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Protokół Nr 33 l2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22lipca 2015 ľoku

W posiedzeniu Zaľządu udział wzięli:

1. Ierzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztoť Tułak - Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński _ Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Ilelena Bebel _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Maľian Kwiatek Wicedyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Piotr WoŹniak _ Inspektoľ w Referacie IPI
Uľszula Kustra _ Naczelnik Wydziału oR

Porządek nosiedzenia:
l. Otwarcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3' Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z wykazem odcinków dľóg powiatowych ztea|izowanych d,o l5.O7.20l5 ľ'i planowanych do ľealizacji w 2015 r. ze śľodków dotyczących usuwania skutków klęsk

żywiołowych ,,nawalne deszcze", wÍaz z wielkościami planowanych nakładów na poszczegóine
odcinki dróg w rozbiciu na żrődła finansowania (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnĺk
Powiatu).

6. Zapoznanie się z infonnacją Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdrojuo planowanych kosztach rea|izacji zadania pn. .,Popľawa bezpieczěnstwa ľuchu poprrő,
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Znak: BR.0022.2.33.2015

Protokól Nr 33 /2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 22 lipca 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Jerzy Kolarz
Stanisław Klimczak
Krzysztof Gajek
Robert Gwóźdź
Wiesław Marzec

Ol`E1Z

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie _
Artur Polniak ~ Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SOZ
Marian Kwiatek - Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Piotr Woźniak - Inspektor w Referacie IPI
Urszula Kustra ~ Naczelnik Wydziału OR
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Porządek posiedzenia:
l Otwarcie posiedzenia.

Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z wykazem odcinków dróg powiatowych zrealizowanych do 15.07.2015 r.
i planowanych do realizacji w 2015 r. ze środków dotyczących usuwania skutków klęsk
żywiołowych „nawalne deszcze”, wraz z wielkościami planowanych nakładów na poszczególne
odcinki dróg w rozbiciu na źródła finansowania (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu).
Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju
o planowanych kosztach realizacji zadania pn. _,Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez
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przebudowę dľĺ1g powiatowych na terenie powiatu buskiego'' w ľamach,,Narodowego Pľogramu
Przebudowy Dľóg Lokalnych - Etap IIBezpieczeństwo _ Dostępność _ Rozwój'' realizowanego
w 20l5 r. wraz z uwzględnieniem ľobót uzupełniających z podziałem na poszczególne drogi
i gminy (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

7 . Zapoznanie się z informacją Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju odnośnie
realízacji zadan w Ż016 ľ. na terenie Gminy Solec _ Zdroj i Gminy Pacanów w ramach

,,Pľogľamu Rozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na \ata 2016 _ 2020'' oraz
podjęcie decyzjí w w/w zakľesie (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

8. Zapoznanie się z propozycją podziału dodatkowych śľodków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu ľehabilitacji społecznej (Dyľ.
PCPR w Busku -Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9' Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr VI/48/20l5 Rady Powiatu
w Busku _ Zdroju z dnia 3 1 maľca 20l5 roku w sprawie określenia zadan oraz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według
algorytmu w 201 5 ľoku na realizaď1ę zadan z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju' Skarbnik Powiatuo
Nacz. Wydz. SOZ).

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie (Dyr. DPS w Zboľowie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

11. Rozpatľzenie wniosku znak: SOSW-301l17l20l5 Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku Zdroju w sprawie
zabezpieczenia środków na wydatki bieżące _ media i usługi w pľzewidywanej wysokości
238 000 zł (Dyr. sos-w w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatľzenie wniosku ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich ośľodków
Pomocy Rodzinie ,,Centrum'' z siedzibą w Busku _ Zdroju w spľawie zapewnienia bezpłatnego
noclegu i wyżywienia dla członków Zespołu Pieśni i Tańca ',Solczanie" zLitwy (Nacz. Wydz.
EK, Skaľbnik Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosków w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
14. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Słupi na wniosek

z wyjazdowego posiedzenia Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki
Prorodzinnej Nr 6/2015 odbytego w dniach 15 i l6 czerwca 2015 roku (Nacz. Wydz. SOZ).

15. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia Sławomiľa
Dalacha _ Naczelnika Wydziału Spraw obywatelskich, Zdrowia i obrony Cywilnej (Nacz.
Wydz. OR).

16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l5 (Skarbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym
zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 20l5 roku (Skaľbnik Powĺatu).

