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Znak: 8R.0022.2 .25.2015

Protokół Nr 25 l20ls
z posiedze nia Zarządu Powĺatu

z dnia 28 maja 2015 roku

W posiedzenĺu Zarządu udział wzięli:

L Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż,
5. Wiesław Marzec

oraz

Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Artuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR

Porządek posĺedzenia:
l. otwaľcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń: Nr 2312015 z dnia 19 maja 20l5 ľoku oľaz Nr 24l20l5 z dnia
22 maja 20l5 ľoku.

5. Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z VII Sesji Rady Powiatu zdnia2L maja 20l5 roku.

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie wyľażenia opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii dľóg gminnych na terenie miasta Busko _ Zdrőj (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).

7. Rozpatrzenie wniosku oľganizatoľów turnieju charytatywnego o udostępnienie hali sportowej
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przez Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr l w Busku _ Zdľoju projektu w ramach programu Erasmus* (Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na udzielenie dodatkowego dnia wolnego od
zajęć, đydaktyczno _ wychowawczych w dniu 05.06.2015 r. (Nacz. Wydz. EK).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nľ 9 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _.Wychowawczego w Bľoninie na
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Znak: BR.0022.2.25.20l5

Protokół Nr 25/2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 28 maja 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

OI`8.Z

Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału OR
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10.

Porządek posiedzenia:
1 Otwarcie posiedzenia.

Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń: Nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 roku oraz Nr 24/2015 z dnia
22 maja 2015 roku.
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z VII Sesji Rady Powiatu z dnia 22 maja 2015 roku.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miasta Busko - Zdrój (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju).
Rozpatrzenie wniosku organizatorów tumieju charytatywnego o udostępnienie hali sportowej
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Busku ~ Zdroju projektu W ramach programu Erasmus+ (Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Busku - Zdroju W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dodatkowego dnia wolnego od
zajęć dydaktyczno - wychowawczych W dniu 05.06.2015 r. (Nacz. Wydz. EK).

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -- Wychowawczego w Broninie na
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rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).

1l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l5 (Skarbnĺk Powĺatu).

l2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skarbnik Powiatu).

l3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym
zadan z za}ĺesu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w
2015 roku (Skarbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w
podległych jednostkach budzetowych (Skarbnĺk Powiatu).

15. Sprawy roŻne.

1 6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arz, któľy powitał zebľanych
i o godzinie 10 00 otworzył25 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członkó,w Zarzqdu oraz zaproszonych osób
stanowiq załqczniki nr I i nr 2 do nin. protokołu.

Ad.3
Pľoponowany porządek posiedzenia został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4
Pľotokoły Nr 23120l5 z dnia l9 maja 20l5 ľoku oraz Nľ 24lŻ0l5 z dnia 22 maja 2015 ľoku zostały
przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z VII Sesji Rady Powiatu z dniaL2 maja 2015 roku _ załqcznik
nr 3 ĺIo niniejszego protokołu:

Uchwała Nľ VII l 63 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ2 maja 20l5 ľoku w spľawie
zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

rok szkolny 2014/2015 (Nacz. Wydz. EK).
ll. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian W budżecie Powiatu

Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).

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

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian W planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2015 roku (Skarbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w
podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 10 °° otworzył 25 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 - listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób
stanowią załączniki nr I inr 2 do nin. protokołu.

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

Ad. 4
Protokoły Nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 roku oraz Nr 24/2015 z dnia 22 maja 2015 roku zostały
przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Wdrożenie Uchwał Rady Powiatu z VII Sesji Rady Powiatu z dnia 22 maja 2015 roku - załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu:

Uchwała Nr VII / 63 / 2015 Rady Powiatu w Busku ~ Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku W sprawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego W 2015 roku.
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- zawdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania w Życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
- Kierownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach'
- Wojewody Swiętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokľzyskiego.

Powyższe stanowkko zostało przyjęte przez Członków Zarzqdu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Uchwała Nľ VII l 64 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż2 maja 20l5 roku w spľawie
przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

- zawdroŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľaŻania w życie
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
- Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach
-. Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowÍsko zostało przyjęte przez Członków Zarzqĺlu Powiatu w głosowanÍu
jednogłośnie.

Uchwała Nľ VII / 6s l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía22 maja 2015 roku w sprawie
udzielenia pomocy frnansowej Województwu Świętokľzyskiemu na ľealizacj ę zadania z zakľesu
kultuľy'

- zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach wdraŻania w Życie
odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień.
- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarzqdu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie,

Uchwała Nr VII l 66 t2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 maja 2015 ľoku w spľawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdrőj w zakĺesie kultuľy i ochrony dziedzictwa
narodoweg o Z przeznaczeniem na Uniwersytet Tľzeciego Wieku.

- zawdroŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w Życie

odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
- Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyzszej uchwały do:
_ Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowÍsko zostało przyjęte pľzez Członków Zarzqdu Powíatu w głosowaniu
jednogłośníe.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.
- Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

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

Uchwała Nr VII / 64 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie
przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach. ~
- Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

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

Uchwała Nr VII / 65 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku W sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Swiętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu
kultury.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

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

Uchwała Nr VII / 66 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku W sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego Wieku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązanajest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.
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Uchwała Nľ VII l 67 ĺ 2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż2 maja 2015 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej Zprzeznaczeniem na

rea|izację zadanía związanego z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagľoŻonych
wykluczeniem społecznym.

- zawdroŻenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdľażania w Życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak'
- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

PowyLsze stanowísko zostało przyjęte pľzez Członków Zaľzqdu Powiatu w głosowaníu
jednogłośnie.

