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Protokół Nr 22ĺ2015
posiedzeni a Zarządu Powiatu
z dnia 13 maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert GwőżdŻ
Wiesław Maľzec

oraz

Gruegorz Wojciechowski Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego oŚľodka
Sportowego w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Andrzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Maľian Szostak _ Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
Gtzegorz Gałuszka _ Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
.Iarosław Dobrowolski _ Kieľownik oddziału Choľób Wewnętľznych Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku -Z&oju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Adrian Lasak - Inspektor w Wydziale SOZ

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekazania mienia

Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot' nieruchomości gruntowej zabudowanej,
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Znak: BR.0022.2.22.20l5

Protokół Nr 22/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13 maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

fifl§.Uà§)~±

. Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak

. Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź

. Wiesław Marzec

Oral

Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju
Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Jarosław Dobrowolski - Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henryk Krzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Adrian Lasak - Inspektor w Wydziale SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

(Aå›bà§Jfifi

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przekazania mienia
Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej,
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stanowiącej własność Skaľbu Państwa, będącej we władaniu Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju, oznaczonej w ewidencji
gľuntów jako działki: nľ 57111 o pow. 0,9784 ha' nr 5711Ż o pow. 0,0124 ha, nr 57ll3
o pow. 0,0238 ha' połozonej w Busku - Zdroju _ obrę.b 70, przy ul. Kusocińskiego)
(Dyľ.PMos w Busku _Zdroju,, Nacz. Wydz. GKN).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Buskiego Samoľządowego Centrum Kultury w spľawie
wyľażenia zgody na wynajem hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego w Busku _ Zdroju z bonifikatą (Dyľ. PMOS w Busku Zdroju,
Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie
kultuľy fizycznej (Nacz. Wydz. EK).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zđroju w spľawie zatwieľdzenia aľkusza
oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na ľok szkolny
Ż0|5120|6 (Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aľkusza
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201512016
(Nacz. Wydz. EK).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aľkusza
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich w Stopnicy na ľok
szkolny Ż01512016 (Nacz. Wydz. EK).

11.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju na rok szkolny
201512016 (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w'sprawie zatwierdzenia arkusza
oľganizacji Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdroju
na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľaŹenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej odcinka drogi Nľ 08l8 Połaniec -
Niekuľza na teľenie Powiatu Staszowskiego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

l4.Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
w spľawie wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy w Busku _ Zdľoju z wnioskiem
o przekształcenie prawa użýkowania wieczystego w prawo własności działek nľ 57Żll0,
572l||, 572115, 572116, 572121 o łącznej powieľzchni l,6715 ha połozonych w Wełczu,
Gmina Busko _ Zdrój i zajętych pod siedzibę PZD (Dyr. PZD w Busku - Zdroju'
Nacz. Wydz. GKN).

15. Rozpatrzenie wniosku Pani Wioletty Tomaszewskiej o cesję umowy dzierŻary gruntu
w związku ze sptzedaŻą pawilonu handlowo _ usługowego znajdującego się pod adresem
ul. Bohateľów Waľszawy 67, firmie RK9 Spółka Cywilna Bartosz Hutnikiewicz,
Aleksandra Legieta (Nacz. Wydz. GKN).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany do Regulaminu
oľganizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

ĺ7.Zapoznanie się z infoľmacją Ministľa Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu
dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy w kwocie' l20 000 zł na ľealizację
w 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku _ Zdroju pľogľamów na rzecz
pľomocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej
(Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

18, Zapoznaníe się z projektem progľamu pn. ,'Pľogram Aktywizacja i Integľacja
w Powiatowym Uľzędzie Pracy w Busku _ Zdroju w 2015 roku'' finansowanego
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stanowiącej Własność Skarbu Państwa, będącej we władaniu Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku ~ Zdroju, oznaczonej W ewidencji
gruntów jako działki: nr 57/11 o pow. 0,9784 ha, nr 57/12 o pow. 0,0124 ha, nr 57/13
0 pow. 0,0238 ha, położonej W Busku - Zdroju - obręb 10, przy ul. Kusocińskiego)
(Dyr. PMOS w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury W sprawie
Wyrażenia zgody na Wynajem hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego W Busku ~ Zdroju z bonifikatą (Dyr. PMOS w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosków W sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego W dziedzinie
kultury fizycznej (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie na rok szkolny
2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016
(Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich W Stopnicy na rok
szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej W Busku - Zdroju na rok szkolny
2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju wsprawie zatwierdzenia arkusza
organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju
na rok szkolny 2015/2016 (Nacz. Wydz. EK).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818 Połaniec ~
Niekurza na terenie Powiatu Staszowskiego (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
W sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy W Busku - Zdroju z wnioskiem
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego W prawo Własności działek nr 572/10,
572/11, 572/15, 572/16, 572/21 o łącznej powierzchni 1,6715 ha położonych W Wełczu,
Gmina Busko - Zdrój i zajętych pod siedzibę PZD (Dyr. PZD w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. GKN).
Rozpatrzenie wniosku Pani Wioletty Tomaszewskiej o cesję umowy dzierżawy gruntu
W związku ze sprzedażą pawilonu handlowo - usługowego znajdującego się pod adresem
ul. Bohaterów Warszawy 67, firmie RK9 Spółka Cywilna Bartosz Hutnikiewicz,
Aleksandra Legieta (Nacz. Wydz. GKN).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmiany do Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
(Dyr. PCPR W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej 0 przyznaniu
dodatkowych środków Funduszu Pracy W kwocie' 120 000 zł na realizację
W 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy W Busku - Zdroju programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
(Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z projektem programu pn. „Program Aktywizacja i Integracja
W Powiatowym Urzędzie Pracy W Busku - Zdroju W 2015 roku” finansowanego
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ze środków Funduszu Pracy (Dyľ. PUP w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. sozn
Skaľbnik Powiatu).

|9. Ana|iza funkcjonowania oddziału Choľób Wewnętrznych Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju, Kierownik oddziału Chorĺĺb
Wewnętrznych, Nacz. Wydz. SoZ).

20. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku Íinansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
Za m-Q maÍZęc 20l5 r. (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik
Powiatu).

2l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skaľbnik Powĺatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2015 ľoku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko _ Zdrój w zakĺesie kultury i ochrony dziedzictwa naľodowego z pĺzeznaczeniem
na Uniwersytet Trzeciego Wieku (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Pacanów w zakĺesie pomocy społecznej Z pÍzeznaczeniem na rea|izację zadania
związanego z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem
społecznym (Skarbnik Powiatu).

26. Sprawy rőŻne.
27 . Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obradom Zarządu pľzewodniczył Pruewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 22 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robert GwőŹdż dołączył
do posiedzenia o godzinie 9'')' co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oľűz zapľoszonych
osób stanowiq załqcznĺki nľ I í 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniuiednogłośnie.

Ad.4
Pľotokół Nľ 2112015 z dnia 6 maja 2015 ľoku został ptzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KtzyŻaÍski przedstawił wniosek Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju do Wojewody Świętokľzyskiego w sprawie przekazanía mienia Skaľbu
Państwa Powiatowi Buskiemu (dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
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ze środków Funduszu Pracy (Dyr. PUP W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ,
Skarbnik Powiatu).

19. Analiza funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju (Dyr. ZOZ w Busku - Zdroju, Kierownik Oddziału Chorób
Wewnętrznych, Nacz. Wydz. SOZ).

20. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziały, poradnie
za m-c marzec 2015 r. (Dyr. ZOZ W Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Skarbnik
Powiatu).

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

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego
W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie przeniesień W wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Busko - Zdrój W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem
na Uniwersytet Trzeciego Wieku (Skarbnik Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Pacanów W zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania
związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (Skarbnik Powiatu).

26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otworzył 22 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarządu Robert Gwóźdź dołączył
do posiedzenia 0 godzinie 915), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych
osób stanowią załączniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 4
Protokół Nr 21/2015 z dnia 6 maja 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag W głosowaniu jednogłośnie. _

Ad. 5
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański przedstawił Wniosek Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju do Wojewody Swiętokrzyskiego W sprawie przekazania mienia Skarbu
Państwa Powiatowi Buskiemu (dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
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własność Skarbu Państwa, będącej we władaniu Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku - Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 57ll1
o pow. 0,9784 ha, nr 57llŻ o pow. 0,01Ż4 ha, nľ 57ll3 o pow. 0,0238 ha, położonej w Busku

- Zdroju _ obręb l0 przy ul. Kusocińskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 3
do niniej szego protokołu.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju Grzegorz
Wojciechowski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawili wniosek
Dyrektoľa Buskiego Samorządowego Centrum Kultuľy w spľawie wyľażenia zgody
na wynajem hali spoľtowej PMOS w Busku _ Zdľoju z bonifikatą w dniach 03.07 -
05.O7.20t5 r. w związku z organizacją koncertu festiwalowego będącego podsumowaniem
XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Kľystyny Jamtoz w Busku - Zdroju _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr y' do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali PMOS w Busku _

Zdroju w w/w terminie na organizację pľzedmiotowego konceľtu festiwalowego pod

warunkiem poniesienia pÍzez organizatorów kosztów zuŻycia mediów według wskazań
liczników (energia, woda).