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

20.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5
roku (Skaľbnik Powiatu).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 20l5 roku (Skarbnik Powĺatu).

przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” W ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap Il Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” realizowanego
W 2015 r. wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających z podziałem na poszczególne drogi
i gminy (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju odnośnie
realizacji zadań W 2016 r. na terenie Gminy Solec _ Zdrój i Gminy Pacanów W ramach
„Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020” oraz
podjęcie decyzji W W/W zakresie (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
Zapoznanie się z propozycją podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej (Dyr.
PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku W sprawie określenia zadań oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według
algorytmu W 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych W Powiecie Buskim (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie (Dyr. DPS w Zborowie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
Rozpatrzenie wniosku znak: SOSW-3011/7/2015 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku ~ Zdroju W sprawie
zabezpieczenia środków na wydatki bieżące - media i usługi W przewidywanej wysokości
238 000 zł (Dyr. SOS-W w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków
Pomocy Rodzinie „Centrum” z siedzibą W Busku - Zdroju W sprawie zapewnienia bezpłatnego
noclegu i wyżywienia dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy (Nacz. Wydz.
EK, Skarbnik Powiatu).
Rozpatrzenie wniosków W sprawie organizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora Domu Pomocy 'Społecznej W Słupi na wniosek
z vvyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki
Prorodzimiej Nr 6/2015 odbytego W dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku (Nacz. Wydz. SOZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie upoważnienia Sławomira
Dalacha - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej (Nacz.
Wydz. OR).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju W sprawie zmian W budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2015 (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie przeniesień W planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju W sprawie zmian W planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju W sprawie zmian planu wydatków
W podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2015
roku (Skarbnik Powiatu).
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej W sprawie przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego W 2015 roku (Skarbnik Powiatu).
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22' Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr IY127/2015 Rady Powiatu
w Busku _ Zdroju z dnia 30 stycznia 20l5 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata Ż0|5 _ 2030 (Skaľbnik Powiatu).

23. Sprawy rőŻne.
24 . Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebľanych
i o godzinie 8 00 otwoľzył 33 posiedzenie Zarządu Powiatu.

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

Ad.3
Proponowany poľządek posiedzenia został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nľ 32120l 5 z dnia l5 lipca 2015 ľoku został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaruąd Powiatu
z wykazem odcinków dľóg powiatowych zrealizowanych do 15.07.Ż0|5 r. i planowanych do
realizacji w 2015 r. ze Śľodków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych ,,nawalne
đeszcze", wraz Z wielkościami planowanych nakładów naposzczególne odcinki dróg w ľozbiciu na
żrődła finansowania _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do ninĺejszego protokołu.
Do planowanych do realizacji w 2015 roku zadań zostały załączone kosztoľysy inwestorskie
okľeślające rodzaj i zakĺes rzeczory robót.

Jednocześnie Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju zwrócił się z wnioskiem znak: PZD-S3.420.3.20l5
- załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu, o zabezpieczenie środków inwestycyjnych na realizację
robót w ramach usuwania skutków klęsk zywiołowych ,,nawalne deszczę" w wysokości l80 tys. zł
tj.20 % udział własny oraz2} oÁ udzíał na roboty niekwalifikowane nazadania:

l. Pľzebudowa dľogi powiatowej nľ 0094T Piasek Mały _ Zborőw _ Piestrzec _ Zołcza _
Ugoľy od km 4+406 do km 5+066, dł. 660 mb;

Ż. Pľzebudowa dľogi powiatowej nľ 010lT Podlasek _ Suchowola - Wójcza od km 6+640 do
km 7+040. dł. 400 mb;

3 ' Pľzebudowa dľogi powiatowej Łagiewniki _ Zbrodzice od km 0+000 do l +01 l .

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu
W Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 °° otworzył 33 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 i nr 2 do nin. protokołu.

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

Ad. 4
Protokół Nr 32/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z wykazem odcinków dróg powiatowych zrealizowanych do 15.07.2015 r. i planowanych do
realizacji W 2015 r. ze środków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych „nawalne
deszcze”, wraz z wielkościami planowanych nakładów na poszczególne odcinki dróg W rozbiciu na
źródła finansowania - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do planowanych do realizacji W 2015 roku zadań zostały załączone kosztorysy inwestorskie
określające rodzaj i zakres rzeczowy robót.

Jednocześnie Dyrektor PZD W Busku - Zdroju zwrócił się z wnioskiem znak: PZD-S3.420.3.2015
- załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, o zabezpieczenie środków inwestycyjnych na realizację
robót W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych „nawalne deszcze” W wysokości 180 tys. zł
tj. 20 % udział własny oraz 20 % udział na roboty niekwalifikowane na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0094T Piasek Mały - Zborów - Piestrzec - Zołcza -
Ugory od km 4+406 do km 5+066, dł. 660 mb;

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 6+640 do
km 7+040. dł. 400 mb;

3. Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Zbrodzice od km 0+000 do 1+O1 1.
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Aby zapobiec ewentualnym uwagom co do zakľesu rzeczowęgo robót dotyczącego w/w dľóg,
Staľosta Jerzy Kolarz zwrocił się do pozostałych Członków Zarządu Powiatu, aby w miaľę
możliwości ľozpowszechnili wśród ľadnych w/w informację odnośnie drogi ľealizowanej na terenie
swojej gminy.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przekazał, Że wnioskowane środki na w/w cel zostały
zabezpieczone. .Tednocześnie Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju poinformował, Że do końca
bieŻącego tygodnia ľadni mogą wypowiedzieć się co do ľodzaju planowanych ľobót i zgłosić
stosowne wnioski, które zostałyby pľzedstawionę na posiedzeniuZarządu Powiatu' W sytuacji, gdy
takich wniosków nie będzie w dniu 27 lipca bľ. zostanie ogłoszone postępowanie pľzetaľgowe
w w/w zakresie.

