz enia zajęć, hipoterapi i.

Starosta Jerzy Kolaľz wyjaśnił, że Powiat musiałby ptzekazać, w uŻyczenie na czas budowy
okreŚloną część, działki na ruecz Stowarzyszenia. Ww Stowaľzyszenie musiałoby pozyskać środki,
dokumentację i pozwolenie na budowę, a następnie zrea|izowac powyŻszą inwestycję. Po
wykonaniu tej inwestycji Stowarzyszenie musiałoby przekazai óałośó nakładów na tZęcZ Powiatu
Buskiego tj' Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie do dalszego korzystania
i użytkowania. Jednocześnie dodał, ze Stowaľzyszenie mogłoby pozyskać część śľodków na
dofinansowanie działalności hipoteľapii w ramach ľozmaitych projektów, czy teŻ małych grantów

Dyrektor SOS-W w Broninie Wiesław Waga podkľeślił, że ośľodek musi byó konkurencyjny
względem innych placówek zwłaszczaw sýuacji zagraŻającego niŻu demogľaÍicznego. Wobec tego,
aby funkcjonowai należy poszerzać ofertę będąc jednostką konkurencyjną' nowoczesną i spľawną.
Zatem, Dyľektoľ zwrócił się o wyrażenie zgody przezZarząd Powiatu na realizację w/w inwestycji'
a następnie o wspaľcie formalno _ prawne w powyższym zakľesie. Dodał, że Stowarzyszenie będzie
natomiast w dalszym ciągu pozyskiwaó śľodki od sponsorów. Zgodnie ze sporządzoną symulacją
kosztów przedmiotowe zadanie tj' budowa stajni będzie stanowiło koszt wielkości 40 _ 50 tys. zŁ.

Na chwilę obecną Stowaľzyszenie pozyskało na powyższy cel kwotę w wysokości ok. 30 tys. zł.
Jednocześnie Dyrektoľ dodał, Że nauczycielka ośľodka posiadająca upľawnienia i będąca
instľuktorem hipoterapii na początek poŻyczyłaby konia ośľodkowi. opiekę nad koniem
spľawowałaby grupa wolontariuszy _ członkowie ilw Stowarzyszenia deklarujący jednocześnie
chęć dokształcania się w powyŻszym zakresie. Pełna opieka łącznie z weteľynaryjną jest
zagwarantowana przez Stowarzyszenie. W razie niepowodzenia wlw działalności budynek stajni
będzie moŻna wykoľzystać j ako budynek gospodaľczy.

o dofinansowanie W ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
obowiązującymi W 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po analizie i dyskusji, infomiacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do
Wiadomości.

Ad. 7
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie Wiesław Waga przedstawił
wniosek W sprawie planowanej budowy stajni przy Ośrodku, celem prowadzenia zajęć hipoterapii
dla uczniów i wychowanków SOS-W - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Powyższy wniosek był przedmiotem posiedzenia Nr 206/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku.
Wówczas Zarząd Powiatu przychylił się do stanowiska Skarbnika Powiatu, który zasugerował, aby
W pierwszej kolejności zorganizować spotkanie z udziałem Jego osoby, a także Prezesa
Stowarzyszenia „Daj Dziecku Nadzieję”, Dyrektora Ośrodka, Naczelnika Wydziału GKN,
Kierownika Referatu IPI, Naczelnika Wydziału EK, celem ustalenia wszelkich szczegółów
dotyczących powyższej inwestycji.

Zgodnie z wnioskiem, Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję” zobowiązuje się przekazać
wybudowany obiekt na własność Powiatu Buskiego. Ponadto, W/W Stowarzyszenie zobowiązuje się
zapewnić konia, jego wyżywienie, pielęgnację, sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć i osobę
z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć hipoterapii.

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że Powiat musiałby przekazać w użyczenie na czas budowy
określoną część działki na rzecz Stowarzyszenia. W/W Stowarzyszenie musiałoby pozyskać środki,
dokumentację i pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować powyższą inwestycję. Po
wykonaniu tej inwestycji Stowarzyszenie musiałoby przekazać całość nakładów na rzecz Powiatu
Buskiego tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie do dalszego korzystania
i użytkowania. Jednocześnie dodał, że Stowarzyszenie mogłoby pozyskać część środków na
dofinansowanie działalności hipoterapii W ramach rozmaitych projektów, czy też małych grantów.

Dyrektor SOS-W W Broninie Wiesław Waga podkreślił, że Ośrodek musi być konkurencyjny
względem innych placówek zwłaszcza W sytuacji zagrażającego niżu demograficznego. Wobec tego,
aby funkcjonować należy poszerzać ofertę będąc jednostką konkurencyjną, nowoczesną i sprawną.
Zatem, Dyrektor zwrócił się o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na realizację W/W inwestycji,
a następnie o Wsparcie fonnalno - prawne W powyższym zakresie. Dodał, że Stowarzyszenie będzie
natomiast W dalszym ciągu pozyskiwać środki od sponsorów. Zgodnie ze sporządzoną symulacją
kosztów przedmiotowe zadanie tj. budowa stajni będzie stanowiło koszt wielkości 40 - 50 tys. zł.
Na chwilę obecną Stowarzyszenie pozyskało na powyższy cel kwotę W wysokości ok. 30 tys. zł.
Jednocześnie Dyrektor dodał, że nauczycielka Ośrodka posiadająca uprawnienia i będąca
instruktorem hipoterapii na początek pożyczyłaby konia Ośrodkowi. Opiekę nad koniem
sprawowałaby grupa wolontariuszy - członkowie W/W Stowarzyszenia deklarujący jednocześnie
chęć dokształcania się W powyższym zakresie. Pełna opieka łącznie z weterynaryjną jest
zagwarantowana przez Stowarzyszenie. W razie niepowodzenia W/W działalności budynek stajni
będzie można wykorzystać jako budynek gospodarczy.
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Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanski przekazał, Że w pľzypadku, gdyby w/w inwestycja
została zrealizowana w okresie czasu do 3 lat naleŻy podjąć stosowną uchwałę Zaľządu Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem, wydzieľzawienie.
W przypadku realizacji pľzedmiotowego zadania dłuzszej niz 3 |ata w/w uchwałę musi podjąó
ľównież Rada Powiatu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała, żejest to cenna inicjatywa, która pomoże
w rehabilitacji uczniów ośľodka, a nawet pozwoli wspierać nabór do tej placówki' Dodała, że
będzie to dodatkowy atut dla ośľodka'

W zakľesie sugestii Dyľektoľa ośrodka dotyczącej uzyskania pomocy w przygotowaniu pľojektu
zagospodarowania teľenu niezbędnego dla realizacji przedmiotowej inwestycji' Naczelnik Wydziału
AB Ewa Zachaľska zapewniła, że w miarę możliwości udzieli takiej pomocy oraz posłuży ľadą Panu
Dyrektorowi w powyższym zakľesie.

Starosta Jerzy Kolarz Zaznaczył' Że w związku z tym, Że powyŻsze ma służyó działalności
terapeutycznej, po zgromadzeniu koniecznych dokumentów, znaczne śľodki na budowę czy teŻ
wyposaŻenie stajni można pozyskać w ramach dofinansowaniaz PFRON, w ramach RPo, PRow
czy teŻ małych grantów.

Po szczegółowym przeana|izowaniu, na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie
wyraził zgodę na uŻyczenie działki na Ízecz Stowarzyszenia ,'Daj Dziecku Nadzieję'' na ľealizację
przedmiotowej inwestycji.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek Maľszałka Województwa
Swiętokĺzyskiego w spľawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 7 tys. zł na realizację IX
ogólnopolskiego Konkuľsu Fotograficznego ,,Wszystkie Dzieci Świata'' - w brzmieniu
stanowiqcym załqcznik nr 6 do niníejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyó środki finansowę w wysokości 2 tys. zł na
nagľody dla uczestników konkuľsu. Jednocześnie Zarząd Powiatu zasugerował możliwość
powołania w skład Komisji Konkuľsowej pľzedstawiciela Powiatu Buskiego tj. Członka Zarządu
Powiatu Roberta Gwożdzia.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK pľzedłoŻyŁa Zarządowi Powiatu projekt
yricjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Swiętokrzyskiemu na realizaď1ę zadania z zakľesu kultury - w brzmíeníu stanowíqcym załqcznik
nr 7 do ninÍejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przekazał, ze W przypadku, gdyby W/W inwestycja
została zrealizowana W okresie czasu do 3 lat należy podjąć stosowną uchwałę Zarządu Powiatu
W sprawie vvyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości W najem, wydzierżawienie.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania dłuższej niż 3 lata W/W uchwałę musi podjąć
również Rada Powiatu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że jest to cenna inicjatywa, która pomoże
W rehabilitacji uczniów Ośrodka, a nawet pozwoli wspierać nabór do tej placówki. Dodała, że
będzie to dodatkowy atut dla Ośrodka.