Uchwała Nr VII ĺ 68 t 2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoiu z dnia 22 maja 20l5 roku w sprawie
zmiany uchwały Nľ XXXII 118612002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía Ż6 maja 2002 ľ.

w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu ośrodkowi Doľadztwa i Doskonalęnia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju.

- zawdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie
odpowiedzialna jest Dyrektor PoDiDN w Busku _ Zdroju .Tolanta Maślicha, Naczelnik Wydziału
EK Renata Kľzemień oraz Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa.
- Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaniapowyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokrzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czeľwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratoľa oświaty w Kielcach.

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

Uchwała Nr VII l 69 l2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dniaŻ2 maja 2015 ľoku w sprawie
zmiany uchwały nr Yll58lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku _ Zđroju z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowych na doťtnansowanie pľac konserwatorskich, restauľatoľskich
lub ľobót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do

ľejestru zabytków.

- zawdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach wdľażania w życie
odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

- Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

Powyższe stanowÍsko zostało pľzyjęte przez Członków Zarzqdu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.6
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił wniosek Burmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdroj

Uchwała Nr VII / 67 / 2015 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku 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.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach Wdrażania W życie
odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach.

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

Uchwała Nr VII / 68 / 2015 Rady Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku W sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/ 186/2002 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r.
W sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli W Busku - Zdroju.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania W życie
odpowiedzialna jest Dyrektor PODiDN W Busku - Zdroju Jolanta Maślicha, Naczelnik Wydziału
EK Renata Krzemień oraz Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Wojewody Świętokrzyskiego W ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
- Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty W Kielcach.

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

Uchwała Nr VII / 69 / 2015 Rady Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 22 maja 2015 roku W sprawie
zmiany uchwały nr VI/58/2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku
W sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach Wdrażania w życie
odpowiedzialni są: Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
- Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej W Kielcach. '

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

Ad. 6
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój
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w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta
Busko - Zdrőj:

l. ul. Mickiewicza dł. 958,0 m o przebiegu od Placu Zwycięstwa do skrzyŻowanla z ulicą
Waryńskiego iul. 1_go Maja.

Ż. u|. 1-go Maja na odcinku dł. 502,0 m od skĺzyżowania zul.l2-go Stycznia do skrzyżowania
z ul. Rzewuskiego.

3. ul. Rzewuskiego o dł' 479,0 m o przebiegu od skľzyżowania z u|. l-go Maja do
skrzyżowania z u|. Staľkiewicza.

Po przeanalizowaniu' powyŻszy wniosek _ w brzmieníu stanowiqcym załqcznik nr 4u do
niniejszego protokołu, został pozytywnie zaopiniowany pruez Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie vĺyraŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii dróg gminnych na teľenie
miasta Busko _ Zdrőj'

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

Uchwała Nľ l0l/20l5 Z'arządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 maja 20l5 ľoku w spľawie
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miasta Busko _ Zdrőj
stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek organizatorów Tuľnieju
Chaľýatywnego o udostępnienie hali spoľtowej Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka
SpoľtowegowBusku_Zdrojuwdniu4czerwcabľ'wgodzinach13.00_17'00-wbrzmieniu
stanowiqcym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zatząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem z rea|izacji
ptzęz Zespőł Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju projektu w ramach pľogramu
Erasmus* za okres 01.02'2015 r. - 30.04.20|5 r. - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 6 do
ninĘszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu'
do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału

powyŹsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przęz Członków Zaľządu Powiatu

EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego ośrodka

W sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta
Busko ~ Zdrój:

1. ul. Mickiewicza dł. 958,0 m o przebiegu od Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą
Waryńskiego i ul. 1-go Maja. '

2. ul. 1-go Maja na odcinku dł. 502,0 m od skrzyżowania z ul. 12-go Stycznia do skrzyżowania
z ul. Rzewuskiego.

3. ul. Rzevvuskiego o dł. 479,0 m o przebiegu od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do
skrzyżowania z ul. Starkiewicza.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4a do
niniejszego protokołu, został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie
miasta Busko ~ Zdrój.

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

Uchwała Nr 101/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie miasta Busko - Zdrój
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. _

Ad. 7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek organizatorów Turnieju
Charytatywnego o udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego W Busku ~ Zdroju W dniu 4 czerwca br. W godzinach 13.00 - 17.00 - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu ze sprawozdaniem z realizacji
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju projektu w ramach programu
Erasmus+ za okres 01.02.2015 r. - 30.04.2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości. M

Ad. 9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka
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Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie

wraŻenia zgody na udzielenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć, dydaktyczno -
wychowawczych w dniu 05.06.2015 r' - w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z przedmlotowym wnioskiem zajęcia przypadające w w/w terminie zostaną zręalizowane
w dniu 13.06.2015 r.

Po analizie , povĺyŻszy wniosek został pozytywnie rozpatrzony pÍZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie'

Ad. 10
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedłożyła projekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zaÍwierdzenia aneksu nľ 9 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno -
Wychowawczego w Bľoninie na ľok szkolny 201412015.

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

Uchwała Nr 1021201-5 Zarządu Powiatu w Busku _ zdľoju z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie
zatwietdzenia aneksu nľ 9 do aľkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie na rok szkolny 20|4lŻ0|5 stanowi załqcznik nľ 8 do niníejszego protokołu.

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015.