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

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zaĺząd Powiatu
z informacją o planowanych kosztach rea|izacjĺ zadania pn. ,,Popľawa bezpieczeństwa ľuchu
poprzez pľzebudowę dróg powiatowych na teľenie powiatu buskiego'' w ľamach ',Narodowego
Pľogramu Pľzebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo _ DostępnoŚi - Rozwój''
ľealizowanego w 2015 r. wraz z uwzględnieniem ľobót uzupełniających z podziałem na
poszczegőIne drogi i gminy _ w brzmieníu stanowiqcym załqczník nľ 5 do niníejszego protokołu.

Zgodnie z pismem znak: PZD-S3.420.4.Ż015 planuje się zwiększenie zakresu ľobót i wykonanie
robót uzupełniających na w/w zadaniu na wartość 361 875,Ż6 zł.'W związku z tym wartośó zadania
po zwiększeniu zakresu robót wynosić będzie 3 055 764,00 zł brutto. Długość odcinków dľig
objętych przebudową wzrośnie o 540 m i wynosić będzie 9 l97 mb.

Planowane koszty realizacji przedmiotowego zadania wľaz z uwzględnieniem ľobót uzupełniających
z podziałem na poszczególne drogi i gminy zostały pľzedstawione w piśmie znak:
PZD-S3.4Ż0.5.20l5.

Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że wniosek w pľzedmiotowym
zakľesie został uwzględniony i śľodki zostaną zabezpieczone w budżecie Wojewody, natomiast
umowa zostanie podpisana w terminie póŹniejszym. W związku z povłyŻszym po uzgodnieniu ze
Skaľbnikiem Powiatu, Dyrektor PZD w Busku - Zdĺoju poinformował, Że zostanie wszczęta
procedura pľzetaľgowa w zakľesie realizacji ýw ľobót uzupełniających.

Po szczegółowej ana|ízíe, informacja w pľzedmiotowym zakresie została przyjęta przez Zarząd
Powiatu do wiadomości.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju Kĺzysztof Tułak zapozĺał Zarząd Powiatu
z infoľmacj ą _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotołołz, odnośnie

Aby zapobiec ewentualnym uwagom co do zakresu rzeczowego robót dotyczącego W/W dróg,
Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do pozostałych Członków Zarządu Powiatu, aby W miarę
możliwości rozpowszechnili wśród radnych W/W informację odnośnie drogi realizowanej na terenie
swojej gminy.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przekazał, że Wnioskowane środki na W/W cel zostały
zabezpieczone. Jednocześnie Dyrektor PZD W Busku - Zdroju poinformował, że do końca
bieżącego tygodnia radni mogą wypowiedzieć się co do rodzaju planowanych robót i zgłosić
stosowne wnioski, które zostałyby przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu. W sytuacji, gdy
takich wniosków nie będzie W dniu 27 lipca br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe
w w/W zakresie.

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

Ad. 6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z informacją o planowanych kosztach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” W ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap 11 Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
realizowanego W 2015 r. Wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających z podziałem na
poszczególne drogi i gminy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z pismem znak: PZD-S3.420.4.2015 planuje się zwiększenie zakresu robót i Wykonanie
robót uzupełniających na W/W zadaniu na wartość 361 875,26 zł. W związku z tym wartość zadania
po zwiększeniu zakresu robót wynosić będzie 3 055 764,00 zł brutto. Długość odcinków dróg
objętych przebudową wzrośnie o 540 m i wynosić będzie 9 197 mb.

Planowane koszty realizacji przedmiotowego zadania Wraz z uwzględnieniem robót uzupełniających
z podziałem na poszczególne drogi i gminy zostały przedstawione W piśmie znak:
PZD-S3.420.5.2015.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju wyjaśnił, że wniosek w przedmiotowym
zakresie został uwzględniony i środki zostaną zabezpieczone W budżecie Wojewody, natomiast
umowa zostanie podpisana W terminie późniejszym. W związku z powyższym po uzgodnieniu ze
Skarbnikiem Powiatu, Dyrektor PZD W Busku - Zdroju poinformował, że zostanie wszczęta
procedura przetargowa W zakresie realizacji W/W robót uzupełniających.

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

Ad. 7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd Powiatu
z informacją - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, odnośnie
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realízacji zadan w 2016 r. na teľenie Gminy Solec - Zdroj i Gminy Pacanów w ľamach ,,Progľamu
Rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury dľogowej na |ata 2016 - 2020" oľaz zwľócił sie
o podjęcie decyzji w w/w zakľesie.