W zakresie sugestii Dyrektora Ośrodka dotyczącej uzyskania pomocy W przygotowaniu projektu
zagospodarowania terenu niezbędnego dla realizacji przedmiotowej inwestycji, Naczelnik Wydziału
AB Ewa Zacharska zapewniła, ze W miarę możliwości udzieli takiej pomocy oraz posłuży radą Panu
Dyrektorowi W powyższym zakresie.

Starosta Jerzy Kolarz zaznaczył, że w związku z tym, że powyższe ma służyć działalności
terapeutycznej, po zgromadzeniu koniecznych dokumentów, znaczne środki na budowę czy też
wyposażenie stajni można pozyskać W ramach dofinansowania z PFRON, w ramach RPO, PROW
czy też małych grantów.

Po szczegółowym przeanalizowaniu, na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie
wyraził zgodę na użyczenie działki na rzecz Stowarzyszenia „Daj Dziecku Nadzieję” na realizację
przedmiotowej inwestycji.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła Wniosek Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego W sprawie udzielenia pomocy finansowej W wysokości 7 tys. zł na realizację IX
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata” - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe W vvysokości 2 tys. zł na
nagrody dla uczestników konkursu. Jednocześnie Zarząd Powiatu zasugerował możliwość
powołania W skład Komisji Konkursowej przedstawiciela Powiatu Buskiego tj. Członka Zarządu
Powiatu Roberta Gwoździa.

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

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK przedłożyła Zarządowi Powiatu projekt
inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województvvu
Świętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.
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Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazaé Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na wynajem
50 miejsc noclegowych w internacie dla uczestników Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona

',Niechaj 
zabrzmi Bukowina'' w dniach Ż2-24 maja bľ. - w bľzmienÍu stanowíqcym załqcznik nr 8

ĺlo nĺniej sze go proto kołu,

Zgodnie z wlw wnioskiem oľganizatoľzy zwracają się o wycenienie usługi po kosztach własnych.
W internacie ZST-I w Busku _ Zdľoju byłaby to kwota 46 zł od osoby za dwa noclegi.

Po ana|izie, powyŻszy wniosek został zaakceptowany przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień omówiła sprawozdanie z wykorzystania środków na

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 _ w brzmieniu stanowíqcym
załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu,

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

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zmiany uchwały nrYIl58l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju zdnia 3l marca 20l5 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych na doftnansowanie prac konserwatoľskich, restauratorskich
lub robót budowlanych pľzy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków - w bľzmíeniu stanowiqcym załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany pTZeZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głoŚnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Techniczno ~ lnfonnatycznych W Busku ~ Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na Wynajem
50 miejsc noclegowych W internacie dla uczestników Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona
„Niechaj zabrzmi Bukowina” W dniach 22-24 maja br. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.

Zgodnie z W/W wnioskiem organizatorzy zwracają się 0 Wycenienie usługi po kosztach własnych.
W intemacie ZST-I W Busku - Zdroju byłaby to kwota 46 zł od osoby za dwa noclegi.

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

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła sprawozdanie z wykorzystania środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli W roku 2014 - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt inicjatywy uchwałodawczej
W sprawie zmiany uchwały nr VI/58/2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 r.
W sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

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

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła wniosek w spľawie oľganizacji nauczania
indywidualnego dla uczennicy klasy II Gimnazjum w Specjalnym ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Busku - Zdroju _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr II do niniejszego
protokołu.

Koszt w/w nauczania w tygodniowym wymiarze 12 godzin to 5 567,32 zł.

Po anal.izie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wnĺosku nĺe podlega podanĺu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisĺíw prawa doĘczących ochrony danych osobowych.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień omówiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ 8 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 20l4l20l5.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszą uchwałę w głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 maja 2015 ľoku w spľawie
zatwierdzenia aneksu nľ 8 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na ľok szkolny Ż01412015 stanowi załqcznik
nr I2 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdroju w spľawie zatwietdzenia aneksu nľ 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju na ľok szkolny 20l4l20l5.

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

Uchwała Nľ 81/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 maja 2015 ľoku w sprawie
za5ĺĺierdzenia aneksu nr 9 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 im.
Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju na rok szkolny Ż0l4l20|5 stanowi załqcznik nr 13 do
níniej sze go p roto koł u.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłoŻyła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zatwierdzęnia aneksu nľ 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno -
Informatycznych w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201412015.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła wniosek W sprawie organizacji nauczania
indywidualnego dla uczennicy klasy II Gimnazjum W Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym W Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr II do niniejszego
protokołu.

Koszt W/W nauczania W tygodniowym wymiarze 12 godzin to 5 567,32 zł.

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

Rozpatrzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższą uchwałę W głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 6 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno ~ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 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 81/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l im.
Mikołaja Kopernika W Busku ~ Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno -
Informatycznych W Busku - Zdroju na rok szkolny 2014/2015.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 82/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie
zatwierdzenia aneksu nľ 7 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201412015 stanowi załqczník nr 14 do níniejszego pľotokołu.

Ad. 16
Kieľownik oddziału chiruľgicznego ogólnego
Pľzemysław Borowiecki dokonał szczegółowej

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
ana|izy w/w oddziału.

Staľosta Jerzy Kolaľz stwieľdził, Że Zarząd chciałby uzyskać informacje dotyczące możliwości
poprawy sytuacji finansowej na poszczególnych oddziałach i w dniu dzisiejszym zostanie dokonana
ana|iza oddziału chiľuľgicznego ogólnego. Zgodnie zprzedłoŻonąptzezWydział SoZ tut. Starostwa
Powiatowego ana|izą w ostatnich latach wartość i wykonanie kontľaktu na oddziale chirurgicznym
ogólnym oscyluje w granicach 5 mln. zł' Niepokojąca jest natomiast wartość kosztów i przyóhodów.
W 20l2 ľoku orazŻ0|3 roku rőżnica pomiędzy pľzychodami a kosztami była dodatnia, natomiast
w roku 20l4 wynosiła ona minus - l43 0l3,45 zł' Oznaczato, Że rőŻnica pomiędzy przychodami
a kosztami w roku 2014 była o ok. 1 mln. zł mniejsza w porównaniu do ľoku 20l3, gdzie wynosiła
ona 981 844,28 zł. Analizując koszty można stwierdzić, że wysokośi wynagrodzeń nieznacznie
wzľosła, zmniejszył się koszt dyżurów lekarskich, koszt zakupu procedur medycznych oscyluje na
podobnym poziomie, koszt leków zmniejszył się w poľównaniu do roku 2072, koszt sprzętu
i materiałów jednorazowych utľzymuje się na takim Samym poziomie. W związku z tym Starosta
zapytał, co było powodem tego, że wynik finansowy ilw oddziału za rok 2014 był o ok. l m|n. zł
gorszy. Jakie Kieľownik oddziału zaproponowałby zmiany organizacyjne w celu poprawy takiej
sytuacji?