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłoŻyła wykaz wniosków o przyznanie
Nagľody Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej'_ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu postanowił Że ptzedmiotowe wnioski powinny zostać uzupełnione o wszelkie
osiągnięcia nominowanych osób, jakie będą miały miejsce do końca miesiąca czerwca bľ.

Ponadto do w/w wniosków powinny zostać dołączone stosowne dokumenty, dyplomy
potwieľdzające osiągnięcia ilw osób. Zarząd Powiatu powľóci do procedowania
przedmiotowych wniosków w miesiącu lipcu br.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno

- Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 201512016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 83/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 maja 2015 ľoku
w spľawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Bľoninie na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nr 6 do

niniej szego protokołu.
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własność Skarbu Państwa, będącej we władaniu Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego W Busku - Zdroju, oznaczonej W ewidencji gruntów jako działki: nr 57/11
o pow. 0,9784 ha, nr 57/12 o pow. 0,0124 ha, nr 57/13 o pow. 0,0238 ha, położonej W Busku
~ Zdroju - obręb 10 przy ul. Kusocińskiego - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Powyższy Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie. -

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju Grzegorz
Wojciechowski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawili wniosek
Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury W sprawie Wyrażenia zgody
na vvynajem hali sportowej PMOS W Busku - Zdroju z bonifikatą W dniach 03.07 -
05.07.2015 r. W związku z organizacją koncertu festiwalowego będącego podsumowaniem
XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz W Busku - Zdroju -
W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie hali PMOS W Busku -
Zdroju W W/W terrninie na organizację przedmiotowego koncertu festiwalowego pod
Warunkiem poniesienia przez Organizatorów kosztów zużycia mediów według wskazań
liczników (energia, Woda).

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła Wykaz wniosków o przyznanie
Nagrody Starosty Buskiego W dziedzinie kultury fizycznej" ~ W brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu postanowił że przedmiotowe wnioski powinny zostać uzupełnione o wszelkie
osiągnięcia nominowanych osób, jakie będą miały miejsce do końca miesiąca czerwca br.
Ponadto do W/W Wniosków powinny zostać dołączone stosowne dokumenty, dyplomy
potwierdzające osiągnięcia W/W osób. Zarząd Powiatu powróci do procedowania
przedmiotowych wniosków w miesiącu lipcu br.

Ad. 8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego W Broninie na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 83/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego W Broninie na rok szkolny 2015/2016, stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.



Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201'5lŻ016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 84/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
w spľawie zatwietdzenia arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznÍk nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdľoiu w sprawie zatwięrdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich w Stopnicy na rok szkolny 201512016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 85/2015 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 maja 2015 ľoku
w sprawie zatwięrdzęnia aľkusza oryanizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im' orląt
Lwowskich w Stopnicy na rok szkolny 2015lŻ0116 stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierđzenia aľkusza organizacji Poľadni Psychologiczno _

Pedagogicznej w Busku _ Zdrojl na rok szkolny Ż015120|6.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 86/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 maja 2015 ľoku
w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku _ Zdroju na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu podjął decyzję o powieľzeniu stanowiska
dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju Pani Jolancie Czyľny
na okľes 3 lat szkolnych. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK
do przygotowania stosownego pľojektu uchwały w powyższym zakresie na następne
posiedzenie Zarządu. JednoczeŚnie Zarząd Powiatu postanowił, że akty powieľzenia
stanowiska dyrektora Poľadni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju
i Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju zostaną
wľęczone podczas najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku ~ Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 84/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju
na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich W Stopnicy na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 85/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt
Lwowskich W Stopnicy na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.

Ad. 11
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczne -
Pedagogicznej W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczne - Pedagogicznej
W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd Powiatu podjął decyzję o powierzeniu stanowiska
dyrektora Poradni Psychologiczne - Pedagogicznej W Busku - Zdroju Pani Jolancie Czymy
na okres 3 lat szkolnych. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK
do przygotowania stosownego projektu uchwały W powyższym zakresie na następne
posiedzenie Zarządu. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że akty powierzenia
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczne - Pedagogicznej W Busku - Zdroju
i Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju zostaną
wręczone podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdroju w spľawie zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Züoju na rok szkolny 201.5lŻ0|6.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdrofu z đnia 13 maja 2015 roku
w spľawie zatulierdzenia arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Sportowego w Busku - Zdľoju na rok szkolny 201512016 stanowi załqczník nr 10 do

ninie.j szego pľotokołu.

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Zarządu Powiatu Staszowskiego w spľawie wydania opinii o pozbawieniu
kategorii dľogi powiatowej odcinka dľogi Nľ 0818T Połaniec - Niekurza o długości 0,7l3 km
w km 0+000 do km 0+713.
Pľzedmiotowe pismo stanowi załqcznik nr 1I do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie WtaŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi
powiatowej odcinka drogi Nr 0818 Połaniec - Niekurzana terenie Powiatu Staszowskiego.

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju wyraził pozytywną opinię w spľawie pozbawienia
kategoľii drogi powiatowej odcinka dľogi Nr 081 8T Połaniec _ Niekurza o długości 0,7l 3 km
w km 0+000 do km 0+713 na terenie Powiatu Staszowskiego.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 88/201 5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 maja 2015 ľoku
w spľawie wyľaŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka dľogi
Nľ 08l8 Połaniec - Niekurza na teľenie Powiatu Staszowskiego stanowi załqcznik nr 12

do niniejszego pľotokołu.

o godzinie g15 do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Powiatu Robert Gwóźdź,

Ad. 14
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Burmistľza Miasta i Gminy w Busku _ Zdroju
z wnioskiem o pľzekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w pľawo własności działek
nr 572l1O, 572l1l,572ll5,57Ż116,57Żl2l o Łącznej powierzchni 1,67|5 ha położonych
w Wełczu, Gmina Busko - Zdroj i zajętych pod siedzibę PZD _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik /-í do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański poinformował, Że przedmiotowe działki
stanowią własnośó Gminy Busko _ Zdroj w uŻytkowaniu więczystym Powiatu Buskiego
w tľwałym zarządzie PZD. Naczelnik Wydziału GKN podkĺeślił, Że przekształcenie pľawa

użýkowania wieczystego w prawo własności wiąŻe się z opłatą za przekształcenie, która
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Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego W Busku - Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu. '

Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Zarządu Powiatu Staszowskiego W sprawie wydania opinii o pozbawieniu
kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr O81 ST Połaniec - Niekurza o długości 0,713 km
W km 0+000 do km 0+713.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi
powiatowej odcinka drogi Nr 0818 Połaniec - Niekurza na terenie Powiatu Staszowskiego.

Zarząd Powiatu W Busku - Zdroju wyraził pozytywną opinię W sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec - Niekurza o długości 0,713 km
W km 0+00O do km 0+713 na terenie Powiatu Staszowskiego.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie Wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi
Nr 0818 Połaniec - Niekurza na terenie Powiatu Staszowskiego stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.

O godzinie 9” do posiedzenia Zarządu dołączył Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź.

Ad. 14
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu o vvystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy W Busku - Zdroju
z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego W prawo własności działek
nr 572/10, 572/11, 572/15, 572/16, 572/21 o łącznej powierzchni 1,6715 ha położonych
W Wełczu, Gmina Busko - Zdrój i zajętych pod siedzibę PZD - W brzmieniu stanowiącym
załącznik 13 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że przedmiotowe działki
stanowią Własność Gminy Busko - Zdrój W użytkowaniu wieczystym Powiatu Buskiego
w trwałym zarządzie PZD. Naczelnik Wydziału GKN podkreślił, że przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego W prawo własności wiąże się z opłatą za przekształcenie, która
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wynosi ok.30 -40% wartości nieruchomości. Wartość tych działek do nowej opłaty rocznej
za uzytkowanie wieczyste z roku Ż0|2 wynosiła 774 907 zł. opłata za przekształcenie będzie
wynosiła około 250000 zł (moŻna rozłoŻyć, na 10 rat rocznych Z oprocentowaniem),
natomiast opłata Íoczna za użýkowanie wieczyste wynosi 23 247 ,21 zł. Naczelnik Wydziału
GKN dodał, Że w popľzednich latach Zarząd Powiatu kilkakrotnie występował z wnioskiem
do Burmistľza Miasta i Gminy w Busku - Zdroju o przekazanie pľzedmiotowych działek
na ÍZecZ Powiatu Buskiego w dľodze darowizny bądż za cenę obniżoną, |ecz Gmina Busko -
Zdr o1 zajmowała Zawsze negatywne stanowisko w pľzedmiotowej sprawie.
Informacja Naczelnika Wydziału GKN w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 14
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zobowiązał Naczelnika
Wydziału GKN do pľzygotowania wniosku do Burmistrza Miąsta i Gminy w Busku _ Zdľoju
o przekształcenie pľawa użytkowania wieczystego w pľawo własności przedmiotowych
działek.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻanskí poinfoľmował, Że działka nľ 2613