Zadania do realizacji w ľamach w/w Programu na teľenie poszczególnych gmin były omawiane na
popľzednim Nr 3212015 posiedzeniuZaruądu Powiatu w dniu 15'lipca 20l5 ľoku. Wówczas Zarząd
Powiatu postanowił zaakceptować pľzedstawioną ptzez Dyľektora PZD w Busku - Zdroju
pľopozycję z wyjątkiem inwestycji zaplanowanych do ľea|izacji na teľenie Gminy Tuczępy i Gminy
Pacanów.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że zgodnie z wnioskiem
Wójta Gminy Solec _ Zdrőj na terenie w/w Gminy zaplanowano do realizacji 260 m chodnika
wzdłuŻ dľogi powiatowej Nr 0098T Solec _ Zdrőj _ Wełnin oraz 620 m chodnika wzdłuz dľogi
powiatowej Nľ 0093T Szczawoľyz _ Kików - Zbońw w m' Kików.

Następnie Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdroju pľzekazał' Że otrzymał pismo od Wójta Gminy
PacanóW w którym informuje on, Że w roku 2016 nie będzie partycypowaó w kosztach
modernizacji dróg powiatowych w ramach w/w Pľogramu.

odnosząc się do powyższego, Członek Zaĺządu Powiatu Robert Gwożdż zasygna|izował potľzebę
realizacji drogi powiatowej w m. Kwasów oľaz w m. KsiąŻnice. Zwľócił się do Dyrektoľa PZD
w Busku _ Zdľoju o rozeznanie możliwości skorzystania Z pľogľamu uwzględniającego most
istniejący ptzy drodze w m. Kwasów.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor PZD w Busku _ Zdľoju poinformował, Że drogi powiatowe
w m. KsiąŻnice oraz w m. Kwasów są planowane do ľealizacji w ramach śľodków na usuwanie
skutków,,nawalnych deszczy" w 2016 ľoku.

W zakľesie Gminy Tuczępy Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju wyjaśnił, Że po uzgodnieniu z Wójtem
w/w Gminy do realizacji została zaplanowana pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0037T Szydłów _

Tuczępy _ Pieczonogi długości 600 m oľaz pľzebudowa dľogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy _

Nieciesławice _ Jarosławice długości l 600 m (w dwóch odcinkach).

Podsumowując' Dyľektor PZD w Busku - Zdroju wyjaśnił, że wartość ľobót inwestycyjnych na

drogach powiatowych do ľealizacji w 2016 ľ. z ,,Pľogramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - Ż020" na terenie Gminy: Busko _ Zdrőj, Gnojno, Solec _

Zdrőj, Stopnica, Tuczępy oľaz Wiślica wynosii będzie ok' 3 400 tys. zł bľutto.

Wobec tego, Zarząd Powiatu przyjął do ľealizacji zadania wskazane ptzez powyższe Gminy
i jednocześnie zdecydował o wyłączeniu z realizaď1i w ľamach w/w Pľogľamu zadania na teľenię
Gminy Pacanów.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof
Tułak zawnioskował o dodatkowe środki z budżetu Powiatu w wysokości 70 000 zł na zakup

realizacji zadań W 2016 r. na terenie Gminy Solec - Zdrój i Gminy Pacanów W ramach „Programu
Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020” oraz zwrócił się
o podjęcie decyzji W W/W zakresie.

Zadania do realizacji W ramach W/W Programu na terenie poszczególnych gmin były omawiane na
poprzednim Nr 32/2015 posiedzeniu Zarządu Powiatu W dniu 15 'lipca 2015 roku. Wówczas Zarząd
Powiatu postanowił zaakceptować przedstawioną przez Dyrektora PZD W Busku - Zdroju
propozycję z wyjątkiem inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Tuczępy i Gminy
Pacanów.

Na dzisiejszym posiedzeniu Dyrektor PZD W Busku - Zdroju wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem
Wójta Gminy Solec - Zdrój na terenie W/W Gminy zaplanowano do realizacji 260 m chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 0098T Solec _ Zdrój - Wełnin oraz 620 m chodnika wzdłuż drogi
powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów W m. Kików.

Następnie Dyrektor PZD W Busku - Zdroju przekazał, że otrzymał pismo od Wójta Gminy
Pacanów, W którym informuje On, że W roku 2016 nie będzie partycypować W kosztach
modernizacji dróg powiatowych W ramach W/W Programu.

Odnosząc się do powyższego, Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasygnalizował potrzebę
realizacji drogi powiatowej W m. Kwasów oraz W m. Książnice. Zwrócił się do Dyrektora PZD
W Busku - Zdroju 0 rozeznanie możliwości skorzystania z programu uwzględniającego most
istniejący przy drodze W m. Kwasów.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor PZD W Busku - Zdroju poinformował, że drogi powiatowe
W m. Książnice oraz W m. Kwasów są planowane do realizacji W ramach środków na usuwanie
skutków ,,naWalnych deszczy” W 2016 roku.

W zakresie Gminy Tuczępy Dyrektor PZD W Busku - Zdroju wyjaśnił, że po uzgodnieniu z Wójtem
W/W Gminy do realizacji została zaplanowana przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -
Tuczępy - Pieczonogi długości 600 m oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy -
Nieciesławice - Jarosławice długości 1 600 m (W dwóch odcinkach).