Kieľownik oddziału chiľurgicznego ogólnego Pľzemysław Boľowiecki wyjaśnił, że koszty
mateľiałowe nie wzrosły, leczenie odbywało się jak dotychczas, a oddział wygeneľował większe
koszty. Wyjaśnił, Że na oddziale chiľurgicznym są leczeni pacjenci internistyczni. W ubiegłym ľoku
na w/w oddziale było leczonych 2 2l8 pacjentów, wykonano ogółem ok' 700 zabiegów, w tym 6l0
na bloku operacyjnym' Zatem, pozostali pacjenci _ a pÍZynajmniej 1l3 z liczby wszystkich
pacjentów, nie powinni przebywaó na oddziale chiľurgicznym. Są jednak oddziały, które nie chcą
przyjmowaó pacjentów teľminalnych onkologicznych, pacjentów z biegunkami itd. Inne oddziały
zachowawcze powinny takich pacjentów |eczyć, gdyż one mają-procedury zachowawcze' oddział
chiruľgiczny ogólny nie ma takich procedur i musi tych pacjentów dopasowywać do okľeślonej
proceduľy, któľa jest mniej płatna. Ponadto, oddział chiruľgiczny ogólny wykonuje endoskopie dla
całego szpita\a. W ubiegłym roku wykonano 990 gastľoskopii i 490 kolonoskopii. Dodatkowo
oddział wykonuje ambulatoryjnie procedury endoskopii jednego dnia. Kierownik oddziału
podkĺeślił, że peľsonel lekarski na w/w oddziale nie jest juz wydolny fizycznie. Na w/w oddziale
pracuje bowiem 6 |ekarzy, |ecz na pełnym etacie jest tylko 3 chirurgów specjalistów. od m_ca
wľześnia br' nie będzie rezydenta, któľy kończy rezydentuľę. Dodał jednocześnie, że obecni lekarze
mają duŻą ilośi niewykorzystanych, zaległych urlopów z poptzednich lat. Jeżeli lekarz pracujący
w poľadni zdecyduje się na uľlop w wakacje to należy zamknąć, poradnię bądż zamknąć' oddział.
Jeden lekarzjest bowiem codziennie wykoľzystywany do endoskopii tj. endoskopii ambulatoľyjnej

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

Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 6 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
W Busku _ Zdroju na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Przemysław Borowiecki dokonał szczegółowej analizy W/W oddziału.

Starosta Jerzy Kolarz stwierdził, że Zarząd chciałby uzyskać informacje dotyczące możliwości
poprawy sytuacji finansowej na poszczególnych oddziałach i W dniu dzisiejszym zostanie dokonana
analiza oddziału chirurgicznego ogólnego. Zgodnie z przedłożoną przez Wydział SOZ tut. Starostwa
Powiatowego analizą W ostatnich latach wartość i wykonanie kontraktu na oddziale chirurgicznym
ogólnym oscyluje W granicach 5 mln. zł. Niepokojąca jest natomiast wartość kosztów i przychodów.
W 2012 roku oraz 2013 roku różnica pomiędzy przychodami a kosztami była dodatnia, natomiast
W roku 2014 wynosiła ona minus - 143 013,45 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy przychodami
a kosztami W roku 2014 była o ok. 1 mln. zł mniejsza W porównaniu do roku 2013, gdzie wynosiła
ona 981 844,28 zł. Analizując koszty można stwierdzić, że Wysokość Wynagrodzeń nieznacznie
wzrosła, zmniejszył się koszt dyżurów lekarskich, koszt zakupu procedur medycznych oscyluje na
podobnym poziomie, koszt leków zmniejszył się W porównaniu do roku 2012, koszt sprzętu
i materiałów jednorazowych utrzymuje się na takim samym poziomie. W związku z tym Starosta
zapytał, co było powodem tego, że wynik finansowy W/W oddziału za rok 2014 był o ok. 1 mln. zł
gorszy. Jakie Kierownik Oddziału zaproponowałby zmiany organizacyjne W celu poprawy takiej
sytuacji?

Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego Przemysław Borowiecki wyjaśnił, że koszty
materiałowe nie wzrosły, leczenie odbywało się jak dotychczas, a oddział wygenerował większe
koszty. Wyjaśnił, że na oddziale chirurgicznym są leczeni pacjenci internistyczni. W ubiegłym roku
na W/W oddziale było leczonych 2 218 pacjentów, wykonano ogółem ok. 700 zabiegów, W tym 610
na bloku operacyjnym. Zatem, pozostali pacjenci - a przynajmniej 1/3 z liczby wszystkich
pacjentów, nie powinni przebywać na oddziale chirurgicznym. Są jednak oddziały, które nie chcą
przyjmować pacjentów terminalnych onkologicznych, pacjentów z biegunkami itd. Inne oddziały
zachowawcze powinny takich pacjentów leczyć, gdyż one mają-procedury zachowawcze. Oddział
chirurgiczny ogólny nie ma takich procedur i musi tych pacjentów dopasowywać do określonej
procedury, która jest mniej płatna. Ponadto, oddział chirurgiczny ogólny wykonuje endoskopie dla
całego szpitala. W ubiegłym roku wykonano 990 gastroskopii i 490 kolonoskopii. Dodatkowo
oddział wykonuje ambulatoryjnie procedury endoskopii jednego dnia. Kierownik Oddziału
podkreślił, że personel lekarski na W/W oddziale nie jest już wydolny fizycznie. Na W/w oddziale
pracuje bowiem 6 lekarzy, lecz na pełnym etacie jest tylko 3 chirurgów specjalistów. Od m-ca
września br. nie będzie rezydenta, który kończy rezydenturę. Dodał jednocześnie, że obecni lekarze
mają dużą ilość niewykorzystanych, zaległych urlopów z poprzednich lat. Jeżeli lekarz pracujący
W poradni zdecyduje się na urlop W wakacje to należy zamknąć poradnię bądź zamknąć oddział.
Jeden lekarz _jest bowiem codziennie wykorzystywany do endoskopii tj. endoskopii ambulatoryjnej
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oľaz endoskopii dla całego szpitala. Drugi lekaľz pełni dyżuľ' natomiast trzeci kończy dyŻur. Jeżeli
jeden chirurg musiałby opeľować to na oddziale zostałby tylko jeden lekarz. W dalszej części
posiedzenia Kierownik oddziału poinformował, że dodatkowe koszty zostały wygenerowane
z uwagi na nowy blok operacyjny. W ubiegłym ľoku comiesięczne koszty bloku operacyjnego
wynosiły ok. 50 tys. zł, teraz koszty miesięczne wynoszą ok. 100 tys. zł. Zatem, te koszty
dwukrotnie wzľosły. Za m-ce styczen, luty, marzec, kwiecień br. zostały wygenerowane kosáy
dotyczące bloku operacyjnego w wysokości ok' 240 tys. zł' Na te koszty oddział chiľuľgiczny nie ma
jednak wpływu. Zgodnie bowiem z wymogami i stosownymi pľoceduľami na bloku musi przebywać
Ż anastezjologów. Koszty leczenia chiľurgicznego nieznacznie wzrosły, natomiast znacząco wzrosły
takie koszty, jak wyŻęi wymienione. .Iednocześnie Kierownik oddziału dodał, Że wzrosły koszty
tlenu, na który co miesiąc jest przeznaczona kwota ok' l 400 zł. \N zakresie kosztów tľansportu
podkľeślił, że bľak jest ľadiologów _ w szpitalu jest tylko jeden ľadiolog, a co za tym idzie bľak jest
całodobowego badania USG. W potze popołudniowej nie ma osoby, która wykonałaby
ľadiologiczne badanie. Zgodnie Z umową podpisaną z Śco pacjenci są wysyłani do Kielc
i wykonuje się im baľdziej szczegółowe badanie jakim jest tomografia komputerowa. W związku
z powyŻszym koszty transpoľtu naľastają.
Następnie Kierownik oddziału poinformował, Że proceduľy chirurgiczne planowe są krótkie'
Pacjenci internistyczni wymagają natomiast dłuższego leczenia. Społeczeństwo się staľzeje i będą
leczone coÍaz starsze osoby. Ryzyko powikłań w wieku powyżej 70 roku życia jest takie samo jak
iu młodszych ludzi, lecz starsi pacjenci wymagają dłuŻszego pobytu na oIoM orazna oddziale.