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

Uchwała Nľ 103/2015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju z dnia 28 maja 2015 ľoku w spľawie
zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 20l5 stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

Po przeanalizowaniu, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 104/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia28 maja 2015 roku w sprawie
przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załqcznik nľ I0 do
ninĘszego protokołu.
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Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju W sprawie
vvyrażenia zgody na udzielenie dodatkowego dnia Wolnego od zajęć dydaktyczno -
wychowawczych W dniu 05.06.2015 r. - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem zajęcia przypadające W W/W terminie zostaną zrealizowane
W dniu 13.06.2015 r.

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

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego W Broninie na rok szkolny 2014/2015.

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

Uchwała Nr 102/2015 Zarządu Powiatu W Busku - zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Broninie na rok szkolny 2014/2015 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 '
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

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

Uchwała Nr 103/2015 Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 104/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
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Ad. 13

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zaktęsu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych odľębnymi ustawami w 2015 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Zarząđ Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 105/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 28 maja 2015 ľoku w spľawie
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administľacji rządówej oľaz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2015 ľoku stanowi załqczník nľ II do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozýywnie zaopiniowana pÍzęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Uchwała Nľ 106/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia28 maja 2015 roku w spľawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych stanowi załqcznik nľ 12 do
niniej s ze g o p r oto koł u.

Ad. 15
W spľawach ľóżnych:

l. Członek Zarządu Powiatu Robęľt GwőŹdź zwľócił się. do Pľzewodniczącego Zarządu
z zapytaniem dotyczącym terminu pľzedłoŻenia przez Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdľoju programu ľestľukturyzacji ZoZ w Busku _ Zdroju, który upłynął w dniu
30 kwietnia 2015 roku.

Staľosta Jeľzy Kolarz poinformował, Że wlw pľogľam w dniu dzisiejszym zostanie przedłoŻony
przez Dyrektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju do tut. Staľostwa Powiatowego.

Członek Zarządu Powiatu Robert GwőżdŹ stwierdził, że są błędne opinie ze stľony Z-cy Dyrektora
ds. FinansovłychZoZ w Busku - Zdľoju, pocieszającego' że jest bardzo dobľze w szpitalu, a tak nie
jest.

Starosta stanowczo zapľzeczył i stwieľdziŁ, Że Z-ca Dyľektoľa ds. Finansovvych ZoZ w Busku _

Zdroju zavłsze na bieząco pľzedstawi a rzętelne infoľmacj e dotyczące stanu finansowego nalezności,
zobowiązan, płynności finansowej w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju. Powyższe
poparł Skarbnik Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu Robeľt GwőżdŹ zaznaczył, Że nie funkcjonuje w ZoZ mechanizm
egzekwowania obowiązków od Z-cy Dyľektora ds. Lecznictwa ZoZ w Busku _ Zdroju, czy ÍeŻ od

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 105/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
zmian W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami W 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nr 106/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.

Ad. 15
W sprawach różnych:

1. Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zwrócił się. do Przewodniczącego Zarządu
z zapytaniem dotyczącym terminu przedłożenia przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju programu restrukturyzacji ZOZ W Busku - Zdroju, który upłynął W dniu
30 kwietnia 2015 roku.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że W/W program W dniu dzisiejszym zostanie przedłożony
przez Dyrektora ZOZ W Busku - Zdroju do tut. Starostwa Powiatowego.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź stwierdził, że są błędne opinie ze strony Z-cy Dyrektora
ds. Finansowych ZOZ W Busku - Zdroju, pocieszającego, że jest bardzo dobrze W szpitalu, a tak nie
jest.

Starosta stanowczo zaprzeczył i stwierdził, że Z-ca Dyrektora ds. Finansowych ZOZ W Busku -
Zdroju zawsze na bieżąco przedstawia rzetelne informacje dotyczące stanu finansowego należności,
zobowiązań, płynności finansowej W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Powyższe
poparł Skarbnik Powiatu.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zaznaczył, że nie funkcjonuje W ZOZ mechanizm
egzekwowania obowiązków od Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ W Busku - Zdroju, czy też od
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Z-cy Dyrektoľa ds. PielęgniaľstwaZoZ w Busku _ Zdroju.
W dalszej części posiedzenia poinformował, że ponownie zapoznał się z dokumentem pľzedłożonym
przezDyrektoruZoZ w 2012 roku pn. Plan wzrostu efektywności funkcjonowania Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Dodał' że warto byłoby, aby Dyrektor przypomniał sobie w jaki
sposób powinien być, zarządzany szpital i zaczął działać, według tego szablonu.
Następnie ptzekazał, Że nada| ciąŻy na Powiecie dług ľoku 20|4, ťaktyczny dług bez amoľtyzacji.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzekazał, Że powyższa sýuacja finansowa wpływa na utľatę

płynności w szpitalu.

W związku z tym Rađny Robert GwőŹdŹ zvĺrőcił się do Skaľbnika Powiatu z zapytaniem czy ma
nad powyższym kontrolę.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował' Że Zarząd Powiatu analizuje co miesiąc
sprawozdania finansowe przekazywane przez ZoZ. Jeżęlli udałoby się zľównowaŻyć, dochody
i wydatki to wówczas byłaby możliwość, aby rczłoŻyć zobowiązania finansowe na długi okres,
odłoŻyć, spłatę na rok albo dwa, zro\owai kľedyt ZoZ, bądŹ zaciągnąć, go na innych,
korzystniejszych warunkach. Na chwilę obecną jednak nie można opanować bieżącej działalności tj.
zrownowaŻyć dochodów z wydatkami. W związku z tym ciągle ľosną zobowiązania wymagalne.
Skaľbnik Powiatu zaznaczył, Że nie ma wpływu na działa|nośi biezącą jednostki'

W dalszej części posiedzenia Członkowi e Zarządu nawiązď'i do kwestii braku pełnej wiedzy
i kontroli w związku z niepełnym funkcjonowaniem systemu informatycznego.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, Że dzięki temu systemowi byłaby możliwośi spľawdzenia kazdego
pacjenta indywidualnie tj. w jaki sposób został on zaopatrzony, jakie otrzymał leki, opiekę itd.