Podsumowując, Dyrektor PZD W Busku - Zdroju wyjaśnił, że Wartość robót inwestycyjnych na
drogach powiatowych do realizacji W 2016 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020” na terenie Gminy: Busko - Zdrój, Gnojno, Solec ~
Zdrój, Stopnica, Tuczępy oraz Wiślica wynosić będzie ok. 3 400 tys. zł brutto.

Wobec tego, Zarząd Powiatu przyjął do realizacji zadania Wskazane przez powyższe Gminy
i jednocześnie zdecydował o wyłączeniu z realizacji W ramach W/W Programu zadania na terenie
Gminy Pacanów.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak zawnioskował o dodatkowe środki z budżetu Powiatu W vvysokości 70 000 zł na zakup
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ciągnika o mocy 90 - ll0 KM. Zabezpieczone środki w planie finansowym na w/w ciągnik to
l80 000 zł' Przedmiotowy wniosek znak: PZD.s2'31l0'9'20l5 stanowi załqcznik nr 7 do
niniejs ze go p roto kołu.

Dyrektoľ PZD w Busku _ Zdľoju ptzekazał, ze w ogłoszonym postępowaniu przetaľgowym nie
zgłosił się żaden ofeľent' Waľunki dla oferenta obejmowały: cenę, długość gwarancji oľaz czas
rea\izacji wynoszący maksymalnie 3 m-ce. Dyľektoľ wyjaśnił, Że wlw czas okazał się za krótki, aby
wykonać ciągnik na zamówienie' w związku z tym ogłaszając nowe postępowanie zostanie on
wydłużony do 5 m_cy.

Po szczegőłowej analizie i dyskusji, powyzszy wniosek został zaakceptowany przęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zaľząd Powiatu z infbrmacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych o zwiększeniu wysokości środków pľzypadających Powiatowi Buskięmu
według algorýmu na 2015 ľ' do kwoty l 519 |37 zł - załqcznik nr 8 do niníejszego protokołu.
W piśmie znak: PCPR.ZPON.5l2.l.l2,Ż0l5 zdnia |5.07.20l5"r. - załqcznik nľ 9 do niniejszego
protokołu, Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju zapľoponował
dodatkowe środki w wysokości 52 095 zł w całości pÍZeznaczyć na zadanie dotyczące
doftnansowania likwidacji baľieľ aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Po
koľespondencji uzupełniającej ze Związku Powiatów Polskich oľaz Ministra Pľacy i Polityki
Społecznej _ załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu, okazało się, że w/w śľodki powinny zostai
pľzeznaczone na waľsztaty teľapii zajęciowej. Dyrektor PCPR w Busku _ Zdroju wyjaśnił, że
przekazując od l lipca br. po l00 zł dla 65 uczestników należy zabezpieczyc narzecz'\MTZ kwotę
39 000 zł. w związku z tym Dyrektor zaproponował, aby w/w kwotę przęznaczyć na
dofinansowanie kosztów działalności waľsztatów teľapii zajęciowej, zaś pozostałe śľodki
w wysokości l3 095 zł na dofinansowanie likwidacji barieľ architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Pismo
Dyľektora PCPR w Busku _ Zdroju znak: PCPR.ZPON.S12'1.13'Ż015 z dnia 17 .07 .2015 r. na temat
pľoponowanego podziału w/w śľodków stanowi załqcznik nr II do níniejszego protokołu.

Starosta Jeľzy Kolarz podkreślił, Że powyższe środki finansowe przeznaczone dla waľsztatów terapii
zajęciowej są jednorazowe tj. tylko do 3l grudnia 2075 r., bowiem wielkość kwoty ľocznej na
1 uczestnika nie uległazmianię. W związku zpovĺyŻszym Pľzewodniczący Zarządu zaapelował do
Dyrektora PCPR w Busku _ Zdľoju, aby w przypadku przeznaczenia w/w śľodków na Fundusz Płac
powyższe zostało zręa|izowane w formie dodatku, nagľody lub premii i nie skutkowało wzrostem
wynagľodzenia zasadniczego w ľoku 2016,
Następnie Staľosta ponownie zasygna|izował kwęstię zabezpieczenia śľodków na wkład własny
w celu pozyskania samochodu dla WTZ przez Towaľzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku _ Zdroju.
Jednocześnie przekazał, Że Buľmistrz Miasta i Gminy Busko _ Zdrój jest otwaľty na pľopozycję
utworzenia duŻego waľsztatu terapii zajęciowej w budynku po zlikwidowanych szkołach
w miejscowości Kameduły, Kostki bądż'Wełecz.

odnosząc się do powyższego Dyľektoľ PCPR w Busku _ Zdľoju zapewnił, że Powiatowe Centľum

ciągnika o mocy 90 - 110 KM. Zabezpieczone środki W planie finansowym na w/w ciągnik to
180 000 zł. Przedmiotowy wniosek znak: PZD.S2.3ll0.9.20l5 stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju przekazał, że w ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie
zgłosił się żaden oferent. Warunki dla oferenta obejmowały: cenę, długość gwarancji oraz czas
realizacji wynoszący maksymalnie 3 m-ce. Dyrektor wyjaśnił, że w/w czas okazał się za krótki, aby
wykonać ciągnik na zamówienie, w związku z tym ogłaszając nowe postępowanie zostanie on
wydłużony do 5 m-cy.