Wówczas generują się koszty. Pacjenci internistyczni na oddziale chirurgicznym geneľują
dodatkowo koszty zvłiązane z procedurami diagnostycznymi. Kieiownik oddziału podkreślił, że Ź|e
jest zorganizowany ľegulamin wewnętľzny szpitala. .Iednocześnie dodał, Że na oddziale nie ma
pacjentów z poradni przyszpitalnej. Dodatkowe koszty wynikają również z organizacji pacjentów do
zabiegów. Pacjent do zabiegu przychodzi od lekarza rodzinnego bez badań, gdyz wykonuje on tylko
badania niezbędne do rozpoznania choroby. Koszty pacjentów z ciężkimi urazami wynikają
z organizacji służby zdrowia oraz pogotowia. Tego ľodzaju pacjenci nie powinni bowiem trafiaó do
szpitala w Busku - Zdroju lecz od razuna SoR. Pacjent z ciężkim uÍazemprzyjeŻdŻając do naszego
szpita|a ma wykonane badanie RTG bez moŻliwości wykonania badania USG i następnie jest
odsyłany na SoR do Kielc. W ten sposób są generowane dodatkowe koszty.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju Grzegorz Gałuszka uzupełnił, Że zgodnie z ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym należy takiego pacjenta przywieżć, do najbliższego szpitala, celem
konsultacji i odwiezienia. Świętokĺzyskie Centľum Ratownictwa Medycznego pľzywozi zatem
takich pacjentów do naszego szpitala, zostawia ich, a następnie ZoZ w Busku _ Zdroju zamawiając
karetkę musi zapłacić, za dalszy transpoľt.

Starosta zwrőcił się do Dyrektora ZoZ w Busku - Zdroju z zapytaniem dotyczącym kwestii
umieszczania na oddziale chirurgicznym ogólnym pacjentów, ktőľzy powinni pľzebywai na
oddziałach zachowawczych. Przypomniał, że w ubiegłym ľoku nie było wykonania kontľaktu na
oddziale wewnętľznym. Jest to Zatem kwestia porządku naizbie przyjęć,.

Dyľektor ZoZ w Busku - Zdrojujako przykład podał pacjenta z bólem brzucha, któľy tľafia ze
skierowaniem od lekarzaPoZ na oddział chiľurgiczny, podczas gdy mógłby być leczony na oddziale
zaktźnym bądŹ internistycznym. Dodał, że nie ma wpływu na to, jak migruje pacjent. Na powyższe
bowiem ma wpływ Z-caDyrektora ds. Lecznictwa ZoZ w Busku - Zdroju oľazlekarze.

oraz endoskopii dla całego szpitala. Dmgi lekarz pełni dyżur, natomiast trzeci kończy dyżur. Jeżeli
jeden chirurg musiałby operować to na oddziale zostałby tylko jeden lekarz. W dalszej części
posiedzenia Kierownik Oddziału poinformował, że dodatkowe koszty zostały wygenerowane
z uwagi na nowy blok operacyjny. W ubiegłym roku comiesięczne koszty bloku operacyjnego
wynosiły ok. 50 tys. zł, teraz koszty miesięczne wynoszą ok. 100 tys. zł. Zatem, te koszty
dwukrotnie wzrosły. Za m-ce styczeń, luty, marzec, kwiecień br. zostały wygenerowane koszty
dotyczące bloku operacyjnego w wysokości ok. 240 tys. zł. Na te koszty oddział chirurgiczny nie ma
jednak wpływu. Zgodnie bowiem z wymogami i stosownymi procedurami na bloku musi przebywać
2 anastezjologów. Koszty leczenia chirurgicznego nieznacznie wzrosły, natomiast znacząco wzrosły
takie koszty, jak wyzej wymienione. Jednocześnie Kierownik Oddziału dodał, ze wzrosły koszty
tlenu, na który co miesiąc _jest przeznaczona kwota ok. 1 400 zł. W zakresie kosztów transportu
podkreślił, że brak jest radiologów - w szpitalu jest tylko jeden radiolog, a co za tym idzie brak jest
całodobowego badania USG. W porze popołudniowej nie ma osoby, która wykonałaby
radiologiczne badanie. Zgodnie z umową podpisaną z ŚCO pacjenci są wysyłani do Kielc
i wykonuje się im bardziej szczegółowe badanie jakim jest tomografia komputerowa. W związku
z powyższym koszty transportu narastaja.
Następnie Kierownik Oddziału poinformował, że procedury chirurgiczne planowe są krótkie.
Pacjenci internistyczni wymagają natomiast dłuższego leczenia. Społeczeństwo się starzeje i będą
leczone coraz starsze osoby. Ryzyko powikłań w wieku powyżej 70 roku życia jest takie samo jak
i u młodszych ludzi, lecz starsi pacjenci wymagają dłuższego pobytu na OIOM oraz na oddziale.
Wówczas generują się koszty. Pacjenci internistyczni na oddziale chirurgicznym generują
dodatkowo koszty związane z procedurami diagnostycznymi. Kierownik Oddziału podkreślił, że źle
jest zorganizowany regulamin wewnętrzny szpitala. Jednocześnie dodał, że na oddziale nie ma
pacjentów z poradni przyszpitalnej. Dodatkowe koszty wynikają również z organizacji pacjentów do
zabiegów. Pacjent do zabiegu przychodzi od lekarza rodzinnego bez badań, gdyż wykonuje on tylko
badania niezbędne do rozpoznania choroby. Koszty pacjentów z ciężkimi urazami wynikają
z organizacji służby zdrowia oraz pogotowia. Tego rodzaju pacjenci nie powinni bowiem trafiać do
szpitala w Busku - Zdroju lecz od razu na SOR. Pacjent z ciężkim urazem przyjeżdżając do naszego
szpitala ma wykonane badanie RTG bez możliwości wykonania badania USG i następnie jest
odsyłany na SOR do Kielc. W ten sposób są generowane dodatkowe koszty.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka uzupełnił, że zgodnie z ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym należy takiego pacjenta przywieźć do najbliższego szpitala, celem
konsultacji i odwiezienia. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego przywozi zatem
takich pacjentów do naszego szpitala, zostawia ich, a następnie ZOZ w Busku - Zdroju zamawiając
karetkę musi zapłacić za dalszy transport.

Starosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ w Busku ~ Zdroju z zapytaniem dotyczącym kwestii
umieszczania na oddziale chirurgicznym ogólnym pacjentów, którzy powinni przebywać na
oddziałach zachowawczych. Przypomniał, że w ubiegłym roku nie było wykonania kontraktu na
oddziale wewnętrznym. Jest to zatem kwestia porządku na izbie przyjęć.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju jako przykład podał pacjenta z bólem brzucha, który trafia ze
skierowaniem od lekarza POZ na oddział chirurgiczny, podczas gdy mógłby być leczony na oddziale
zakażnym bądź intemistycznym. Dodał, że nie ma wpływu na to, jak migruje pacjent. Na powyższe
bowiem ma wpływ Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku - Zdroju oraz lekarze.
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Kierownik oddziału chiľuľgicznego ogólnego wyjaśnił' że powyższe sýuacje mają miejsce, gdyż
wszystkie procedury w zakresie endoskopii tj. gastroskopia i kolonoskopia są wykonywane ptzez
chiľuľgów. Dodał, że jest to kwestia braku lekarzy. Wyjaśnił, że tylko dwóch lekarzy, w tym Jego
osoba, ma specjalizację i wykonuje badania endoskopii ambulatoryjnej. Jeden z chirurgów
wykonuje w/w badania od poniedziałku do środy, natomiast on sam w czwartki i piątki' Wówczas
nie ma czasu na obowiązki jako Kieľownik oddziału' Zatem, w/w kierowanie pacjentów
zachowawczych na oddział chirurgiczny wynika ztego, Że zostaną oni szybko obsłuzeni. Kierownik
oddziału wyjaśnił, że chiruľdzy wykonują proceduľy ambulatoľyjne oraz procedury dla całego
szpitala w zakľesie endoskopii i mimo, Że kosztami są obciązane inne oddziały to na oddziale
chirurgicznym ogólnym bľakjest lekarzy do pľacy.

Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że obłożenie procentowe oddziału chiľuľgicznego
wynosi ok' 50 oÁ, oddziału internistycznego ok' 90 Yo' natomiast oddziału zakażnego w stosunku do
kontraktu _ wykonanie i obłożenie to ok' 80 7o. Kwestia organizacji i synchľonizacji pľzesuwania
pacjentów powinna odbywać się przez lekarza dyżurnego izby przyjęó, na którego nie jest stać
w obecnej chwili ZOZ w Busku - Zdroju.