W obecnej chwili odbywa się to ,,na piechotę'' bez możliwości szybkiej weryfikacji'

Staľosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, Że w wyniku pľoceduľy przetaľgowej ZoZ chciał wybľai firmę
ASSECO. Za sprauĺą decyzji Sądu wygľała i realizuje powyższe zadanie inna ťtrma, któľa nie miała
w umowie zawartego dostosowania, aby te systemy były integľa\ne ze sobą. Szpital nie zapłacił
kwoty ok. 200 tys. zł bowiem pewne systemy nie funkcjonują i. w/w spľawa zostanie rozpatrzona
ptzez Sąd. Staľosta przekazał, że ZoZ może z\ecić, powyższe w ramach pľocedury innej ťrľmie.

Dopóki jednak nie będzie wyroku sądowego bądŹ ugody będzie to funkcjonowai w taki sposób jak
obecnie.

Skaľbnik Powiatu poinfoľmował, Że jeŻe|i fiľma nie jest w stanie dostosowaó, aby te systemy były
integľalne ze sobą to powinna dostaľczyi własne oprogľamowanie w ľamach kwoty ujętej

w pľzetargu' Pľoblem polega na tym, że jest jeden moduł z innej fiľmy ASSECO. Firma, która
wpľowadzała pozostałe moduły też dysponuje tym modułem.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu przekazał, Że na bieŻąco posiada wiedzę jakie są

zobowiązania w ZoZ w Busku _ Zdroju, gdyż dostar czane są sprawozdania kwartalne. Nie wierzy
Żeby te zobowiązania albo pokazywane naleŻności były zakłamane. Natomiast jezeli nie będzie
zrőwnowaŻonej bieŻącej działalności to dług będzie naľastai w ľoku kolejnym.

Wobec powyższego Członek Zarządu Powiatu Robeľt GwőźdŹ zawnioskował do Dyrektora ZoZ
w Busku _ Zdroju, aby pokazał sposób rozwiązania pľzedmiotowego problemu.

Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa ZOZ W Busku ~ Zdroju.
W dalszej części posiedzenia poinformował, że ponownie zapoznał się z dokumentem przedłożonym
przez Dyrektora ZOZ W 2012 roku pn. Plan wzrostu efektywności funkcjonowania Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Dodał, że Warto byłoby, aby Dyrektor przypomniał sobie W jaki
sposób powinien być zarządzany szpital i zaczął działać według tego szablonu.
Następnie przekazał, że nadal ciąży na Powiecie dług roku 2014, faktyczny dług bez amortyzacji.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazał, że powyższa sytuacja finansowa wpływa na utratę
płynności W szpitalu.

W związku z tym Radny Robert Gwóźdź zwrócił się do Skarbnika Powiatu z zapytaniem czy ma
nad powyższym kontrolę.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak poinformował, że Zarząd Powiatu analizuje co miesiąc
sprawozdania finansowe przekazywane przez ZOZ. Jeżeli udałoby się zrównoważyć dochody
i wydatki to wówczas byłaby możliwość, aby rozłożyć zobowiązania finansowe na długi okres,
odłożyć spłatę na rok albo dwa, zrolować kredyt ZOZ, bądź zaciągnąć go na innych,
korzystniej szych warurrkach. Na chwilę obecną jednak nie można opanować bieżącej działalności tj.
zrównoważyć dochodów z wydatkami. W związku z tym ciągle rosną zobowiązania wymagalne.
Skarbnik Powiatu zaznaczył, że nie ma wpływu na działalność bieżącą jednostki.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu nawiązali do kwestii braku pełnej wiedzy
i kontroli W związku z niepełnym funkcjonowaniem systemu informatycznego.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że dzięki temu systemowi byłaby możliwość sprawdzenia każdego
pacjenta indywidualnie tj. W jaki sposób został on zaopatrzony, jakie otrzymał leki, opiekę itd.
W obecnej chwili odbywa się to „na piechotę” bez możliwości szybkiej weryfikacji.

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że W wyniku procedury przetargowej ZOZ chciał Wybrać tirmę
ASSECO. Za sprawą decyzji Sądu wygrała i realizuje powyższe zadanie inna firma, która nie miała
W umowie zawartego dostosowania, aby te systemy były integralne ze sobą. Szpital nie zapłacił
kwoty ok. 200 tys. zł bowiem pewne systemy nie funkcjonują i_w/W sprawa zostanie rozpatrzona
przez Sąd. Starosta przekazał, że ZOZ może zlecić powyższe W ramach procedury innej firmie.
Dopóki jednak nie będzie wyroku sądowego bądź ugody będzie to funkcjonować W taki sposób jak
obecnie.

Skarbnik Powiatu poinformował, że jeżeli firma nie jest W stanie dostosować, aby te systemy były
integralne ze sobą to powinna dostarczyć Własne oprogramowanie W ramach kwoty ujętej
W przetargu. Problem polega na tym, że jest jeden moduł z innej firmy ASSECO. Firma, która
wprowadzała pozostałe moduły też dysponuje tym modułem.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu przekazał, że na bieżąco posiada wiedzę jakie są
zobowiązania W ZOZ W Busku - Zdroju, gdyż dostarczane są sprawozdania kwartalne. Nie wierzy
żeby te zobowiązania albo pokazywane należności były zakłamane. Natomiast jeżeli nie będzie
zrównoważonej bieżącej działalności to dług będzie narastać W roku kolej nym.