o powieľzchni 0,0238 ha położona w Busku _ Zdroju przy ulicy Boh. Warszaw, stanowiąca
własność Powiatu Buskiego, oddana jest w dzierŻawę Pani Wiolettcie Tomaszewskiej na
podstawie umowy dzieúaw z dnia 5 marca Ż0|4 r. na okľes 3 lat. DzierŻawca spľzedała
ťrľmie RK9 Spółka Cywilna HutnikiewiczBartosz, Aleksandľa Legieta z siedzibą w Kielcach
pawilon handlowy stanowiący jej własnośÓ, usýuowany na przedmiotowej działce i razem
z wlw firmą złoŻyła wniosek do tut' Urzędu o cesję umowy dzierżaw gruntu z dnia 5 marca
ŻOl4 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu. Naczelnik
Wydziału GKN dodał, Że aby usankcjonowai powyższy stan pľawny naleŻy z wlw osobami
zawrzeó anęks do umowy dzierŻawy z dnia 5 marca 2014 r. W/w aneksem w umowie
dzíerŻav,ry z dnia 5 maľca 2014 r' wprowadzona zostanie następująca zmiana'.
1' W części týułowej umowy w miejsce dotychczasowego dzierŻawcy wpisany zostanie

nowy dzierŻawca: RK9 Spółka Cywilna Hutnikiewicz BarÍosz, Aleksandra Legieta
z siedzibą w Kielcach'

Informacja Naczelnika Wydziału GKN w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznÍk nr 16
do niniejszego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Pani Wioletty
Tomaszewskiej w spľawie wyrażenia zgody na ptzekazanie praw i obowiązków
do dzlerŻawionej przez Nią działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2613

o powieľzchni 238 m2 na rzeczťlrmy RK9 Spółka Cywilna Baľtosz Hutnikiewicz, Aleksandľa
Legieta z siedzibą w Kielcach. Jednocześnie Zarząd Powiatu wraziŁ zgodę na zawarcie
aneksu do umowy dzierŻawy z dnia 5 maľca 2014 r.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'

Ad. 16
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedłoŻył Członkom Zarządu Powiatu pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie zmiany do Regulaminu oľganizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju.
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wynosi ok. 30 - 40% wartości nieruchomości. Wartość tych działek do nowej opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste z roku 2012 wynosiła 774 907 zł. Opłata za przekształcenie będzie
wynosiła około 250 000 zł (można rozłożyć na 10 rat rocznych z oprocentowaniem),
natomiast opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 23 247, 21 zł. Naczelnik Wydziału
GKN dodał, że w poprzednich latach Zarząd Powiatu kilkakrotnie występował z wnioskiem
do Burmistrza Miasta i Gminy w Busku ~ Zdroju o przekazanie przedmiotowych działek
na rzecz Powiatu Buskiego W drodze darowizny bądż za cenę obniżoną, lecz Gmina Busko -
Zdrój zajmowała zawsze negatywne stanowisko W przedmiotowej sprawie.
Informacja Naczelnika Wydziału GKN W w/W sprawie stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie zobowiązał Naczelnika
Wydziału GKN do przygotowania wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy W Busku - Zdroju
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego W prawo własności przedmiotowych
działek.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański poinformował, że działka nr 26/3
o powierzchni 0,0238 ha położona W Busku - Zdroju przy ulicy Boh. Warszawy, stanowiąca
własność Powiatu Buskiego, oddana jest W dzierżawę Pani Wiolettcie Tomaszewskiej na
podstawie umowy dzierżawy z dnia 5 marca 2014 r. na okres 3 lat. Dzierżawca sprzedała
firmie RK9 Spółka Cywilna Hutnikiewicz Bartosz, Aleksandra Legieta z siedzibą W Kielcach
pawilon handlowy stanowiący jej własność, usytuowany na przedmiotowej działce i razem
z w/W firmą złożyła wniosek do tut. Urzędu o cesję umowy dzierżawy gruntu z dnia 5 marca
2014 r. - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Naczelnik
Wydziału GKN dodał, że aby usankcjonować powyższy stan prawny należy z W/W osobami
zawrzeć aneks do umowy dzierżawy z dnia 5 marca 2014 r. W/W aneksem w umowie
dzierżawy z dnia 5 marca 2014 r. wprowadzona zostanie następująca zmiana:

1. W części tytułowej umowy W miejsce dotychczasowego dzierżawcy wpisany zostanie
nowy dzierżawca: RK9 Spółka Cywilna Hutnikiewicz Bartosz, Aleksandra Legieta
z siedzibą W Kielcach.

Informacja Naczelnika Wydziału GKN W przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu. '

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Pani Wioletty
Tomaszewskiej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw i obowiązków
do dzierżawionej przez Nią działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 26/3
o powierzchni 238 mz na rzecz firmy RK9 Spółka Cywilna Bartosz Hutnikiewicz, Aleksandra
Legieta z siedzibą W Kielcach. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie
aneksu do umowy dzierżawy z dnia 5 marca 2014 r.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 16
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
przedłożył Członkom Zarządu Powiatu projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku » Zdroju.



8

Sekretarz Powiatu Jeĺzy SłuŻlaski omówił zmiany wprowadzone do Regulaminu
oľganizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Sekľetarz
Powiatu poinformował, Że w $ 1 ust. 6 ptzytoczono właściwe publikatoľy aktów pľawnych,
w $ 7 Regulaminu oľganizacyjnego skľeślono pkt l3' Ponadto dokonano zmiany w strukturze
organizacyjnej PCPR w Busku _ Zdroju polegającej na utworzeniu wieloosobowego
stanowiska ds. pieczy zastępczej' Sekretarz Powiatu dodał, że aktualny załącznik
do Regulaminu oľganizacyjnego przedstawiający schemat stľuktuľy organizacyjnej PCPR
w Busku Zdroju nie będzie okľeślał |iczby etatów w poszczególnych komóľkach
organizacyjnych. Jednocześnie Sekretarz Powiatu zaznaczył' iŻ w przypadku zamiaru
zwiększenia stanu zatrudnienia dyľektoľ każdej jednostki organizacyjnej Powiatu musi
uzyskać zgodę Zarządu Powiatu.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie zmiany do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku _ Zdroju Marian Szostak zapoznaŁ Zaľząd
Powiatu z informacją Ministľa Pracy i Polityki Społecznej o ptzyznaniu dodatkowych
środków Funduszu Pracy w kwocie 120000 zł na finansowanie w 2015 ľoku zadan
określonych w $ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 ľ.

w spľawie algoľytmu ustalania kwot śľodków Funduszu Pracy na finansowanie zadan
w województwie, tj' na realizację pÍZeZ Powiatowy Urząd Pľacy w Busku _ Zdľoju
progľamów na rzecz promocji zatľudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej , z tego'. 70 000 zł na programy aktywizacji osób bezľobotnych w wieku powyżej
50 roku Życia,50 000 zł na programy aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na ľynku pracy - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego
protokołu. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd
Pľacy w Busku _ Zdroju w ľoku 2015 zadan na rzęcz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty 4 776 500 zł.

Infoľmacj a w powyższym zakresi e została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 18
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak przedłoŻył pľojekt
programu pod nazwą ',Pľogram Aktywizacja i Integracja w Powiatowym Urzędzie Pľacy
w Busku _ Zdroju w 20l5 roku'o, finansowanego Ze śľodków Funduszu Pracy w kwocie nie
wyższej niŻ 42 696 zł (w tym: 25 200 zł na działania integracyjne i l7 496 zł na działania
aktywizacyjne) _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PUP w Busku _ Zdroju wyjaśnił, iŻ zasadniczo realizacja Pľogľamu Aktywizacja
i Integľacja (PAI) powinna odbywaó się przez powiatowy urząd pracy we współpracy
z ośľodkiem pomocy społecznej na podstawie poľozumienia o rea|izacji pľogľamu zawal1ego
pomiędzy tymi instytucjami. W przypadku niezawaľcia takiego poľozumienia ustawodawca
przeuĺidział alternatywną ścieżkę realizacji pľogľamu popÍZez zlecenie realrizacji działaŕl
w zakľesie integľacji społecznej bezľobotnych podmiotom prowadzącym działalnośó
statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagľoŻonych
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Sekretarz Powiatu Jerzy Służlaski omówił zmiany wprowadzone do Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju. Sekretarz
Powiatu poinformował, że W § l ust. 6 przytoczono Właściwe publikatory aktów prawnych,
W § 7 Regulaminu Organizacyjnego skreślono pkt 13. Ponadto dokonano zmiany W strukturze
organizacyjnej PCPR W Busku - Zdroju polegającej na utworzeniu wieloosobowego
stanowiska ds. pieczy zastępczej. Sekretarz Powiatu dodał, że aktualny załącznik
do Regulaminu Organizacyjnego przedstawiający schemat struktury organizacyjnej PCPR
w Busku - Zdroju nie będzie określał liczby etatów W poszczególnych komórkach
organizacyjnych. Jednocześnie Sekretarz Powiatu zaznaczył, iż W przypadku zamiaru
zwiększenia stanu zatrudnienia dyrektor każdej jednostki organizacyjnej Powiatu musi
uzyskać zgodę Zarządu Powiatu.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
W głosowaniu jednogłośnie. _

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju stanowi załącznik nr 1 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu Z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych
środków Funduszu Pracy W kwocie 120000 zł na finansowanie W 2015 roku zadań
określonych W § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.
W sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
W województwie, tj. na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy W Busku - Zdroju
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, z tego: 70 000 zł na programy aktywizacji osób bezrobotnych W wieku powyżej
50 roku życia, 50 000 zł na programy aktywizacji osób bezrobotnych będących W szczególnej
sytuacji na rynku pracy - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu. Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd
Pracy W Busku - Zdroju W roku 2015 zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększona została do kwoty 4 776 500 zł.

Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do Wiadomości.

Ad. 18
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju Marian Szostak przedłożył projekt
programu pod nazwą „Program Aktywizacja i Integracja W Powiatowym Urzędzie Pracy
W Busku - Zdroju W 2015 roku”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy W kwocie nie
wyższej niż 42 696 zł (W tym: 25 200 zł na działania integracyjne i 17 496 zł na działania
aktywizacyjne) - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PUP W Busku - Zdroju wyjaśnił, iż zasadniczo realizacja Programu Aktywizacja
i Integracja (PAI) powinna odbywać się przez powiatowy urząd pracy we współpracy
z ośrodkiem pomocy społecznej na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego
pomiędzy tymi instytucjami. W przypadku niezawarcia takiego porozumienia ustawodawca
przewidział altematywną ścieżkę realizacji programu poprzez zlecenie realizacji działań
W zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność
statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
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wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uza|eŻnieniom i patologiom społecznym,
zgodnie z przepisami o działalnoŚci pożýku publicznego i wolontaľiacie. Ponieważ taka
sytuacja zaistniała w Powiecie Buskim, tzn. Gminy Busko - Zdrőj, Gnojno' Nowy Korczyn
i Solec - Zdrőj wyraziły wolę zawarcia jedynie porozumienia o współpracy, w ľamach
którego strony (PUP i oPS-y) uzgodnią kryteria doboru bezrobotnych do PAI oraz zakĺes
i sposób wymiany informacji o jego uczestnikach, po zatwieľdzeniu PA| zajdzie konieczność
zlecenia realizacji działan w zakĺesie integľacji społecznej bezrobotnych, któľe odbywa się po
przepľowadzeniu otwartego konkursu ofeľt' na zasadach i w tľybie okľeślonych w przepisach
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. W pľaktyce oznacza to wdľożenie
pľocedur prz'ewidzianych w ,,Pľogramie współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego
w latach 201l _ 2015 stanowiącym załącznik nr l do uchwały Nľ II/9/2010 Rady Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 ľoku, obejmujących m.in. przygotowanie
i pľzepľowadzenie konkuľsu ofert. Dyrektor PUP w Busku _ Zdroju dodał, że ,,Pľogľam
Aktywizacja i Integľacja w Powiatowym|Jrzędzie Pľacy w Busku - Zdľoju w 2015 ľoku''
zostanie przekazany do zaopiniowania przez Powiatową Radę Zatľudnięnia.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZatząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 19
Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolarz poinfoľmował, Że Zarząd Powiatu analizuje pracę

wszystkich oddziałów Szpitala pytając jednocześnie Kierowników poszczególnych
oddziałów o sytuację bezpośľednio na oddziale, propozycje zmian i działań. Zarząd Powiatu
obserwuje coraz trudniejszą sytuację Szpitala w zakresie kontľaktowania' bilansowania się'
Dyľektor ZoZ przygotowuje obecnie projekt restruktuľyzacji Szpítala' Zarząd Powiatu nie
chciałby, aby powstawał on bez kontaktu z Kierownikami poszczególnych oddziałów. Zarząd
Powiatu oczekuje od Kierowników oddziałów podpowiedzi, zaprezentowania własnej wizji
funkcjonowania oddziałów. Po zebľaniu powyŻszych infoľmacji Zaĺząd Powiatu będzie miał
większą peľspektywę, aby podjąć stosowne decyzje w tej materii.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz pľzedstawił chaľakterystykę wybľanych
elementów oddziału Chorób Wewnętľznych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20
do niniejszego pľotokołu. oddział Choľób Wewnętľznych dysponuje 45 łóżkami, w tym
4 łózkową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego. W oddziale zatrudnionych jest
40 osób, w tym: 9lekarzy (7,71 etatu),20 pielęgniarek (18,83 etatu), 11 pozostałych osób.
Wartość kontľaktu zNFZ opiewa na kwotę 475| 708 zł. Faktyczna waltoŚć wykonanego
kontraktu stanowiła kwotę 4 827 670,56 zł w 2012 roku, 4 548 224,20 zł w 20|3 roku,
4 005 370,72 zł w 2014 roku. Kontynuując Przewodniczący Zarządu przeana|izował wielkoŚć
i strukturę płac na w/w oddziale' Stwierdził, iŻ stľuktuľa płac zmienia się. Zmniejszeniu
ulegają koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - w Ż0I2 roku stanowiły one kwotę
ŻŻ65O92zł,w20l3 ľoku_ l668 903zł,w2014 roku- l378675 zł. Pojawiłysięnatomiast
koszty z tytułu wynagrodzen za dyŻury lekaľskie. Następnie Przewodniczący Zarządu Jeľzy
Kolarz zwrócił uwagę na dośÓ wysokie koszty lęków - ok. 500 000 zł, zauwaŻając
jednocześnie, iż w 20l4 ľoku uległy one zmniejszeniu' Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zapylał Kieľownika oddziału Chorób Wewnętľznych o perspektywy funkcjonowania
w/w oddziału, propozycje zmian.

Kieľownik oddziału Chorób Wewnętrznych Jarosław Dobľowolski wyjaśnił, iz obecnie
w oddziale zatľudnionych jest 7 |ekarzy (3 lekaľzy w ľamach etatu,2 rezydentów, 1 lekarz
zatľudniony w ľamach kontľaktu' l |ekarz przychodzi na kilka godzin ze Stacji Dializ)
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wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponieważ taka
sytuacja zaistniała W Powiecie Buskim, tzn. Gminy Busko - Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn
i Solec - Zdrój wyraziły wolę zawarcia jedynie porozumienia o współpracy, W ramach
którego strony (PUP i OPS-y) uzgodnią kryteria doboru bezrobotnych do PAI oraz zakres
i sposób Wymiany informacji o jego uczestnikach, po zatwierdzeniu PAI zajdzie konieczność
zlecenia realizacji działań W zakresie integracji społecznej bezrobotnych, które odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i W trybie określonych W przepisach
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce oznacza to wdrożenie
procedur przewidzianych W „Programie współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
W latach 2011 - 2015 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku, obejmujących m.in. przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu ofert. Dyrektor PUP W Busku - Zdroju dodał, że „Program
Aktywizacja i Integracja W Powiatowym Urzędzie Pracy W Busku - Zdroju W 2015 roku”
zostanie przekazany do zaopiniowania przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Informacja W powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 19
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Zarząd Powiatu analizuje pracę
wszystkich oddziałów Szpitala pytając jednocześnie Kierowników poszczególnych
Oddziałów o sytuację bezpośrednio na Oddziale, propozycje zmian i działań. Zarząd Powiatu
obserwuje coraz trudniejszą sytuację Szpitala W zakresie kontraktowania, bilansowania się.
Dyrektor ZOZ przygotowuje obecnie projekt restrukturyzacji Szpitala. Zarząd Powiatu nie
chciałby, aby powstawał on bez kontaktu z Kierownikami poszczególnych Oddziałów. Zarząd
Powiatu oczekuje od Kierowników Oddziałów podpowiedzi, zaprezentowania własnej wizji
funkcjonowania Oddziałów. Po zebraniu powyższych informacji Zarząd Powiatu będzie miał
większą perspektywę, aby podjąć stosowne decyzje W tej materii.

Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił charakterystykę wybranych
elementów Oddziału Chorób Wewnętrznych - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20
do niniejszego protokołu. Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 45 łóżkami, W tym
4 łóżkową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego. W Oddziale zatrudnionych jest
40 osób, W tym: 9 lekarzy (7,71 etatu), 20 pielęgniarek (18,83 etatu), 11 pozostałych osób.
Wartość kontraktu z NFZ opiewa na kwotę 4 751 708 zł. Faktyczna wartość wykonanego
kontraktu stanowiła kwotę 4827 670,56 zł W 2012 roku, 4 548 224,20 zł W 2013 roku,
4 005 370,72 zł W 2014 roku. Kontynuując Przewodniczący Zarządu przeanalizował wielkość
i strukturę płac na W/W Oddziale. Stwierdził, iż struktura płac zmienia się. Zmniejszeniu
ulegają koszty Wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - W 2012 roku stanowiły one kwotę
2 265 092 zł, W 2013 roku - 1 668 903 zł, W 2014 roku - 1 378 675 zł. Pojawiły się natomiast
koszty z tytułu wynagrodzeń za dyżury lekarskie. Następnie Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz zwrócił uwagę na dość wysokie koszty leków - ok. 500000 zł, zauważając
jednocześnie, iż W 2014 roku uległy one zmniejszeniu. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zapytał Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych o perspektywy funkcjonowania
W/W Oddziału, propozycje zmian.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych Jarosław Dobrowolski wyjaśnił, iż obecnie
W Oddziale zatrudnionych jest 7 lekarzy (3 lekarzy W ramach etatu, 2 rezydentów, 1 lekarz
zatrudniony W ramach kontraktu, 1 lekarz przychodzi na kilka godzin ze Stacji Dializ)
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i 17 pielęgniarek' 'W związku z tym, Że zmieniła się liczba łozek nie ma możliwości
wykonania kontraktu w wysokości ok. 4 700 000 zł. obecnie kontľakt opiewa na kwotę
ok' 4 000 000 zł. Istnieje pľoblem ze stabilną kadľą lekaľską. oddział koľzysta Z pomocy
w kwestii dyzurów lekarskich. W związku z tym, Że oddział \iczy 45 łőżek,jest dośi ciasnoo
pobyty muszą być krótkie, musi być szybki obľót' Kieľownik oddziału Choľób
Wewnętrznych przyznał, Że czasem zdarzają się dostawki na koľýarzu. oddział Choľób
Wewnętľznych korzysta Z pomocy oddziału Geľiatrycznego' czasem Z pomocy ZoL-u.
Kieľownik oddziału Chorób Wewnętrznych stwierdził, iz nie spodziewa się, że w ciągu
tygodnia, miesiąca czy dwóch nastąpi rewolucja. Sytuacja na oddziale jest dośó stabilna
i potrzebna jest stabilna kadra lekarska.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Kieľownika oddziału Choľób Wewnętľznych
czy podejmowano działania w celu pozyskania lekarzy.

Kierownik oddziału Chorób Wewnętrznych oľaz Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju omówili
działania podejmowane w powyŻszym zakresie, stwieľdzając jednocześnie, iż baľdzo trudno
jest pozyskać kadrę lekarską. Poinfoľmowali o lekaľzu, który obecnie odbywa staż
i zdeklaľował pľzyjście do pľacy w Szpitalu.

Następnie Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju przedstawił dane dotyczące kosztów płac,
wynagľodzeń wynikających ze stosunku pľacy w latach 2001 - 2014. Koszty ze stosunku
pracy' wynagľodzenw Ż007 ľoku wynosiły l 337 000 zł' w 2008 ľoku - 2 0l4 000 zł, w 2009
roku _ 2 |40000 zł, w 20l0 ľoku _Ż|20 000 zł, w 20ll roku _2 l09 000 zł, w 20l3 roku -
l 445 000 zł, w Ż0|4 roku _ | 229 000 zł' Powyższe związane jest ze zmniejszeniem się
liczby lekaľzy zatrudnionych w ľamach etatu.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że posiada roz|iczenie kosztów od 2007
roku. obseľwuje się' że koszty diagnostyki, pewne koszty ľodzajowe utrzymują się na tym
samym poziomie, nieznacznie wzľastają koszty pracy' zmniejsza się natomiast wycena
proceduľ' Dyrektoľ ZoZ poinformował o bľaku możliwoŚci monitowania o wzľost proceduľ,
gdyz kontľaktowania nie ma od kilku lat. Następnie Dyrektor ZoZ nadmienił, Że w kaŻdą
śľodę odbywają się spotkania z Kierownikami oddziałów, podczas których pľowadzona jest
dyskusja jakie działania podjąÓ' by uzyskaó poprawę sýuacji Szpitala.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko\arz przypomniał wypowiedzi Kieľownika oddziału
Chiľurgicznego dotyczące braku współpľacy pomiędzy Kierownikami poszczególnych
oddziałów oľaz stwieľdzenie, iŻ oddziały niezabiegowe nie' kieľują pacjentów na oddział
Chiruľgiczny ZoZ w Busku - Zdroju.

Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju nadmienił, Że powyŻsze zostało wyjaśnione na dzisiejszym
spotkaniu z Kierownikami oddziałów. Na pľzedmiotowym spotkaniu Kierownik oddziału
Chorób Wewnętľznych poinfoľmował, że w trakcie roku miał tylko trzech pacjentów, których
mógł skieľować np. na obseľwację na oddział Chirurgiczny,

Kieľownik oddziału Chorób Wewnętrznych nie zgodził się ze stwierdzeniem o braku
współpľacy pomiędzy Kierownikami poszczególnych oddziałów. Poinformował,
że wykonuje konsultacje internistyczne na oddziale Chiľurgicznym, Ginekologiczno
PołoŻniczym, ortopedycznym,Zakażnym, Płucnym. Stwierdził, Że jeŻe|i na oddziale Chorób
Wewnętrznych jest pacjent, który ma wskazania do zabiegu opeľacyjnego to jest on
kierowany na oddział Chiľuľgiczny w ZoZ w Busku - Zdroju. Taki pacjent jest
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i 17 pielęgniarek. W związku z tym, że zmieniła się liczba łóżek nie ma możliwości
wykonania kontraktu W wysokości ok. 4 700 000 zł. Obecnie kontrakt opiewa na kwotę
ok. 4 000 000 zł. Istnieje problem ze stabilną kadrą lekarską. Oddział korzysta z pomocy
W kwestii dyżurów lekarskich. W związku z tym, że Oddział liczy 45 łóżek, jest dość ciasno,
pobyty muszą być krótkie, musi być szybki obrót. Kierownik Oddziału Chorób
Wewnętrznych przyznał, że czasem zdarzają się dostawki na korytarzu. Oddział Chorób
Wewnętrznych korzysta z pomocy Oddziału Geriatrycznego, czasem z pomocy ZOL-u.
Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych stwierdził, iż nie spodziewa się, że W ciągu
tygodnia, miesiąca czy dwóch nastąpi rewolucja. Sytuacja na Oddziale jest dość stabilna
i potrzebna jest stabilna kadra lekarska.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych
czy podejmowano działania W celu pozyskania lekarzy.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju omówili
działania podejmowane W powyższym zakresie, stwierdzając jednocześnie, iż bardzo trudno
jest pozyskać kadrę lekarską. Poinformowali o lekarzu, który obecnie odbywa staż
i zdeklarował przyjście do pracy W Szpitalu. 1

Następnie Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju przedstawił dane dotyczące kosztów płac,
wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy W latach 2007 - 2014. Koszty ze stosunku
pracy, wynagrodzeń W 2007 roku wynosiły 1 337 000 zł, W 2008 roku - 2 014 000 zł, W 2009
roku - 2140 000 zł, W 2010 roku ~ 2120 000 zł, W 2011 roku - 2109 000 zł, W 2013 roku -
1 445 000 zł, W 2014 roku - 1 229 000 zł. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem się
liczby lekarzy zatrudnionych W ramach etatu.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że posiada rozliczenie kosztów od 2007
roku. Obserwuje się, że koszty diagnostyki, pewne koszty rodzajowe utrzymują się na tym
samym poziomie, nieznacznie wzrastają koszty pracy, zmniejsza się natomiast Wycena
procedur. Dyrektor ZOZ poinformował o braku możliwości monitowania 0 Wzrost procedur,
gdyż kontraktowania nie ma od kilku lat. Następnie Dyrektor ZOZ nadmienił, że W każdą
środę odbywają się spotkania z Kierownikami Oddziałów, podczas których prowadzona jest
dyskusja jakie działania podjąć, by uzyskać poprawę sytuacji Szpitala.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał vvypowiedzi Kierownika Oddziału
Chirurgicznego dotyczące braku Współpracy pomiędzy Kierownikami poszczególnych
Oddziałów oraz stwierdzenie, iż Oddziały niezabiegowe nie. kierują pacjentów na Oddział
Chirurgiczny ZOZ W Busku - Zdroju.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju nadmienił, że powyższe zostało wyjaśnione na dzisiejszym
spotkaniu z Kierownikami Oddziałów. Na przedmiotowym spotkaniu Kierownik Oddziału
Chorób Wewnętrznych poinformował, że W trakcie roku miał tylko trzech pacjentów, których
mógł skierować np. na obserwację na Oddział Chirurgiczny.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych nie zgodził się ze stwierdzeniem o braku
współpracy pomiędzy Kierownikami poszczególnych Oddziałów. Poinformował,
że wykonuje konsultacje internistyczne na Oddziale Chirtrrgicznym, Ginekologiczno -
Położniczym, Ortopedycznym, Zakażnym, Płucnym. Stwierdził, że jeżeli na Oddziale Chorób
Wewnętrznych jest pacjent, który ma wskazania do zabiegu operacyjnego to jest on
kierowany na Oddział Chirurgiczny W ZOZ W Busku - Zdroju. Taki pacjent jest
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przygotowywany na oddziale Choľób Wewnętľznych i kierowany na oddział Chiľurgiczny,
jednak wybór Szpitala w którym chce być leczony na|eŻy do niego. JeŻeli są ostľe wskazania
do zabiegu opeľacyjnego to wówczas pacjenci nie tľafiają na oddział Chorób Wewnętľznych
lecz od razu na oddział Chirurgiczny' W przypadku, gdy nie wiadomo na jaki oddział ma
trafić pacjent, zbieľa się konsylium lekaľskie. Kierownik oddziału Chorób Wewnętrznych
podkľeślił, że tľudne sytuacje na Izbie Przyjęć, nie wynikają z bľaku współpracy.