Kieľownik oddziału chiruľgicznego ogólnego poinformował, Że ma kontľakt w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdroju do końca bieżącego ľoku i nie widzi szans dalszego funkcjonowania
w takich realiach' Chiruľdzy nie widzą sensu takiego funkcjonowania w dalszej perspektywie, gdyŻ
jest ich za mało. Są obciązeni dodatkowo innymi obowiązkami, nie są chirurgami lecz diagnostami
przy braku całodobowej opieki ľadiologicznej. Realizują ambulatoryjne pľoceduľy oraz dla całego
szpitala w zakľesie endoskopii, realizują kontľakt dotyczący pľoceduľ chirurgicznych oraz obsługują
pacjentóq ktőrzy nie powinni być leczeni na oddziale chiľuľgicznym. W sierpniu br. odejdzie
rezydent ponieważ musi rozliczyó się z rezydentury. W pľzypadku' gdy jedna osoba spośród |ekarzy
zrezygnuje Z pracy nie będzie mozliwości, aby oddział chiľurgiczny dalej ťunkcjonował' Chiľuľgia
jest bowiem oddziałem, gdzie wykonuje się zabiegi, endoskopie i muszą byó ludzie zastępczy,
zespoły wymienne. Natomiast funkcjonowanie oddziału chiľuľgicznego od dwóch lat polega na
codziennym funkcjonowaniu lekarzy przy zabiegach i endoskopii. Kieľownik oddziału
chiľurgicznego ogólnego dodał, Że kadra staľzeje się. Pľzyznał, Że Z-caDyľektoľa ds. Lecznictwa
ZoZ w Busku - Zdrojl jest odľywany od swych obowiązków i wspomaga oddział chiruľgiczny.
Podkľeślił, że nie ma kadry. W dalszej części dyskusji Kieľownik oddziału powtóľzył' Że jeŻe|i
pacjenci, ktőrzy powinni być leczeni na oddziałach zachowawczych nie będą tľafiaó na oddział
chiľuľgiczny wówczas koszty zostaną zmniejszone. Wykonanie niektórych proceduľ
internistycznych kosztuje bowiem więcej niż zostanie za te proceduľy zapłacone. Natomiast nie
można zmniejszyc kosztów w zakľesie transportu czy teŻ bloku operacyjnego bowiem są to koszty
niezaleŻne i niegeneľowanę przez oddział chirurgiczny. Podkreślił jeszcze raz,Że główną pÍzyczyną
wzrostu kosztów jest blok operacyjny' Jednocześnie uzupełníł, Że część, pľocedur NFZ zawiesił jako
pakiet onkologiczny' Wszystkie procedury chiľuľgiczne są natomiast niedoszacowane.

Starosta Jerzy Kolaľz zaapelował do Dyrektora ZoZ w Busku - Zdroju o podjęcie działa,Íl
doty czący ch zatrudnienia kadľy.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju podkľeślił' że chciałby przyjąć do pracy zarówno chirurgów jak
i ľadiologów, jednakze lekarze są pozyskiwani ptzez duze ośrodki.

Kieľownik oddziału zaznaczył, że jedna zucze\ni na terenie Kieic planuje ogłosió pierwszy nabór
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Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego wyjaśnił, że powyższe sytuacje mają miejsce, gdyż
wszystkie procedury w zakresie endoskopii tj. gastroskopia i kolonoskopia są wykonywane przez
chirurgów. Dodał, że jest to kwestia braku lekarzy. Wyjaśnił, że tylko dwóch lekarzy, w tym Jego
osoba, ma specjalizację i wykonuje badania endoskopii ambulatoryjnej. Jeden z chirurgów
wykonuje w/w badania od poniedziałku do środy, natomiast On sam w czwartki i piątki. Wówczas
nie ma czasu na obowiązki jako Kierownik Oddziału. Zatem, w/w kierowanie pacjentów
zachowawczych na oddział chirurgiczny wynika z tego, że zostaną oni szybko obsłużeni. Kierownik
Oddziału wyjaśnił, że chirurdzy wykonują procedury ambulatoryjne oraz procedury dla całego
szpitala w zakresie endoskopii i mimo, że kosztami są obciążane inne oddziały to na oddziale
chirurgicznym ogólnym brak jest lekarzy do pracy.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, ze obłożenie procentowe oddziału chirurgicznego
wynosi ok. 50 %, oddziału intemistycznego ok. 90 %, natomiast oddziału zakaźnego w stosunku do
kontraktu - wykonanie i obłożenie to ok. 80 %. Kwestia organizacji i synchronizacji przesuwania
pacjentów powinna odbywać się przez lekarza dyżumego izby przyjęć, na którego nie jest stać
w obecnej chwili ZOZ w Busku - Zdroju.

Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego poinformował, że ma kontrakt w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju do końca bieżącego roku i nie widzi szans dalszego funkcjonowania
w takich realiach. Chirurdzy nie widzą sensu takiego funkcjonowania w dalszej perspektywie, gdyż
jest ich za mało. Są obciążeni dodatkowo innymi obowiązkami, nie są chirurgami lecz diagnostami
przy braku całodobowej opieki radiologicznej. Realizują ambulatoryjne procedury oraz dla całego
szpitala w zakresie endoskopii, realizują kontrakt dotyczący procedur chirurgicznych oraz obsługują
pacjentów, którzy nie powinni być leczeni na oddziale chirurgicznym. W sierpniu br. odejdzie
rezydent ponieważ musi rozliczyć się z rezydentury. W przypadku, gdy jedna osoba spośród lekarzy
zrezygnuje z pracy nie będzie możliwości, aby oddział chirurgiczny dalej funkcjonował. Chirurgia
jest bowiem oddziałem, gdzie wykonuje się zabiegi, endoskopie i muszą być ludzie zastępczy,
zespoły wymienne. Natomiast funkcjonowanie oddziału chirurgicznego od dwóch lat polega na
codziennym funkcjonowaniu lekarzy przy zabiegach i endoskopii. Kierownik Oddziału
chirurgicznego ogólnego dodał, że kadra starzeje się. Przyznał, że Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
ZOZ w Busku - Zdroju jest odrywany od swych obowiązków i wspomaga oddział chirurgiczny.
Podkreślił, że nie ma kadry. W dalszej części dyskusji Kierownik Oddziału powtórzył, że jeżeli
pacjenci, którzy powinni być leczeni na oddziałach zachowawczych nie będą trafiać na oddział
chirurgiczny wówczas koszty zostaną zmniejszone. Wykonanie niektórych procedur
intemistycznych kosztuje bowiem więcej niż zostanie za te procedury zapłacone. Natomiast nie
można zmniejszyć kosztów w zakresie transportu czy też bloku operacyjnego bowiem są to koszty
niezależne i niegenerowane przez oddział chirurgiczny. Podkreślił jeszcze raz, że główną przyczyną
wzrostu kosztów jest blok operacyjny. Jednocześnie uzupełnił, że część procedur NFZ zawiesił jako
pakiet onkologiczny. Wszystkie procedury chirurgiczne są natomiast niedoszacowane.

Starosta Jerzy Kolarz zaapelował do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju o podjęcie działań
dotyczących zatrudnienia kadry.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju podkreślił, że chciałby przyjąć do pracy zarówno chirurgów jak
i radiologów, jednakże lekarze są pozyskiwani przez duże ośrodki.

Kierownik Oddziału zaznaczył, że jedna z uczelni na terenie Kielc planuje ogłosić pierwszy nabór
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na .v{ĺdział lekaľski i wszystkie kliniki będą musiały uzupełnić sobie ľezydentów. Na oddziale
chiruľgicznym są dwa wolne miejsca rezydenckie lecz młode osoby wolą zostać w duzych miastach.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zaapelował o podjęcie wszelkich działan pozwa|ających pozyskać
nową kadrę. Podkreślił, że obecny oddział chiľuľgiczny ma dobľą opinię. Jednoczęśnie zauwaŻył, że
niezrozumiałe jest, ze kuzdy oddział w szpitalu oddzielnie funkcjonuje i dba wyłącznie o własny
interes, nie zdając sobie sprawy, Że tojest jeden oľganizm' Ponadto, zwrócił uwagę na to, że ko|ejny
kieľownik oddziału pľzekazuje, Że pacjenci nie traf,rają na oddział z poradni.