Wobec powyższego Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zawnioskował do Dyrektora ZOZ
W Busku - Zdroju, aby pokazał sposób rozwiązania przedmiotowego problemu.

8



Skarbnik Powiatu zaznaczyŁ, Że Zarząd Powiatu cały czas ma na uwadze zľównoważenie
finansowania szpitala.

Starosta Jerzy Kolarz podsumował, Że z rozmőw pľzepľowadzonych z Kierownikami
poszczególnych oddziałów wynika, Że za mało są wycenione procedury i dopóki nie zmieni się
sposób kontľaktowania ZoZ-y będą przynosió stratę. Podkreślił, Że naleŻy zastanowiÓ się nad

zmianą organizacji oddziałów geneľujących baľdzo dużą stratę'

Jednocześnie poinformował, że w dniu 29 mĄa br. wybiera się do Starosty Pińczowskiego
z zapýanięm' czy w/w Powiat jest zdeterminowany, aby oddać Powiatowi Buskiemu oddział
ginekologiczno _ połoŻniczy. W pľzeciwnym razie Powiatowi Buskiemu pozostaje to, co zrobił
szpital w Tuchowie, niedaleko Tarnowa. Gdy w w/w szpitalu na oddziale ginekologiczno -
połoŻniczym było ok. 450 poľodów pľzynosił on stratę. W związku z tym, przekształcono go

w pľywatną spółkę i na dzień dzisiejszy na w/w oddziale jest już ponad l l00 porodów.
Przewodniczący Zarządu dodał, Żę Zapľoponowano również wydzieľzawienie oddziału
ginekologiczno _ połoŻniczego w ZoZ w Busku _ Zdroju' latem, jeŻeli Powiat Pińczowski
ostatecznie nie wyľazi zgody na w/w zmiany to na następnym posiedzeniu w m-cu czerwcu br.

Zarząd Powiatu ewentualnie podjąłby decyzję co do wydzierŻawienia oddziału ginekologiczno _

położniczego z dniem l lipca br. Członkowle Zarządu podkreślili, że powyŻsze działania nie odbiją
się negatywnie na pacjentach, sytuacji finansowej szpitala bowiem otrzyma on środki ťtnansowe za
dzierŻawę,jak ľównież nie ucierpi na tym wizerunek szpitala' Starosta uzupełnił, Że wlw dzierŻawa
dotyczyłaby okľesu 3 lat.

W dalszej części posiedzenia Członek Zaľządu Powiatu Robert GwőŻdź stwierdził, że w zakľesie
popľawy sytuacji szpitala należałoby zwĺocić, się i uzyskać poradę od osób będących dyľektoľami
szpitali, oľdynatoľami oddziałów klinicznych, dobľymi' doświadczonymi Íächowcami. Dodał, że

szpital w Busku _ Zdroju to ,,peľełka'', o któľą należy dbać.

Staľosta uzupełnił' Że ZoZ w Busku _ Zdĺoju ma coraz lepszą infľastľukturę' wyposażenie.

Członek Zarządu Powiatu Robert GwőŻdż zasygna|izował potľzebę otrzymania pľotokofu przejęcia
szpitala z chwilą objęcia stanowiska przez obecnego Dyrektora ZoZ, d. jaki majątek przejął obecny
Dyľektor.

odnosząc się do powyższego Staľosta poinfoľmował, Że kazdego roku sporządzane są dokumenty
w zakresie inwentaľyzacji majątku do spľawozdania finansowego. Dyrektoľ może pľzedstawić dane

dotyczące stanu składników majątku na dzien 31 grudnia 2011 roku tj. ľoku, w którym objął on
stanowisko dyľektora.

Wicestarosta Stanisław Klimczak poruszył kwestię dotyczącą oddziału kaľdiologii inwazyjnej
w ZoZ w Busku _ Zdroju i zaapelował o podjęcie działań w w/w zakľesie.

Staľosta szczegółowo wyjaśnił, Że ťlrma Caľdinox, która wydzięrŻawiała powierzchnię pod w/w
oddziałwZoZwBusku_Zdrojuod3latnierealizujekontraktu_nieświadczyusługiodok.3lat
nie płaci czynszu. Podjęto pľóbę zawarcia porozumienia z w/w ťrrmą, a następnię z firmą
pľowadzącą taki oddział w Pińczowie tj. firmą Intercaľd, któľa chciała przejąć, wszystkie
zobowiązania fiľmy Cardinox - przejąć, i otworzyó drugi oddział w ZoZ w Busku - Zdroju' Firma
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Skarbnik Powiatu zaznaczył, że Zarząd Powiatu cały czas ma na uwadze zrównoważenie
finansowania szpitala.