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

Ad. 8
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o zwiększeniu wysokości środków przypadających Powiatowi Buskiemu
według algorytmu na 2015 r. do kwoty 1 519 137 zł - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W piśmie znak: PCPR.ZPON.512.l.l2.2015 z dnia 15.07.2015~~r. - załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju zaproponował
dodatkowe środki w wysokości 52 095 zł w całości przeznaczyć na zadanie dotyczące
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Po
korespondencji uzupełniającej ze Związku Powiatów Polskich oraz Ministra Pracy i Polityki
Społecznej - załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, okazało się, że w/w środki powinny zostać
przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej. Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju wyjaśnił, ze
przekazując od l lipca br. po 100 zł dla 65 uczestników, należy zabezpieczyć na rzecz WTZ kwotę
39 000 zł. W związku z tym Dyrektor zaproponował, aby w/w kwotę przeznaczyć na
dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, zaś pozostałe środki
w wysokości 13 095 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Pismo
Dyrektora PCPR W Busku - Zdroju znak: PCPR.ZPON.512.1.13.20l5 z dnia 17.07.2015 r. na temat
proponowanego podziału w/w środków stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.

Starosta Jerzy Kolarz podkreślił, że powyższe środki finansowe przeznaczone dla warsztatów terapii
zajęciowej są jednorazowe tj. tylko do 31 grudnia 2015 r., bowiem wielkość kwoty rocznej na
1 uczestnika nie uległa zmianie. W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu zaapelował do
Dyrektora PCPR w Busku _ Zdroju, aby w przypadku przeznaczenia w/w środków na Fundusz Płac
powyższe zostało zrealizowane w formie dodatku, nagrody lub premii i nie skutkowało wzrostem
wynagrodzenia zasadniczego w roku 2016. `
Następnie Starosta ponownie zasygnalizował kwestię zabezpieczenia środków na wkład własny
w celu pozyskania samochodu dla WTZ przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju.
Jednocześnie przekazał, że Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój jest otwarty na propozycję
utworzenia dużego warsztatu terapii zajęciowej w budynku po zlikwidowanych szkołach
w miejscowości Kameduły, Kostki bądź Wełecz.

Odnosząc się do powyższego Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju zapewnił, że Powiatowe Centrum
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Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju podczas kontľoli zwróci na powyższe kwestie uwagę.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zaznaczył, Że jeżeli pľacownicy PCPR w Busku - Zdľoju
przepľowadzający kontrolę stwieľdzą, ze w waľsztatach teľapii zajęciowej są inne pilne potľzeby
wówczas Staľosta i Wicestarosta reprezentujący Powiat mogą nie podpisać aneksu do umowy
określającej wysokość śľodków na działalnośó WTZ.

Po szczegołowej dyskusji, Zarząd Powiatu zaakceptował podział środków PFRON zapľoponowany
powyżej przez Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.9
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński oraz
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak omówili pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3l maľca 2015 ľoku w spľawie
okľeślenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 20l5 roku na realizację zadan z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w brzmieniu
stanowíqcym załqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę uchwałodawczą na\eŻy przekazać,
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel przedstawiła projekt inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 13 do nÍniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu' Powiatu powyższą inicjatywę uchwałodawczą na|eŻy przekazać,
Przewodniczącemu Rady Powiatu' celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady
Powiatu' a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju do w/w projektu uchwały
stanowi załqcznik nr I4 do níniejszego protokołu.

Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju podczas kontroli zwróci na powyższe kwestie uwagę.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zaznaczył, że jeżeli pracownicy PCPR w Busku - Zdroju
przeprowadzający kontrolę stwierdzą, że w warsztatach terapii zajęciowej są inne pilne potrzeby
wówczas Starosta i Wicestarosta reprezentujący Powiat mogą nie podpisać aneksu do umowy
określającej wysokość środków na działalność WTZ. '

Po szczegółowej dyskusji, Zarząd Powiatu zaakceptował podział środków PFRON zaproponowany
powyżej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad. 9
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński oraz
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówili projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

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

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 10
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bebel przedstawiła projekt inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

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

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

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w projektu uchwały
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zaapelował do Dyrektora DPS w Zboľowie oraz
Dyrektoľa PCPR w Busku _ Zdľoju o promocję poprzez ľozpowszechnianie informacji dotyczących
utworzonych w DPS w Zboľowie lokali aktywizujących, celem ich jak najszybszego zasiedlenia.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ oraz Dyľektoľa PCPR w Busku
_ Zdľoju do niezwłocznęgo pľzygotowania i pľzedłożenia Regulaminu oľganizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zatząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11

Wicedyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju Marian Kwiatek pľzedstawił wniosek znak: SOSW-3011l7/Ż0l5 w spľawie
zabezpieczenia środków na wydatki bieŻące - media i usługi w przewidywanej wysokości
238 000 zł _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznĺk nľ I5 do níníejszego protokołu.