Kieľownik oddziału chiľurgicznego ogólnego podkreślił, ze wszystkie poľadnie w ten sposób
funkcjonują. Pacjenci nawet nie są informowani, Że powinni byó operowani leŻąc w innym miejscu,
na innych oddziałach. Pacjenci nie są kierowani z zewnątz na oddział chiľurgiczny tutejszego
szpitala. Następnie przychy|ił się do w/w stwierdzenia Wicestarosty, Że oddziały funkcjonują
niezaleŻnia odľębnie. Brak jest wewnętrznej współpracy. Kieľownik oddziału wyjaśnił, Że
powyższa sytuacja wynika ztego, Że nakaŻdym oddziale brakuje kadľy lekarskiej. z 2|8 pacjentów
rocznie na oddziale chiľurgicznym stanowi dziennie w dni robocze l0 wypisóq ok. 700 zabiegów
rocznie stanowi 2 zabiegi dziennie, l 500 endoskopii ľocznie stanowi 8 endoskopii dziennie.
W związku z tym Kieľownik oddziału poinfoľmował, Że bľak jest czasu na inne obowiązki.
Podobnie jest na innych oddziałach. Nie ma norm pielęgniaľskich, nie ma noľTn zatrudnienia
lekarskich. oddział chirurgiczny funkcjonuje na zasadzie koleżeńskiej, dobľej woli do momentu
kiedy personel ma siłę' Nie ma zespołów wymiennych i w pewnym momencie ktoś musi popełnić
błąd. Trzeba zdać, sobie spľawę' że chirurg dojeŻdżający w poniedziałki, wtoľki i środy do pľacy
z Krakowa w pewnym momencie z tej pracy zrezygnuje. Wówczas nie zostanie zrea|izowany
kontrakt w zakresie endoskopii ambulatoryjnej, gdyż ceľtyfikat ma tylko w/w lekarz i Kieľownik
oddziału. Ponownie Kieľownik oddziału zaznaczył, ze kadľowa sytuacja jest tľudna. Na teľenie
województwa świętokrzyskiego jest l6 oddziałów chiľurgicznych, na których pracuje 70 czynnych
zawodowo chiruľgów. Rotacja |ekarzy odbywa się w obľębie tego samego kręgu osób.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju zwrócił uwagę' Że zatrudnienie lekaľzy z innych miast wiąże się
z określonymi stawkami wynagrod zenia'

Kieľownik oddziału chiruľgicznego ogólne go zauwaŻył, Że zatľudnienie kadľy z duŻych ośrodków
oznacza wzrost kosztów wynagrodzeń i jednocześnie brak śľodków na leczenie pacjentów.

W związku z tym Wicestarosta zasygna|izował drugie rozwiązanie tj. dľogę wewnętľzną.
Z powyŻszego musi wywiązać slę Z-ca Dyľektora ds' Lecznictwa ZoZ w Busku _ Zdľoju Maľiusz
Sobowski oraz pozostali lekarze.

Staľosta podkľeślił, że aby zminimalizować koszty wynikające z funkcjonowania bloku
opeľacyjnego czy też koszty tľansportu potľzeba twaľdego zarządzania ze strony całej Dyrekcji
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju podkreślił, ze szpitaljest twaľdo zarządzany, wpľowadzone zostały
programy oszczędnościoweo a koszty wzrastają. Koszty pośľednie wzľosły, nie wzrósł natomiast
koszt wyceny procedur i zostały one pÍzeszacowane, oznacza to, że zmniejsza się pľzychód
w stosunku do wygeneľowanej procedury, a koszty wzľastają. Kolejny ľok brak jest kontraktowania'
d. nie ma możliwości pokazaniazapotrzebowania na leczenie pacjentów w Powiecie Buskim.
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na wydział lekarski i wszystkie kliniki będą musiały uzupełnić sobie rezydentów. Na oddziale
chirurgicznym są dwa wolne miejsca rezydenckie lecz młode osoby wolą zostać w dużych miastach.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zaapelował o podjęcie wszelkich działań pozwalających pozyskać
nową kadrę. Podkreślił, że obecny oddział chirurgiczny ma dobrą opinię. Jednocześnie zauważył, że
niezrozumiałe jest, że każdy oddział w szpitalu oddzielnie funkcjonuje i dba wyłącznie o własny
interes, nie zdając sobie sprawy, że to jest jeden organizm. Ponadto, zwrócił uwagę na to, że kolejny
kierownik oddziału przekazuje, że pacjenci nie trafiają na oddział z poradni.

Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego podkreślił, że wszystkie poradnie w ten sposób
funkcjonują. Pacjenci nawet nie są informowani, że powinni być operowani leżąc w innym miejscu,
na innych oddziałach. Pacjenci nie są kierowani z zewnątrz na oddział chirurgiczny tutejszego
szpitala. Następnie przychylił się do w/w stwierdzenia Wicestarosty, że oddziały funkcjonują
niezależnie, odrębnie. Brak jest wewnętrznej współpracy. Kierownik Oddziału wyjaśnił, że
powyższa sytuacja wynika z tego, że na każdym oddziale brakuje kadry lekarskiej. 2 218 pacjentów
rocznie na oddziale chirurgicznym stanowi dziennie w dni robocze 10 wypisów, ok. 700 zabiegów
rocznie stanowi 2 zabiegi dziennie, 1 500 endoskopii rocznie stanowi 8 endoskopii dziennie.
W związku z tym Kierownik Oddziału poinformował, że brak jest czasu na inne obowiązki.
Podobnie jest na innych oddziałach. Nie ma norm pielęgniarskich, nie ma norm zatrudnienia
lekarskich. Oddział chirurgiczny funkcjonuje na zasadzie koleżeńskiej, dobrej woli do momentu
kiedy personel ma siłę. Nie ma zespołów wymiennych i w pewnym momencie ktoś musi popełnić
błąd. Trzeba zdać sobie sprawę, że chirurg dojeżdżający w poniedziałki, wtorki i środy do pracy
z Krakowa w pewnym momencie z tej pracy zrezygnuje. Wówczas nie zostanie zrealizowany
kontrakt w zakresie endoskopii ambulatoryjnej, gdyż certyfikat ma tylko w/w lekarz i Kierownik
Oddziału. Ponownie Kierownik Oddziału zaznaczył, że kadrowa sytuacja jest trudna. Na terenie
województwa świętokrzyskiego jest 16 oddziałów chirurgicznych, na których pracuje 70 czynnych
zawodowo chirurgów. Rotacja lekarzy odbywa się w obrębie tego samego kręgu osób.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju zwrócił uwagę, że zatrudnienie lekarzy z innych miast wiąże się
z określonymi stawkami wynagrodzenia.

Kierownik Oddziału chirurgicznego ogólnego zauważył, że zatrudnienie kadry z dużych ośrodków
oznacza wzrost kosztów wynagrodzeń i jednocześnie brak środków na leczenie pacjentów.

W związku z tym Wicestarosta zasygnalizował drugie rozwiązanie tj. drogę wewnętrzną.
Z powyższego musi wywiązać się Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku ~ Zdroju Mariusz
Sobowski oraz pozostali lekarze.

Starosta podkreślił, że aby zminimalizować koszty wynikające z funkcjonowania bloku
operacyjnego czy też koszty transportu potrzeba twardego zarządzania ze strony całej Dyrekcji
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju podkreślił, że szpital jest twardo zarządzany, wprowadzone zostały
programy oszczędnościowe, a koszty wzrastają. Koszty pośrednie wzrosły, nie wzrósł natomiast
koszt wyceny procedur i zostały one przeszacowane. Oznacza to, że zmniejsza się przychód
w stosunku do wygenerowanej procedury, a koszty wzrastają. Kolejny rok brak jest kontraktowania,
tj. nie ma możliwości pokazania zapotrzebowania na leczenie pacjentów w Powiecie Buskim.
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Kierownik oddziału wyjaśnił, że nowoczesna medycyna wygenerowała koszty związane m1n.
z lapaľoskopią. Wymusza się standaľdy, a w ślad zanimi nie ma środków finansowych.

W odpowiedzi na zapytanie Staľosty Kierownik oddziału przyznał' że w poľównaniu ze staľymi
blokami operacyjnymi, na któľych pľacował komfoľt pracy na nowym bloku operacyjnym jest
większy. Z drugiej jednak strony wiąŻe się to z duŻymi, dodatkowymi kosztami dóiyózącými
przeglądów i seľwisu. Nowoczesna medycyna generuje koszty pośľednie, któľe ńie 

'mają

odzwieľciedlenia w sytuacji finansowej.