Kierownik oddziału Chorób Wewnętrznych stwierdził, Że problemem jest pľzepaść pomiędzy
staľszymi lekarzami a tymi któľzy się dopiero uczą. Bľak jest lekaľzy, ktőrzy posiadają

specjalizację II stopnia z inteľny' około 15 lat doświadczenia w pľacy i potrafią być
samodzielni.

Kierownik oddziału Chorób Wewnętrznych nadmienił, Że najwięcej pacjentów - ok' 3 000
pľzebywało na oddziale wówczas kiedy dysponował on większą |iczbą łőŻek. Na dzień
30 kwietnia 2015 ľ. liczba leczonych pacjentów to 800. Z powyŻszego wynika, Że rocznie
leczonych będzie ok. 2 400 pacjentów.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju przypomniał, Że gdy o.ddział Choľób Wewnętľznych
funkcjonował na dwóch piętľach pľzy kontrakcie z NFZ wynoszącym ok. 4 700 000 zł,
powstawały nadwykonania opiewające na kwotę ok. l 500 000 _ l 800 000 zł i Szpital nie
otľzymywał za nie zapłaty. Aby ograniczyi te nadwykonania utworzony został oddział
Geľiatľyczny.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz zapytał Dyrektoľa ZoZ oraz Kierownika oddziału
Choľób Wewnętrznych jakie dział,ania mogą podjąć. Poinfoľmował, Że Rada Powiatu stoi
przed dylematem, obowiązujące przepisy pľawa zobowiązują do pokľycia straty albo
przekształcenia Szpitala' Powiatowi coraz trudniej przychodzi płacić za błędy systemowe.
Ieże|i dojdzie do sytuacji, że Rada Powiatu nie będzie miała możliwości wygospodarowania
śľodków w budŻecie na pokľycie straty Szpitala, stanie przed dylematem zmiany jego

struktury własnościowej.

Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju stwieľdził, Że na sytuację Szpitala mają ľównież wpływ
zobowiązania, któľe zostały zaciągnięte na inwestycje dotyczące modernizacji infrastľuktuľy.
Aby do pľacy w Szpitalu przyszli lekarze trzeba było stwoľzyó odpowiednie warunki.
Na realizację pľojektów w powyższym zakľesie zaciągnięte zostały zobowiązania
i w tej chwili muszą byó one spłacane.

Pľzewodniczący Zarządu zaznaczył, Że Powiat Buski również pÍzeznaczył na powyższe
ogľomne środki finansowe.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, Że patrząc pod kątem kosztów, obserwuje
się, że wzľosły koszty dyzuľów lekarskich. Na podobnym poziomie utľzymują się koszty
zakupu procedur medycznych (66 556 zł w 20|2 roku, l03 794,ŻŻ zł w Ż013 ľoku, 51942 zł
w 2OI4 roku), leków (449 250,09 zł w 20l2 ľoku, 492 830,5l zł w 20l3 roku, 4I8 929,15 zł
w ŻOl4 roku), spľzętu i materiałów jednoľazowych (96 30l ,28 zl w 2012 ľoku, 97 456,38 zł
w 2013 ľoku, 79 878,Ż7 zł w 2014 ľoku), dľobnego spľzętu medycznego
(2 Ż98,94 zł w 2012 ľoku, 4 243,53 zł w Ż013 roku, 1 864,03 zł w 2014 ľoku), usług
tľansportowych (l5 829,02 zł w 2012 roku, 14 728,82 zł w Ż0l3 ľoku, l8 18l,07 zł w Ż0l4
roku). Kontľakt opiewa na kwotę ok. 4 000 000 zł, łączne koszty stanowią kwotę
ok' 2 800 000 zł' Pľzewodnic zący Zarządu zapytał skąd więc strata na w/w oddziale.
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przygotowywany na Oddziale Chorób Wewnętrznych i kierowany na Oddział Chirurgiczny,
jednak wybór Szpitala W którym chce być leczony należy do niego. Jeżeli są ostre wskazania
do zabiegu operacyjnego to Wówczas pacjenci nie trafiają na Oddział Chorób Wewnętrznych
lecz od razu na Oddział Chirurgiczny. W przypadku, gdy nie wiadomo na jaki Oddział ma
trafić pacjent, zbiera się konsylium lekarskie. Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
podkreślił, że trudne sytuacje na Izbie Przyjęć nie wynikają z braku współpracy.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych stwierdził, że problemem jest przepaść pomiędzy
starszymi lekarzami a tymi którzy się dopiero uczą. Brak jest lekarzy, którzy posiadają
specjalizację II stopnia z interny, około 15 lat doświadczenia W pracy i potrafią być
samodzielni.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych nadmienił, że najwięcej pacjentów - ok. 3 000
przebywało na Oddziale Wówczas kiedy dysponował on większą liczbą łóżek. Na dzień
30 kwietnia 2015 r. liczba leczonych pacjentów to 800. Z powyższego wynika, że rocznie
leczonych będzie ok. 2 400 pacjentów.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju przypomniał, że gdy Oddział Chorób Wewnętrznych
funkcjonował na dwóch piętrach przy kontrakcie z NFZ wynoszącym ok. 4 700 000 zł,
powstawały nadwykonania opiewające na kwotę ok. 1 500 000 - 1 800 000 zł i Szpital nie
otrzymywał za nie zapłaty. Aby ograniczyć te nadwykonania utworzony został Oddział
Geriatryczny.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał Dyrektora ZOZ oraz Kierownika Oddziału
Chorób Wewnętrznych jakie działania mogą podjąć. Poinforrnował, że Rada Powiatu stoi
przed dylematem, obowiązujące przepisy prawa zobowiązują do pokrycia straty albo
przekształcenia Szpitala. Powiatowi coraz trudniej przychodzi płacić za błędy systemowe.
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że Rada Powiatu nie będzie miała możliwości wygospodarowania
środków W budżecie na pokrycie straty Szpitala, stanie przed dylematem zmiany jego
struktury Własnościowej.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju stwierdził, że na sytuację Szpitala mają również Wpływ
zobowiązania, które zostały zaciągnięte na inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury.
Aby do pracy W Szpitalu przyszli lekarze trzeba było stworzyć odpowiednie warunki.
Na realizację projektów W powyższym zakresie zaciągnięte zostały zobowiązania
i W tej chwili muszą być one spłacane.

Przewodniczący Zarządu zaznaczył, że Powiat Buski również przeznaczył na powyższe
ogromne środki finansowe.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, że patrząc pod kątem kosztów, obserwuje
się, że wzrosły koszty dyżurów lekarskich. Na podobnym poziomie utrzymują się koszty
zakupu procedur medycznych (66 556 zł W 2012 roku, 103 794,22 zł W 2013 roku, 51 942 zł
W 2014 roku), leków (449 250,09 zł W 2012 roku, 492 830,51 zł W 2013 roku, 418 929,15 zł
W 2014 roku), sprzętu i materiałów jednorazowych (96 301,28 zł W 2012 roku, 97 456,38 zł
W 2013 roku, 79 878,27 zł W 2014 roku), drobnego sprzętu medycznego
(2 298,94 zł W 2012 roku, 4 243,53 zł W 2013 roku, 1 864,03 zł W 2014 roku), usług
transportowych (15 829,02 zł W 2012 roku, 14 728,82 zł W 2013 roku, 18 181,07 zł W 2014
roku). Kontrakt opiewa na kwotę ok. 4 000 000 zł, łączne koszty stanowią kwotę
ok. 2 800 000 zł. Przewodniczący Zarządu zapytał skąd Więc strata na W/W Oddziale.
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Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformow ał, Że koszty pośľednie od 2007 roku utľzymuj ą
się na podobnym poziomie _ w roku 2009,2010, 20l l były nieznaczniewyŻsze, w ľoku 2012,
i 2013 zmniejszyły się, w ľoku 2014 zmniejszyły się znacznie. Zmniejszył się przychód,
zmalała |iczba leczonych pacjentów. Wzrosła ilośó kosztów związanych z pałacamí
na jednego pacjenta. Wynagľodzenia w kosztach ogólnych były optymalne w stosunku
do średniej liczby leczonych pacjentów w Ż0l2 roku. Wtedy oddział Choľób Wewnętrznych
zanotował stľatę ok. 12 000 zł'

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju nadmienił, Że przyznany ryczałt dobowy w zakľesie lzby
Pľzyjęć w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju wynosi 2 800 zł, natomiast
w Zespole opieki Zdľowotnej w Pińczowie 3 400 zł, Dyrektor ZoZ zwrocił uwagę
na posiadaną infľastľuktuľę oľaz wagę udzielanych świadczeń w ZoZ w Busku _ Zdroju.
Kontynuując Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdľoju poinformował, Że na najblizszej Radzie
Społecznej podda pod ľozwagę kwestie tworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego.
Zdaniem Dyrektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju szpitalny oddział ratunkowy powinien zostai
utworzony, poniewaz odciąŻy on inne oddziały. Kontľakt na szpitalny oddział ratunkowy
wynosi 12 800 zł. w pľzypadku nie utworzenia w/w oddziału wystąpi konieczność
zatrudnienia |ekarzy na Izbie Pľzyjęć co spowoduje, że Szpital będzie generował jeszcze
większe straty.