Na wniosek Skarbnika Powiatu Aľtura Polniaka, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, Że wlw
wniosek zostanie rozpatrzony we wrześniu br. podczas analizy poszczególnych jednostek
oľganizacyjnych powiatu za I półľoczebr.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania
kwestii możliwości włączenia Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Busku _ Zdroju
do pľojektu dotyczącego instalacji systemów eneľgii odnawialnej realizowanego W ramach
Pľogľamu Szwajcaľskiego oľaz uzgodnieniapowyŻszego z Gminą Busko _Zdroj.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwőżdż zasugeľował, aby przepľowadzić ana|izę w zakresie
tygodniowego zuŻycia energii i gazu w ośrodku oraz odnieśó powyższe dane do potrzeb i ilości
młodzieŻy.

.Iednocześnie Staľosta wraz Ze Skaľbnikiem Powiatu zaapelowali do Dyľekcji ośrodka o podjęcie
działań mających na celu zna|ezienie oszczędności w tej jednostce.

W dalszej części posiedzenia odnosząc się do tematu poruszonego przez Członka Zarządu Powiatu
Robeľta Gwożdzia, Zarząd Powiatu zobowíązał Naczelnika Wydziału EK Renatę Krzemień do
rozeznania kwestii możliwości pľowadzenia przez Specjalny ośrodek Szkolno _ Wychowawczy
działalności w zakľesie tuľnusów rehabilitacyjnych.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak Zasugerował, aby rozwzl:Żyć, kwestię lepszego wykoľzystania sal
ľehabilitacyjnych SOS-W popľzez rachunek dochodów własnych.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzezZarząđ Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Powiatowych i Miejskich ośrodków Pomocy Rodzinie ,,Centľum'' z siedzibą w Busku - Zdroju
w spľawie zapewnienia bezpłatnego noclegu i wyzywienia dla'członków Zespołu Pieśni i Tańca

W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolarz zaapelował do Dyrektora DPS W Zborowie oraz
Dyrektora PCPR W Busku - Zdroju o promocję poprzez rozpowszechnianie informacji dotyczących
utworzonych W DPS w Zborowie lokali aktywizujących, celem ich jak najszybszego zasiedlenia.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ oraz Dyrektora PCPR W Busku
- Zdroju do niezwłocznego przygotowania i przedłożenia Regulaminu Organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej W Zborowie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 11
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
W Busku - Zdroju Marian Kwiatek przedstawił Wniosek znak: SOSW~30l1/7/2015 W sprawie
zabezpieczenia środków na Wydatki bieżące - media i usługi W przewidywanej wysokości
238 000 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Skarbnika Powiatu Artura Polniaka, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, że w/w
wniosek zostanie rozpatrzony we wrześniu br. podczas analizy poszczególnych jednostek
organizacyjnych powiatu za I półrocze br.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IPI do rozeznania
kwestii możliwości włączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Busku - Zdroju
do projektu dotyczącego instalacji systemów energii odnawialnej realizowanego W ramach
Programu Szwajcarskiego oraz uzgodnienia powyższego z Gminą Busko - Zdrój.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź zasugerował, aby przeprowadzić analizę W zakresie
tygodniowego zużycia energii i gazu W Ośrodku oraz odnieść powyższe dane do potrzeb i ilości
młodzieży.

Jednocześnie Starosta Wraz ze Skarbnikiem Powiatu zaapelowali do Dyrekcji Ośrodka o podjęcie
działań mających na celu znalezienie oszczędności W tej jednostce.

W dalszej części posiedzenia odnosząc się do tematu poruszonego przez Członka Zarządu Powiatu
Roberta Gwożdzia, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK Renatę Krzemień do
rozeznania kwestii możliwości prowadzenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
działalności W zakresie turnusów rehabilitacyjnych.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zasugerował, aby rozważyć kwestię lepszego wykorzystania sal
rehabilitacyjnych SOS-W poprzez rachunek dochodów własnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” z siedzibą W Busku - Zdroju
W sprawie zapewnienia bezpłatnego noclegu i vvyżywienia dla -członków Zespołu Pieśni i Tańca
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,'Solczanie" zLitwy _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 16 do niníejszego protokołu

Zgodnie z wlw wnioskiem Przewodniczący Zarządu powyższego Stowaľzyszenia Andrzej
Smulczyński wnioskuje o wyľażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego noclegu dla 20 członków
Zespołu Pięśni i Tańca ,,Solczanie" z Lítw w terminie 06/07.09.2075 ľ. oľaz 07l0s.09.20l5 ľ.

w Powiatowym ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju. Jednocześnie
zwÍaca się o zapewnienie bezpłatnego wyżywienia tj. 07.09'20|5 ľ. - śniadanie, obiad, kolacja;
08.09.2015 r. - śniadanie, obiad' kolacja dla 40 członków Zespołu na stołówce Internatu I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju'

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że koszt dwóch noclegów d\a 20 osób w PoDiDN w Busku -
Zdroju wynosi | 3Ż0 zł i jest to tylko koszt wynajmu. Natomiast koszt całodziennego wyżywienia
w Internacie I Lo w Busku _Zdroju wynosi 44 złbądŹ w skromniejszej weľsji _Ż8 zł. Jednocześnie
Naczelnik Wydziału EK podkľeŚliła, że Dyrektorzy w/w jednostek nie mają środków Íinansowych
na powyższy cel.