Starosta zwrőcił się do Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju z zapytaniem jakie działania zamięrza
podjąó w zwíązku z ptzedstawioną powyzej sýuacją, zmieniające w/w obraz kierowania pacjentów
z poradni.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju poinformowaŁ, Że pacjenci otľzymują skieľowania z pora,dni lecz
to gdzie leczą się jest ich wyboľem.

Kierownik oddziału dodał, że kierowanie pacjentów pľzez lekarzy odbywa się na
koleżeńskiej.

Staľosta wraz z Wicestaľostą zasygnalizowali, aby w posiedzeniach Zarządu. podczas
analizowane są poszczególne oddziały uczestniczył Z-ca Dyľektora ds. Lecznictwa ZoZ w
Zdroju Maľiusz Sobowski znający środowisko lekaľskie.

zasadzie

których
Busku -

Kierownik oddziału zauważył, że poprawa opinii jaka dokonała się przez dwa ostatnie lata
w zakĺesie ođdziału chiľurgicznego ogólnego jest związana z bardzo dużym kosztem zdľowotnym
dla wszystkich chiľurgów, a wymagania są coraz większe. Chiľurdzy uczestniczą w szkoleniách
w zakĺesie nauki badania USG w sytuacjach wypadkowych, gdyż nie ma opieki całodobowej
radiologicznej. Radiologów jest bowiem w całym województwie 5 bądŹ l0'

Staľosta Jerzy Kolarz zaape|ował do Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju o podjęcie niezwłocznych
rozmów i skumulowanych działań w zakľesie w/w problemów z Zespołem opieki Zdrowoinej
w Pińczowie, celem podpisania stosownego poľozumienia. Dyrektoľzy obydwócń szpitali powinni
Zarządom obydwóch Powiatów przedstawić koncepcję zmian. Razem obydwa zdeteľminowane
szpitale mogą ze sobą współdziałać i pacjenci z tego terenu będą mieli zapewnioną właściwą opiekę.
odległość bowiem między tymi szpitalami jest niewielka.

Charakteľystyka oddziału chiruľgicznego ogólnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdtoju
stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, Że tematem następnego posiedzęnia będzie analiza
oddziału wewnętrznego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju.

Następnie Staľosta poinformował, że z przekazanych informacji wynika, Że wdroŻony system
informatyczny w ZoZw Busku _Zdrojunie funkcjonuje w pełni.

Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że sprawa w zakľesie niezapłacenia przez szpital kwoty

T2

Kierownik Oddziału wyjaśnił, że nowoczesna medycyna wygenerowała koszty związane m.in.
z laparoskopią. Wymusza się standardy, a w ślad za nimi nie ma środków finansowych.

W odpowiedzi na zapytanie Starosty Kierownik Oddziału przyznał, że w porównaniu ze starymi
blokami operacyjnymi, na których pracował komfort pracy na nowym bloku operacyjnym jest
większy. Z drugiej jednak strony wiąże się to z dużymi, dodatkowymi kosztami dotyczącymi
przeglądów i serwisu. Nowoczesna medycyna generuje koszty pośrednie, które nie mają
odzwierciedlenia w sytuacji finansowej.

Starosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju z zapytaniem jakie działania zamierza
podjąć w związku z przedstawioną powyżej sytuacją, zmieniające w/w obraz kierowania pacjentów
z poradni.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju poinformował, że pacjenci otrzymują skierowania z poradni lecz
to gdzie leczą się jest ich wyborem.

Kierownik Oddziału dodał, że kierowanie pacjentów przez lekarzy odbywa się na zasadzie
koleżeńskiej.

Starosta wraz z Wicestarostą zasygnalizowali, aby w posiedzeniach Zarządu, podczas których
analizowane są poszczególne oddziały uczestniczył Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Busku -
Zdroju Mariusz Sobowski znający środowisko lekarskie.

Kierownik Oddziału zauważył, że poprawa opinii jaka dokonała się przez dwa ostatnie lata
w zakresie oddziału chirurgicznego ogólnego jest związana z bardzo dużym kosztem zdrowotnym
dla wszystkich chirurgów, a wymagania są coraz większe. Chirurdzy uczestniczą w szkoleniach
w zakresie nauki badania USG w sytuacjach wypadkowych, gdyż nie ma opieki całodobowej
radiologicznej. Radiologów jest bowiem w całym województwie 5 bądź 10.

Starosta Jerzy Kolarz zaapelował do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju o podjęcie niezwłocznych
rozmów i skumulowanych działań w zakresie w/w problemów z Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Pińczowie, celem podpisania stosownego porozumienia. Dyrektorzy obydwóch szpitali powinni
Zarządom obydwóch Powiatów przedstawić koncepcję zmian. Razem obydwa zdeterminowane
szpitale mogą ze sobą współdziałać i pacjenci z tego terenu będą mieli zapewnioną właściwą opiekę.
Odległość bowiem między tymi szpitalami jest niewielka.

Charakterystyka oddziału chirurgicznego ogólnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, że tematem następnego posiedzenia będzie analiza
oddziału wewnętrznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Następnie Starosta poinformował, że z przekazanych informacji wynika, że wdrożony system
informatyczny w ZOZ w Busku - Zdroju nie funkcjonuje w pełni.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju wyjaśnił, że sprawa W zakresie niezapłacenia przez szpital kwoty
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ok. 200 tys. zł w związku z tym, że pewne systemy nie funkcjonują zostanie rozpatrzona przez Sąd.
Szpital czekana ugodę, aby wdľozyć i uspľawnić system informatyczny'

Starosta podkĺeślił, Że ten wdľozony system powinien być wykorzystany. Jednocześnie dodał, że
rozliczenia w zakresie apteki są miesięczne, bľak jest rozliczenia aptek oddziałowych. Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach uzupełnił, Że one w ogóle nie funkcjonują. W związku z tym
na|eży dokonać inwentaľyzacji i należy przejść z systemu aptecznego ASSECO na system CGM,
w którym segment apÍeczny funkcjonuje. Starosta przekazał, Że zuzyskanych informacji wynika, że
uzupełnienie danych na oddziałach co do okľeślonego pacjenta w systemie informatycznym nie
odbywa się na bieŻąco |ecz z opóźnieniem.

W dalszej części posiedzenia Wicestarosta zvłrőcił się do Dyrektora ZoZ w Busku _ Zdroju
o wyjaśnienie kwestii niezłoŻenia we właściwym terminie wniosku do PFRON w celu otľzymania
dofinansowania na remont oddziału pediatrycznego.

Dyľektoľ ZoZ w Busku Zdroju wyjaśnił, Że nie zostały dotrzymane terminy złoŻenia
dokumentacji przez Kierownika Działu organizacyjno - Pľawnego ZoZ w Busku _ Zdtoju oraz
jednego z pracowników tego Działu. Dodał, Że przypominał powyższym osobom o tych terminach.
W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju zvĺrőcił się do w/w osób
o złoŻęnie wyjaśnień w powyższym zakľesie, a następnie zostaną one przedstawione Członkom
Zarządu Powiatu.

Wobec powyższeg o Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektora ZoZ w Busku _ Zdroju oľaz Naczelnika
Wydziału SoZ do wyjaśnienia kwestii terminu otrzymania przedmiotowej dokumentacji przez ZoZ
w Busku - Zdroju.

o godzinie ]0,30 ogłoszono przerwę w obradach Zarzqdu Powiatu.
o godzinie 10.45 obrady Zarzqdu Powiatu zostały wznowione.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału soz Sławomir Dalach przedłoŻył projekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały Nr Y l42l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż7 |utego ŻO15 t.
w spľawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju oraz
ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznÍk nr 16 do
nin iej s ze g o p r ot o koł u.

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

Decyzją Członków Zaľządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenla do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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ok. 200 tys. zł w związku z tym, że pewne systemy nie funkcjonują zostanie rozpatrzona przez Sąd.
Szpital czeka na ugodę, aby wdrożyć i usprawnić system informatyczny.

Starosta podkreślił, że ten wdrożony system powinien być wykorzystany. Jednocześnie dodał, że
rozliczenia w zakresie apteki są miesięczne, brak jest rozliczenia aptek oddziałowych. Naczelnik
Wydziału SOZ Sławomir Dalach uzupełnił, że one w ogóle nie funkcjonują. W związku z tym
należy dokonać inwentaryzacji i należy przejść z systemu aptecznego ASSECO na system CGM,
w którym segment apteczny funkcjonuje. Starosta przekazał, że z uzyskanych informacji wynika, że
uzupełnienie danych na oddziałach co do określonego pacjenta w systemie informatycznym nie
odbywa się na bieżąco lecz z opóźnieniem.