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapytał czy otwarcie SoR będzie wiązało się
ze stałym, Z4-godzinrlym dyzurem lekaľza przyporządkowanego tylko i wyłącznie do Izby
Przyjęc.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że utwoľzenie SoR będzie wiązało się
z zatrudnieniem 2 lekarzy ktorzy będą dyŻurować oÍaz 2 lekaĺzy Ze specjalnością
ľatownictwo medyczne. Dyrektoľ ZoZ nadmienił, Że otrzymał' pismo, w którym lekarze
stwieľdzają, iŻ nie godzą się na obecne rozwiązanie tj. że są wzywani z oddziaŁu na Izbę
Przyjęć,. Pozostawienie obecnego stanu spowoduje rczygnacjęptzez nich z pracy.

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zapytał czy funkcjonowanie SoR nie będzie
wiązało się ze zwiększeniem obsady i wydłużeniem czasu pracy Bloku operacyjnego.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że pÍzez całą dobę w Szpitalu jest

2 anestezjologów' zgodnie Z wymogami NFZ.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinfoľmował' Że celem spotkań
z Kieľownikami poszczególnych oddziałów jest uzyskanie informacji jak wygląda sýuacja
na oddziałach' jakie działania na|eŻy podjąó w celu poprawy funkcjonowania. W dniu
dzisiejszym Zarząd został poinformowany o dwóch problemach _ niskiej wycenie pľocedur

i bľaku stabilnej kadry lekarskiej. Kontynuując Wiceprzewodniczący Zarządls podkľeślił ľolę
współpracy pomiędzy oddziałami oraz zapýał jaka jest perspektywa dalszego
funkcjonowania oddziału Geriatľycznego.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinformował, Że ľobi wszystko, aby warunek dotyczący
kadry był spełniony.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapýał czy system informatyczny,
któľego załoŻęniem była pomoc w zmniejszeniu kosztów, funkcjonuje. Wiceprzewodniczący
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Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinfomiował, że koszty pośrednie od 2007 roku utrzymują
się na podobnym poziomie - W roku 2009, 2010, 2011 były nieznacznie vvyższe, W roku 2012,
i 2013 zmniejszyły się, W roku 2014 zmniejszyły się znacznie. Zmniejszył się przychód,
zmalała liczba leczonych pacjentów. Wzrosła ilość kosztów związanych z pałacami
na jednego pacjenta. Wynagrodzenia W kosztach ogólnych były optymalne W stosunku
do średniej liczby leczonych pacjentów w 2012 roku. Wtedy Oddział Chorób Wewnętrznych
zanotował stratę ok. 12 000 zł.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju nadmienił, ze przyznany ryczałt dobowy W zakresie Izby
Przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju wynosi 2 800 zł, natomiast
W Zespole Opieki Zdrowotnej W Pińczowie 3 400 zł. Dyrektor ZOZ zwrócił uwagę
na posiadaną infrastrukturę oraz wagę udzielanych świadczeń w ZOZ W Busku ~ Zdroju.
Kontynuując Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, ze na najbliższej Radzie
Społecznej podda pod rozwagę kwestie tworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego.
Zdaniem Dyrektora ZOZ W Busku ~ Zdroju szpitalny oddział ratunkowy powinien zostać
utworzony, poniewaz odciąży on inne oddziały. Kontrakt na szpitalny oddział ratunkowy
wynosi 12 800 zł. W przypadku nie utworzenia W/W oddziału wystąpi konieczność
zatrudnienia lekarzy na Izbie Przyjęć co spowoduje, ze Szpital będzie generował jeszcze
większe straty. '

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak zapytał czy otwarcie SOR będzie wiązało się
ze stałym, 24-godzinnym dyżurem lekarza przyporządkowanego tylko i wyłącznie do Izby
Przyjęć.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, ze utworzenie SOR będzie wiązało się
z zatrudnieniem 2 lekarzy którzy będą dyzurować oraz 2 lekarzy ze specjalnością
ratownictwo medyczne. Dyrektor ZOZ nadmienił, ze otrzymał pismo, W którym lekarze
stwierdzają, iż nie godzą się na obecne rozwiązanie tj. ze są wzywani z oddziału na Izbę
Przyjęć. Pozostawienie obecnego stanu spowoduje rezygnację przez nich z pracy.

Inspektor W Wydziale SOZ Adrian Lasak zapytał czy funkcjonowanie SOR nie będzie
wiązało się ze zwiększeniem obsady i wydłużeniem czasu pracy Bloku Operacyjnego.

Dyrektor ZOZ W Busku - Zdroju poinformował, że przez całą dobę W Szpitalu jest
2 anestezjologów, zgodnie z wymogami NFZ.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, ze celem spotkań
z Kierownikami poszczególnych Oddziałów jest uzyskanie informacji jak wygląda sytuacja
na Oddziałach, jakie działania należy podjąć W celu poprawy funkcjonowania. W dniu
dzisiejszym Zarząd został poinformowany o dwóch problemach - niskiej wycenie procedur
i braku stabilnej kadry lekarskiej. Kontynuując Wiceprzewodniczący Zarządu podkreślił rolę
współpracy pomiędzy Oddziałami oraz zapytał jaka jest perspektywa dalszego
funkcjonowania Oddziału Geriatrycznego.

Dyrektor ZOZ w Busku ~ Zdroju poinformował, że robi wszystko, aby warunek dotyczący
kadry był spełniony.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapytał czy system informatyczny,
którego założeniem była pomoc W zmniejszeniu kosztów, funkcjonuje. Wiceprzewodniczący
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Zarządu dodał' Że wlw system miał usprawnić funkcjonowanie, zapewnić wgląd jak lekarstwa
są rozdysponowywane

Kierownik oddziału Choľób Wewnętrznych poinfoľmował, że system ťunkcjonuje natomiast
trudno jest określió jego wpływ na koszty'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że zgadza się z wypowiedzią Dyrektora
ZoZ dotyczącąwpływu zaciągniętych zobowiązanw zakresie inwestycji na sytuację Szpitala'
Część, śľodków, które Szpital pozyskuje z kontľaktu musi byi przeznaczanę na spłatę rat

kredytu a mogłyby one zostać wydatkowane na zapłatę za leki, świadczenia itp. To jest
pewnym obciążeniem dla Szpitala. Gdyby w/w śľodki pozostały w budżecie Szpitala dałyby
inny obraz funkcjonowania. Tľzęba wziąć, pod uwagę że kolejne 6 000 000 zł, któľe są do
spłaty, będą obciążać, budŻet Szpitala, będą chwiaó ľównowagą finansową, zmniejszać
płynność finansową i grozić wynikiem ujemnym'

Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak zwrócił uwagę' iŻ na|eŻy pamiętać, że gdyby nie
wykonano okľeślonych inwestycji Szpital pľzestałby istnieó. Poinformował o regulacjach
prawnych okľeślających szczegőłowe wymagania jakim powinny odpowiadaó pomieszczenja
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą' Niespełnienie powyższęgo
w okľeślonym czasie spowodowałoby zamknięcie Szpitala.

Kierownik oddziału Choľób Wewnętrznych podkreŚlił, iż wszyscy doceniają wygląd
Szpitala, popľawę waľunków pracy. Zwrőcił jednak uwagę' że w najbliŻszym czasie mogą
pojawić się problemy z pielęgniarkami, gdyŻ róŻnica w wysokości płacy w Szpitalu
i Uzdľowisku wynosi kilkaset złotych.

Ad.20
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Gľzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych ptzez
oddziały, poradnie za m-c marzec 2015 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I
do niniej szego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjętapÍzęzZarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz przypomniał o wpływie
w dniu 20 marca 20l5 ľoku pisma ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kľyzysowego infoľmującego o warunkach
koniecznych do spełnienia pÍzez podmiot leczniczy, który zamięrza ubiegaÓ się
o dofinansowanie na utworzenie nowego szpitalnego oddziału ratunkowego _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Przewodnic zący Zarządu .Ieľzy Kolarz zobowiązał Dyrektora ZoZ w Busku - Zdroju
do przeanalizowania powyzszego pisma i dokumentów w powyższej sprawie. Ponadto Zarząd
Powiatu zobowiązał' Dyrektora ZoZ do przygotowania kalkulacji, analízy, któľa wskaże czy
SoR będzie się bilansował.