Starosta Jerzy Kolarz podsumował, że z rozmów przeprowadzonych z Kierownikami
poszczególnych Oddziałów Wynika, ze za mało są Wycenione procedury i dopóki nie zmieni się
sposób kontraktowania ZOZ-y będą przynosić stratę. Podkreślił, że należy zastanowić się nad
zmianą organizacji oddziałów generujących bardzo dużą stratę.
Jednocześnie poinformował, że W dniu 29 maja br. Wybiera się do Starosty Pińczowskiego
z zapytaniem, czy W/W Powiat jest zdetenninowany, aby oddać Powiatowi Buskiemu oddział
ginekologiczno - położniczy. W przeciwnym razie Powiatowi Buskiemu pozostaje to, co zrobił
szpital W Tuchowie, niedaleko Tarnowa. Gdy W W/W szpitalu na oddziale ginekologiczno -
położniczym było ok. 450 porodów przynosił on stratę. W związku z tym, przekształcono go
W prywatną spółkę i na dzień dzisiejszy na W/W oddziale jest już ponad 1 100 porodów.
Przewodniczący Zarządu dodał, że zaproponowano również Wydzierżawienie oddziału
ginekologiczno - położniczego W ZOZ W Busku - Zdroju. Zatem, jeżeli Powiat Pińczowski
ostatecznie nie wyrazi zgody na W/W zmiany to na następnym posiedzeniu W m-cu czerwcu br.
Zarząd Powiatu ewentualnie podjąłby decyzję co do wydzierżawienia oddziału ginekologiczno -
położniczego z dniem 1 lipca br. Członkowie Zarządu podkreślili, że powyższe działania nie odbiją
się negatywnie na pacjentach, sytuacji finansowej szpitala bowiem otrzyma on środki finansowe za
dzierżawę, jak również nie ucierpi na tym Wizerunek szpitala. Starosta uzupełnił, że W/W dzierżawa
dotyczyłaby okresu 3 lat.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź stwierdził, że W zakresie
poprawy sytuacji szpitala należałoby zwrócić się i uzyskać poradę od osób będących dyrektorami
szpitali, ordynatorami oddziałów klinicznych, dobrymi, doświadczonymi fachowcami. Dodał, że
szpital W Busku - Zdroju to „perełka”, o którą należy dbać.

Starosta uzupełnił, że ZOZ W Busku ~ Zdroju ma coraz lepszą infrastrukturę, wyposażenie.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasygnalizował potrzebę otrzymania protokołu przejęcia
szpitala z chwilą objęcia stanowiska przez obecnego Dyrektora ZOZ, tj. jaki majątek przejął obecny
Dyrektor.

Odnosząc się do powyższego Starosta poinformował, że każdego roku sporządzane są dokumenty
W zakresie inwentaryzacji majątku do sprawozdania finansowego. Dyrektor może przedstawić dane
dotyczące stanu składników majątku na dzień 31 grudnia 2011 roku tj. roku, W którym objął On
stanowisko dyrektora.

Wicestarosta Stanisław Klimczak poruszył kwestię dotyczącą oddziału kardiologii inwazyjnej
W ZOZ W Busku - Zdroju i zaapelował o podjęcie działań W W/W zakresie.

Starosta szczegółowo wyjaśnił, że firma Cardinox, która Wydzierżawiała powierzchnię pod W/W
oddział W ZOZ W Busku - Zdroju od 3 lat nie realizuje kontraktu ~ nie świadczy usług i od ok. 3 lat
nie płaci czynszu. Podjęto próbę zawarcia porozumienia z W/W firmą, a następnie z firmą
prowadzącą taki oddział W Pińczowie tj. fimüą Intercard, która chciała przejąć Wszystkie
zobowiązania firmy Cardinox - przejąć i otworzyć drugi oddział W ZOZ W Busku - Zdroju. Firma
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Cardinox przez swoje wewnętrzne podziały i brak możliwości porozumienia się udziałowców
opóżniała podjęcie decyzji w w/w zakľesie' Firmie Intercard za|eŻy, aby do końca bieżącego roku
było wszystko pľzygotowane tj. aby oddział był wyremontowany, gotowy do kontraktowania. od
m-ca stycznia br. ťtľma Caľdinox zwleka jednak z podjęciem decyzji. w związku z tym
postanowiono wypowiedzieć, umowę dzierŻavĺy z 3-miesięcznym okresęm wypowiedzenia firmie
Cardinox, aby zmobilizować ją do działania. Powyzsze wypowiedzenie firma Caľdinox otrzymała
l5 maja bľ' Staľosta poinformował jednocześnie, że w dniu 25 maja br. otrzymał Decyzję Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zaskarżonego przez NFZ wyľoku na kontraktowanie
przedmioto'',Vych usług. Powyższe zaskarŻenie wyľoku Sądu zostało odľzucone' NFZ uchylił decyzję
o kontľakcie i jednocześnie zobowiązano NFZ do przeprowadzenia nowego postępowania

konkursowego. Wobec powyższego w tym tygodniu przeprowadzone Zostaną rozmowy między
obydwiema firmami co do podjęcia decyĄi w zakresie przejęcia wszystkich udziałów fiľmy
Cardinox przez Íiľmę Intercaľd. Wówczas wiw wypowiedzenie umowy dzierŻawy zostałoby
cofnięte _ fiľma Caľdinox przekazałaby swój majątek, dzierŻawę' a firma Intercard miałaby
możliwość wykupienia sprzętu od fiľmy Cardinox.

2. Starosta Jerzy Kolarz szczegółowo poinformował Członków Zarządu Powiatu
o prawdopodobnym przekształceniu sanatorium Włókniarz przez Fundację Naukową utwoľzoną
przez ogólnopolskie Poľozumienie Związku Zawodowego Pľacowników Włókiennictwa.
PrzewodnicZącym i Wiceprzewodniczącym Fundacji Naukowej oÍaz ogólnopolskiego
Porozumienia Związku Zawodowego Pracowników Włókiennictwa są te same osoby. Centrala

Związkow Zawodowych ma sanatorium Włókniarz w Busku _ Zdroju i drugi ośrodek w Łodzí.
Sanatorium Włókniarz pľzynosi ok. 5 mln. zł zysku, zaś ten drugi ośľodek ok. l 800 tys. zł stľaty.