W dalszej części posiedzenia Wicestarosta zwrócił się do Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju
o wyjaśnienie kwestii niezłożenia we właściwym terminie wniosku do PFRON w celu otrzymania
dofinansowania na remont oddziału pediatrycznego.

Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju wyjaśnił, że nie zostały dotrzymane terminy złożenia
dokumentacji przez Kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego ZOZ w Busku - Zdroju oraz
jednego z pracowników tego Działu. Dodał, że przypominał powyższym osobom o tych terminach.
W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor ZOZ w Busku ~ Zdroju zwrócił się do w/w osób
0 złożenie wyjaśnień w powyższym zakresie, a następnie zostaną one przedstawione Członkom
Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju oraz Naczelnika
Wydziału SOZ do wyjaśnienia kwestii terminu otrzymania przedmiotowej dokumentacji przez ZOZ
w Busku - Zdroju.

O godzinie 10.30 ogłoszono przerwę w obradach Zarządu Powiatu.
O godzinie 10. 45 obrady Zarządu Powiatu zostały wznowione.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz
ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.

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

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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7'arząd Powiatu postanowił, że w pľzypadku bľaku zgłoszenia kandydata na Członka Rady
Społecznej przy ZoZ w Busku _ Zdroju na najbliŻszych posiedzeniacĺ Komisji Stałych Rady
Powiatu, skoľygowana zostanie uchwała Nt Yl42/2O15 Rady Powiatu w Busku'_ z&őju z dnia
27 lutego 201 5 ľ. w spľawie powołania Rady Społe cznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju oraz ustalenia teľminu jej pierwszego posiedzenia, w zakresie składu liczbowego Rady
Społecznej. W związku z powyŻszym pozostawiony zostałby 8 _ osobowy skład Rady społecznei
przy ZOZ w Busku - Zdroju co do przedstawicieli Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

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

Ad. 18
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił sprawozdanie z realizacji Pľogramu
Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozaľządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożýku publicznego w 2014 ľoku _ w brzmíeniu stanowiqcym załqcznik
nľ I7 do níniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Zarząd, Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyższe spľawozdanie naleŻy przekazaĆ, Przewodniczącęmu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a nasiępnie
wŁączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budzetowej
i samorządowęgo zakładu budżetowego spoľządzonym na dzien 3l.12.2014 r. wraz z zestawieniem
zmian w funduszu jednostki oľaz rachunkiem zysków i strat jednostki _ w bľzmÍeniu stanowíqcym
odpowiednio załqczniki nr l8 , nr I9 i nľ 20 do ninĘszego protokołu.

Po analizie, bilans jednostki budżetowej i samoľządowego zakładu budżetowego spoľządzony na
dzień 3 |.|220|4 t. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz ráchunkiem 

'y'ko*i strat jednostki zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu' bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu
budżetowego spoľządzony na dzien 31.lŻ.2014 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki
oraz rachunkiem zysków i stľat jednostki naleŻy przekazać, Regionalnej lzbie obrachunkowej
w Kielcach oruz Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu * *-.u
czerwcu bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

1.4

Zarząd Powiatu postanowił, że w przypadku braku zgłoszenia kandydata na Członka Rady
Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju na najbliższych posiedzeniach Komisji Stałych Rady
Powiatu, skorygowana zostanie uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia, w zakresie składu liczbowego Rady
Społecznej. W związku z powyższym pozostawiony zostałby 8 - osobowy skład Rady Społecznej
przy ZOZ w Busku - Zdroju co do przedstawicieli Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

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

Ad. 18
Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr I 7 do niniejszego protokołu.

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

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

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

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. wraz z zestawieniem
zmian w funduszu jednostki oraz rachunkiem zysków i strat jednostki - w brzmieniu stanowiącym
odpowiednio załączniki nr 18 , nr 19 i nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na
dzień 31.12.2014 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz rachunkiem zysków
i strat jednostki zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki
oraz rachunkiem zysków i strat jednostki należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu
czerwcu br.

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

4d.20
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego spoľządzony
na dzien 31.1Ż.2014 r. - h, brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu

Po przeanalizowaniu, bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego spoľządzony na dzieŕl
31'l2'2014 ľ. został przyjęty przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego sporządzony na
dzień 3l.|2.20l4 r. naleŻy przekazać, Regionalnej Izbie obrachunkowej w Kielcach oraz
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w m-cu czeľwcu br.

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

4d.21
W sprawach różnych:

r. Członek Zarządu Powiatu Robeľt Gwőżdżpoinfoľmował,Żeuczestniczył w święcie otwaľcia
tablicy pamiątkowej w Komoľowie. Przekazał, ze jest to drugi obiekt pamiątkowy
z II wojny światowej na teľenie Gminy Pacanów. Na mapie Powiatu Buskiego jest jednym
z 12 miejsc pamięci narodowej. Radny Robeľt Gwożdż dodał, że będzíe wnioskował
o włączenie go do wykazu miejsc pamięci naľodowej'

2. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zawnioskował o wykonanie ścinki poboczy od
ronda przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Siesławice do Kaľabosów na długości ok.
500 m po obu stľonach drogi.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać ilw wniosek Dyrektorowi Powiatowego Zarządu
Dľóg w Busku _Zdroju, celem ewentualnej realízacji w miaľę możliwości finansowych.

3. Zaruąd Powiatu przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału oR Urszuli Kustry i wyraził
zgodę na przystąpienie Sekretaľza Powiatu do ofeľty abonamentu grupowego Formuła
Komfort 4.0 Plus. Naczelnik Wydziału oR wyjaśniła, Żejest to korzystna oferta, w ramach
któľej powyŻszy abonament będzie wynosił ok. 50 zł bľutto.

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

4. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć kwotę 1 000 zł na ľzecz Buskiego Stowarzyszenia
Motocyklowego w zwĺązku z organizacją imprezy pn. ,,Powitanie Lata 2Ol5'', któľa
odbędzie się w dniach26 - 27 czerwca2015 r. nad zalewem w Radzanowie.
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jednogłośnie.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony
na dzień 3 1 _ 12.2014 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień
31.12.2014 r. został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu bilans ż wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na
dzień 31.12.2014 r. należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad Sesji Rady Powiatu w m-cu czerwcu br.

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

Ad. 21
W sprawach różnych:

1. Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź poinformował, że uczestniczył w święcie otwarcia
tablicy pamiątkowej w Komorowie. Przekazał, że jest to drugi obiekt pamiątkowy
z Il wojny światowej na terenie Gminy Pacanów. Na mapie Powiatu Buskiego jest jednym
z 12 miejsc pamięci narodowej. Radny Robert Gwóźdź dodał, że będzie wnioskował
o włączenie go do wykazu miejsc pamięci narodowej.

2. Członek Zarządu Powiatu Wiesław Marzec zawnioskował o wykonanie ścinki poboczy od
ronda przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Siesławice do Karabosów na długości ok.
500 m po obu stronach drogi.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać w/w wniosek Dyrektorowi Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdroju, celem ewentualnej realizacji w miarę możliwości finansowych.

3. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału OR Urszuli Kustry i wyraził
zgodę na przystąpienie Sekretarza Powiatu do oferty abonamentu grupowego Formuła
Komfort 4.0 Plus. Naczelnik Wydziału OR wyjaśniła, że jest to korzystna oferta, w ramach
której powyższy abonament będzie wynosił ok. 50 zł brutto.

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

4. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć kwotę 1 000 zł na rzecz Buskiego Stowarzyszenia
Motocyklowego w związku z organizacją imprezy pn. „Powitanie Lata 2015”, która
odbędzie się w dniach 26 - 27 czerwca 2015 r. nad zalewem w Radzanowie.
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Jednocześnie Zarząd Powiatu zdecydował, aby zabezpieczyć kwotę w wysokości 500 zł dla
Stowarzyszenia Voce na organizowane w dniach 20 - 27 sierpnia 2015 r. ,,l Swiętokrżyskie
Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu”.

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

Ad. 22
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 11:20 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
artyna LisOt fi

"l-(ZB " Ot \ll CY
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wm' inż. Jerzy K lan
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