Przewodniczący Zarządu zobowíązał Wydział SoZ do spľawdzenia jakiej odpowiedzi
na przedmiotowe pismo udzielił ZoZ w Busku - Zdroju. Przewodniczący Zarządu nadmienił,
Że Ministerstwo Zdrowia oczekuje' iz wnioskodawcy będą gotowi składać wnioski
o dofinansowanie w III kwarta\e 2015 roku' Na etapie składania wniosku o dofinansowanie
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Zarządu dodał, że w/W system miał usprawnić funkcjonowanie, zapewnić wgląd jak lekarstwa
są rozdysponowywane. -

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych poinformował, ze system funkcjonuje natomiast
trudno jest określić jego wpływ na koszty.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgadza się z wypowiedzią Dyrektora
ZOZ dotyczącą wpływu zaciągniętych zobowiązań W zakresie inwestycji na sytuację Szpitala.
Część środków, które Szpital pozyskuje z kontraktu musi być przeznaczane na spłatę rat
kredytu a mogłyby one zostać wydatkowane na zapłatę za leki, świadczenia itp. To jest
pewnym obciążeniem dla Szpitala. Gdyby W/W środki pozostały W budżecie Szpitala dałyby
inny obraz funkcjonowania. Trzeba wziąć pod uwagę że kolejne 6 000 000 zł, które są do
spłaty, będą obciążać budżet Szpitala, będą chwiać równowagą finansową, zmniejszać
płynność finansową i grozić Wynikiem ujemnym.

Inspektor w Wydziale SOZ Adrian Lasak zwrócił uwagę, iż należy pamiętać, że gdyby nie
wykonano określonych inwestycji Szpital przestałby istnieć. Poinformował o regulacjach
prawnych określających szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Niespełnienie powyższego
W określonym czasie spowodowałoby zamknięcie Szpitala.

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych podkreślił, iz wszyscy doceniają wygląd
Szpitala, poprawę warunków pracy. Zwrócił jednak uwagę, że W najbliższym czasie mogą
pojawić się problemy z pielęgniarkami, gdyż różnica W wysokości płacy w Szpitalu
i Uzdrowisku wynosi kilkaset złotych.

Ad. 20
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zapoznał Zarząd
Powiatu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez
oddziały, poradnie za m-c marzec 2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21
do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Zarząd Powiatu do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał o wpływie
W dniu 20 marca 2015 roku pisma ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informującego o warunkach
koniecznych do spełnienia przez podmiot leczniczy, który zamierza ubiegać się
o dofinansowanie na utworzenie nowego szpitalnego oddziału ratunkowego - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju
do przeanalizowania powyższego pisma i dokumentów W powyższej sprawie. Ponadto Zarząd
Powiatu zobowiązał Dyrektora ZOZ do przygotowania kalkulacji, analizy, która wskaże czy
SOR będzie się bilansował.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Wydział SOZ do sprawdzenia jakiej odpowiedzi
na przedmiotowe pismo udzielił ZOZ W Busku - Zdroju. Przewodniczący Zarządu nadmienił,
że Ministerstwo Zdrowia oczekuje, iż wnioskodawcy będą gotowi składać wnioski
o dofinansowanie W III kwartale 2015 roku. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie
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wymagana będzie pełna dokumentacja pľojektowa (tzn. pľojekt budowlany, kosztorys
inwestorski i pozwolenię na budowę). Przewodniczący Zarządu poinformował o konieczności
zabezpieczenia śľodków na wkład własny w pľzypadku podmiotów \eczniczych
zlokalizowanych na teľenie województw innych niz mazowieckie w wysokości 15%
wydatków kwalifikowanych oraz w pľzypadku podmiotów |eczniczych z województwa
mazowieckiego w wysokości 20%.

A.d.21
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 20l5 ľoku'

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 90/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 maja 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi
załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.2Ż
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 24 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povlyŻszy projekt uchwały został przyjęty ptzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

4d.23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę naleŻy pĺzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'
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wymagana będzie pełna dokumentacja projektowa (tzn. projekt budowlany, kosztorys
inwestorski i pozwolenie na budowę). Przewodniczący Zarządu poinformował o konieczności
zabezpieczenia środków na wkład własny - W przypadku podmiotów leczniczych
zlokalizowanych na terenie województw innych niz mazowieckie w wysokości 15%
wydatków kwalifikowanych oraz W przypadku podmiotów leczniczych z województwa
mazowieckiego W wysokości 20%.

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił 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 Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2015 roku
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. .

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

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

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

Ad. 23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku
- W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje 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.24
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj
w sprawie udzielenia pomocy lrnansowej Gminie Busko - Zdroj na pokrycie kosztów
wynajęcia autokaľu na wyjazdy słuchaczy Uniwersytetu Tľzeciego Wieku do Waľszawy
w wysokości 1 500 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdľőj w zakľesie
kultury i ochľony dziedzictwa narodowego z przęZnaczeniem na Uniwersýet Trzeciego
Wieku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻsząinicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte ptzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

.|ednogłośnie.

Ad.25
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie
pomocy społecznej Z pÍzeznaczeniem na rea|izację zadania związanego z dostarczaniem

żywności dla rodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eży przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte
jednogłośnie'

^d.26

przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

W spľawach różnych:

I. Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zwrőcił się do Dyrektora Powiatowego Zaĺządu
Dľóg w Busku - Zdroju o wykonanie oprysku chwastobój czego na dľodze powiatowej
Brzostków _ Kawęczyn.
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Ad. 24
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem 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 wysokości l 500 zł- W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

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

Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój W zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego
Wieku - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

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

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

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

Ad. 25 '
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów W zakresie
pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem
żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

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

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

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

Ad. 26

Wsprawach różnych: „

I. Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg W Busku - Zdroju o wykonanie oprysku chwastobójczego na drodze powiatowej
Brzostków - Kawęczyn.
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Członek Zarządu Robert GwőŻdż poinformował o podejmowanych przęz Niego
działaniach w celu zabezpieczenia dla Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
produktów żywnościowych (ziemniaków' jabłek).

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż zapytał Skarbnika Powiatu czy istnieje zagroŻenie
utraty płynności finansowej Szpitala i kiedy powyższe może nastąpić.

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak poinformował, że powyŻsze moŻe nastąpió do końca
biezącego roku.

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Członek Zarządu Robeľt GwóŻdż stwieľdzili,
że spotkania z Kierownikami pozostałych oddziałów powinny zostać zorganizowane
w tľakcię jednego tygodnia a następnie naleŻy podjąć stosowne decyzje.

Skarbnik Powiatu stwieľdził, Że najistotniejsze znaczenie ma poprawa jakości
świadczonych usług. Kontrola ze stľony Dyrekcji ZoZ i Zaľządu Powiatu powinna
być skierowana pľzede wszystkim na przedmiotową kwestię' Powyższe pozwoliłoby
na wypracowywanie kontľaktu i w następnej kolejności ubieganie się o dodatkowe
środki. Rada i Zaľząd Powiatu mogą natomiast wspomóc działalność Szpitala popÍzez
zakup nowego spľzętu, wykonanie określonych inwestycji.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarząđu Drog
w Busku _ Zdroju na inteľpelacje i zapýania zgłoszone podczas VI Sesji Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju w dniu 3l maľca 2015 r. p.rzez Członka Zarządu Powiatu
Kľzysztofa Gajek w spľawie wykonania ľobót z zakľesu bieżącego utrzymania pľzy
drogach powiatowych _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 29 do niniejszego
protokołu.

Ad.27
Po zrea|izowaniu poľządku obrad Pľzewodniczący Zarządu Jeny Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l la5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Członek Zarządu Robert Gwóźdź poinformował o podejmowanych przez Niego
działaniach w celu zabezpieczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
produktów żywnościowych (ziemniaków, jabłek).

Członek Zarządu Robert Gwóźdź zapytał Skarbnika Powiatu czy istnieje zagrożenie
utraty płynności finansowej Szpitala i kiedy powyższe może nastąpić.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, ze powyższe może nastąpić do końca
bieżącego roku.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Członek Zarządu Robert Gwóźdź stwierdzili,
że spotkania z Kierownikami pozostałych Oddziałów powinny zostać zorganizowane
W trakcie jednego tygodnia a następnie należy podjąć stosowne decyzje.

Skarbnik Powiatu stwierdził, ze najistotniejsze znaczenie ma poprawa jakości
świadczonych usług. Kontrola ze strony Dyrekcji ZOZ i Zarządu Powiatu powinna
być skierowana przede wszystkim na przedmiotową kwestię. Powyższe pozwoliłoby
na wypracowywanie kontraktu i W następnej kolejności ubieganie się o dodatkowe
środki. Rada i Zarząd Powiatu mogą natomiast wspomóc działalność Szpitala poprzez
zakup nowego sprzętu, Wykonanie określonych inwestycji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
W Busku - Zdroju na interpelacje i zapytania zgłoszone podczas VI Sesji Rady
Powiatu W Busku ~ Zdroju W dniu 31 marca 2015 r. przez Członka Zarządu Powiatu
Krzysztofa Gajek W sprawie wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania przy
drogach powiatowych - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 1145 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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