Fundacja chce pľzejąć sanatorium Włókniaľz do końca m-ca czerwca bľ. Foľmalnie ogólnopolskie
Porozumienie Związku Zawodowego Pľacowników Włókiennictwa chce go oddać Fundacji' nie

przekazując drugiego ośrodka w Łodzi i całą centralę postawić w stan likwidacji. Staľosta

ituno*.źo podkreślił' Że przygotuje wystąpienie w kwestii zaniepokoj enia Zarządu Powiatu w/w

działaniami. Jednocześnie dodał, Że povłyŻsze ptzekształcenie odbywa się zgodnie obowiązującymi
przepi s am i prawa dotyczącym i związkőw zawo dowych.

3. Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa wniosła o sprostowanie w zwíązku z tzw.,,czeskim
błędem'' protokołu z posiedzenia Nr 2OlŻOl5 z dnia 29 kwietnia 2015 roku odnośnie ofeľty

abonamentu gľupowego. Zamiast treści: ,,W jej ramach za średnio 205 zł netto miesięcznie (100 zł
netto przez 6 miesięcy, 140 zł netto przez 18 m-cy) możIiwe będzie korzystanie z nielimitowanych
połqczeń do wszystkich sieci komóľkowych i z numeľami stacjonarnymi oraz 30 GB danych do

podziału na wszy'ĺtkich użytkowników'' powinno być : ,,W jej ramach za średnio 205 zł netto

miesięcznie (t00 zł netto przez 6 miesięcy, 240 zl netto przez I8 m-cy) możliwe będzie korzystanie z

nielimitowanych połqczeń do výszystkich sieci komĺirkowych i z numerami stacjonaľnymi oraz 30

GB danych do podziału na wszystkich użytkowników '' 
'

Zarząd' Powiatu jednogłośnie przychylił się do stanowiska Naczęlnika Wydziału oR
w powyższym zakľesie.

4. Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa przedstawiła ofeľtę sptzeduily eneľgii elektľycznej

Zapľoponowaną przez PGE obľót S.A. oddział z siedzibą w Skaľżysku - Kamiennej, któľą należy

rozwaŻyć do końca tego tygodnia. Wiw oferta _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 13 do

niniejszego protokołu, obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 20l6 ľoku do dnia 31 gľudnia 2016 ľoku.
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Cardinox przez swoje wewnętrzne podziały i brak możliwości porozumienia się udziałowców
opóźniała podjęcie decyzji W W/W zakresie. Firmie Intercard zależy, aby do końca bieżącego roku
było wszystko przygotowane tj. aby oddział był wyremontowany, gotowy do kontraktowania. Od
m-ca stycznia br. firma Cardinox zwleka jednak z podjęciem decyzji. W związku z tym
postanowiono wypowiedzieć umowę dzierżawy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia firmie
Cardinox, aby zmobilizować ją do działania. Powyższe wypowiedzenie finna Cardinox otrzymała
15 maja br. Starosta poinformował jednocześnie, że W dniu 25 maja br. otrzymał Decyzję Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia W zakresie zaskarżonego przez NFZ wyroku na kontraktowanie
przedmiotowych usług. Powyższe zaskarżenie wyroku Sądu zostało odrzucone, NFZ uchylił decyzję
o kontrakcie i jednocześnie zobowiązano NFZ do przeprowadzenia nowego postępowania
konkursowego. Wobec powyższego W tym tygodniu przeprowadzone zostaną rozmowy między
obydwiema firmami co do podjęcia decyzji W zakresie przejęcia wszystkich udziałów firmy
Cardinox przez firrnę Intercard. Wówczas W/W wypowiedzenie umowy dzierżawy zostałoby
cofnięte - firma Cardinox przekazałaby swój majątek, dzierżawę, a firma Intercard miałaby
możliwość wykupienia sprzętu od firmy Cardinox.

2. Starosta .Jerzy Kolarz szczegółowo poinfomwwał Członków Zarządu Powiatu
o prawdopodobnym przekształceniu sanatorium Włókniarz przez Fundację Naukową utworzoną
przez Ogólnopolskie Porozumienie Związku Zawodowego Pracowników Włókiennictwa.
Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Fundacji Naukowej oraz Ogólnopolskiego
Porozumienia Związku Zawodowego Pracowników Włókiennictwa są te same osoby. Centrala
Związków Zawodowych ma sanatorium Włókniarz W Busku - Zdroju i drugi ośrodek W Łodzi.
Sanatorium Włókniarz przynosi ok. 5 mln. zł zysku, zaś ten drugi ośrodek ok. 1 800 tys. zł straty.
Fundacja chce przejąć sanatorium Włókniarz do końca m-ca czerwca br. Formalnie Ogólnopolskie
Porozumienie Związku Zawodowego Pracowników Włókiennictwa chce go oddać Fundacji, nie
przekazując drugiego ośrodka W Łodzi i całą centralę postawić w stan likwidacji. Starosta
stanowczo podkreślił, że przygotuje wystąpienie W kwestii zaniepokojenia Zarządu Powiatu W/W
działaniami. Jednocześnie dodał, że powyższe przekształcenie odbywa się zgodnie obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi związków zawodowych.

3. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra wniosła o sprostowanie W związku z tzw. „czeskim
błędem” protokołu z posiedzenia Nr 20/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku odnośnie oferty
abonamentu grupowego. Zamiast treści: _., Wjej ramach za średnio 205 zł netto miesięcznie (100 zł
netto przez 6 miesięcy, 140 zł netto przez 18 m-cy) możliwe będzie korzystanie z nielimitowanych
połączeń do wszystkich sieci komórkowych i z numerami stacjonarnymi oraz 30 GB danych do
podziału na wszystkich użytkowników” powinno być 2 ,, W jej ramach za średnio 205 zł netto
miesięcznie (100 zł netto przez 6 miesięcy, 240 zł netto przez 18 m-cy) możliwe będzie korzystanie z
nielimitowanych połączeń do wszystkich sieci komórkowych i z numerami stacjonarnymi oraz 30
GB danych do podziału na wszystkich użytkowników

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do stanowiska Naczelnika Wydziału OR
W powyższym zakresie.

4. Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła ofertę sprzedaży energii elektrycznej
zaproponowaną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą W Skarżysku - Karniemej, którą należy
rozważyć do końca tego tygodnia. W/W oferta - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu, obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
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W analizowanej ofeľcie grupa taľyfowa C 11 wynosiłaby 257,40 złlMWh tj. o ok. ll zł droŻej niŻ
w obecnej ofercie' Naczelnik Wydziału oR dodała, Że oferta na ľok 2016 jest o ok. l,l4 gľ
w prze|iczeniu na 1 Kwh droŻsza od obecnej oferty, co w skali roku i całego Powiatu daje kwotę
o ok. 7 840 zł vĺyŻszą za gľupę taryfową C l1 w poľównaniu z ľokiem obecnym. Za gtupę taryfową
G 11 stawki są stałe, gdyŻwlw firma jest ztego teľenu.

Naczelnik Wydziału oR przekazaŁa, Że jest możliwośó ogłoszenia pľzetargu w pľzedmiotowym
zakĺesie. Jednocześnie zasugerowała, aby Zaruąd Powiatu na chwilę obecną wstrzymał się
z podjęciem powyższej decyzji. Wówczas w/w firma może ewentualnie przygotowai jeszcze

koľzystniej szą ofeľtę.

Po szczegółowej analizie,Zarząd Powiatu pozostawił podjęcie wiw decyzji Staroście Buskiemu.

5. Staľosta Jerzy Kolarz poinfoľmował, Że otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego pismo
w spľawie dosiaľczenia dokumentów odnośnie konkuľsu na stanowisko dvrektbľa Poradni
Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju z uwagi na to, że Pani

z}oŻyła odwołanie. Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 20lŻ0l5 z dnia 29 kwietnia 20l5 ľoku
rozpatľywał pismo Pani z dnia Ż3.04.Ż015 r., w którym zgłasza ona
niepľawidłowości w pľzeprowadzonym konkuľsie na stanowisko dyrektora Poľadni Psychologiczno

- ľedagogicznej w Busku _ Zdroju w dniu 20.04.2015 ľ., wnosi o unieważnienie konkursu
i zarządzenie ponownego jego pľzepľowadzenia ze względu na fakt, Że przewodniczącym komisji
konkursowej był Członek Zarządu Powiatu Pan Wiesław Maľzec, w wyniku czego doszło do

sytuacji' w której zachodzi tożsamość osobowa pomiędzy członkiem komisji konkuľsowej,
a Członkie m Zarządu Powiatu.
Zaruąd Powiatu wówczas nie znalazł podstaw do unieważnienia konkursu na stanowisko dyľektoľa
Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju i odľzucił odwołanie wniesione przez
Panią

Ad. 16
Po zrealizowaniu poľządku obľad
udział i o godzinie 11:20 zamknął

Pľzewodniczący Zaĺząđu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym za
posiedzenie Zarządu Powiatu.

Pľotokół spoľządziła:
Martyna Lis

łl; n

1L

W analizowanej ofercie grupa taryfowa C ll wynosiłaby 257,40 zł/MWh tj. o ok. 11 zł drożej niż
w obecnej ofercie. Naczelnik Wydziału OR dodała, że oferta na rok 2016 jest o ok. 1,14 gr
W przeliczeniu na 1 KWh droższa od obecnej oferty, co W skali roku i całego Powiatu daje kwotę
o ok. 7 840 zł wyższą za grupę taryfowa C ll W porównaniu z rokiem obecnym. Za grupę taryfową
G 11 stawki są stałe, gdyż W/W firrna jest z tego terenu.

Naczelnik Wydziału OR przekazała, że jest możliwość ogłoszenia przetargu W przedmiotowym
zakresie. Jednocześnie zasugerowała, aby Zarząd Powiatu na chwilę obecną wstrzymał się
z podjęciem powyższej decyzji. Wówczas W/W firma może ewentualnie przygotować jeszcze
korzystniej szą ofertę. -

Po szczegółowej analizie, Zarząd Powiatu pozostawił podjęcie W/w decyzji Staroście Buskiemu.

5. Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego pismo
w sprawie dostarczenia dokumentów odnośnie konkursu na stanowisko dvrektbra Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z uwagi na to, że Pani

złożyła odwołanie. Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 20/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
rozpatr'ywał pismo Pani z dnia 23.04.2015 r., W którym zgłasza Ona
nieprawidłowości w przeprowadzonym konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno
- ,Pedagogicznej W Busku - Zdroju W dniu 20.04.2015 r., wnosi o unieważnienie konkursu
i zarządzenie ponownego jego przeprowadzenia ze względu na fakt, że przewodniczącym komisji
konkursowej był Członek Zarządu Powiatu Pan Wiesław Marzec, W wyniku czego doszło do
sytuacji, W której zachodzi tożsamość osobowa pomiędzy członkiem komisji konkursowej,
a Członkiem Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu wówczas nie znalazł podstaw do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju i odrzucił odwołanie wniesione przez
Panią ..

Ad. 16 `
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 11:20 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu. , , g

WICEP * CZĄCYŠ:ŠProtokół s orz dziła
Martyna Lis '-1 I. .5 ' m 1 '” zmczak
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