Po przeanalizowaniu' ze względu na bľak środków finansowych oraz z uwagi na to, Że níe jest to
zadanie własne Powiatu, Zarząd Powiatu zdecydował, Że ľea|izacja w/w wniosku jest mozliwa tylko
w przypadku pokľycia powyższych kosztów pÍzez Stowarzyszenie. W przeciwnym razie Zaruąd
Powiatu postanowił ne gatywni e r ozpatrzy Ć, przedmi otowy wniosek.

PowŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnię.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła dwa wnioski w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie :

- dla uczennicy klasy II Szkoły Specjalnej Pľzysposabiającej do Pracy w tygodniowym wymiarze
godzin 16 _ koszty 18 255 zł * w brzmieníu stanowíqcym załqcznik nr 17 do niniejszego
protokolu,
- dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej w tygodniowym wymiaľze godzin 8 _ koszty
9 127 zł _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr I8 do niniejszego protokołu,

Po analizie, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Rozpatľzenie pľzedmiotowych wniosków nie podlega podaniu do infoľmacji publicznej co
wynĺka z obowiązujących pľzepisów pľawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Ad. l4
Członkowie Zarządu Powiatu pľzyjęli do wiadomości odpowiedŹ Dyrektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Słupi na wniosek z wyjazdowego posiedzenia Komisji ochrony Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Polityki Prorodzinnej Nľ 612015 odbytego w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku
dotyczący podjęcia prac ľemontowych przy betonowych Íilarach i betonowej barierce w budynku
Domu Pomocy Społecznej w Słupi'

„Solczanie” z Litwy - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z W/W wnioskiem Przewodniczący Zarządu powyższego Stowarzyszenia Andrzej
Smulczyński wnioskuje o Wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego noclegu dla 20 członków
Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie” z Litwy W terminie 06/07.09.2015 r. oraz 07/08.09.2015 r.
W Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli W Busku - Zdroju. Jednocześnie
zwraca się o zapewnienie bezpłatnego wyżywienia tj. 07.09.2015 r. - śniadanie, obiad, kolacja;
08.09.2015 r. - śniadanie, obiad, kolacja dla 40 członków Zespołu na stołówce Internatu 1 Liceum
Ogólnokształcącego W Busku ~ Zdroju.

Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, że koszt dwóch noclegów dla 20 osób W PODiDN W Busku -
Zdroju wynosi 1 320 zł i jest to tylko koszt wynajmu. Natomiast koszt całodziennego wyżywienia
W Internacie I LO w Busku ~ Zdroju wynosi 44 zł bądź W skromniej szej wersji - 28 zł. Jednocześnie
Naczelnik Wydziału EK podkreśliła, że Dyrektorzy W/W jednostek nie mają środków finansowych
na powyższy cel.

Po przeanalizowaniu, ze względu na brak środków finansowych oraz z uwagi na to, że nie jest to
zadanie własne Powiatu, Zarząd Powiatu zdecydował, że realizacja w/w wniosku jest możliwa tylko
W przypadku pokrycia powyższych kosztów przez Stowarzyszenie. W przeciwnym razie Zarząd
Powiatu postanowił negatywnie rozpatrzyć przedmiotowy Wniosek.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła dwa wnioski W sprawie organizacji
nauczania indywidualnego W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym W Broninie :
- dla uczennicy klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy W tygodniowym wymiarze
godzin 16 - koszty 18 255 zł - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu,
- dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej W tygodniowym wymiarze godzin 8 - koszty
9 127 zł- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Rozpatrzenie przedmiotowych wniosków nie podlega podaniu do informacji publicznej co
wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 14
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli do Wiadomości odpowiedź Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej W Słupi na Wniosek z wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Polityki Prorodzinnej Nr 6/2015 odbytego W dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku
dotyczący podjęcia prac remontowych przy betonowych filarach i betonowej barierce W budynku
Domu Pomocy Społecznej W Słupi.
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Zgodnie zwlw odpowiedzią_ w bľzmíeníu stanowíqcym załqcuik nr 19 do niníejszego protokołu,
pľace konseľwacyjne przy betonowych filaľach i betonowej bańerce w budynku DPS w Sfupi
zostały ujęte w planie rocznym do wykonania w II połowie 2015 roku.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie upoważnienia Sławomira Dalacha _ Naczelnika Wydziału Spľaw obywatelskich,
Zdrowia i Obrony Cywilnej.

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

Uchwała Nr 148/20t5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie
upoważnienia Sławomira Dalacha - Naczęlnika Wydziału Spraw obywatelskich, Zdrowia i obľony
Cywilnej stanowí załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu,

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił pľojekt uchwały Zarząđu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie zmianw budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po przeanalizowaniu, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząđ Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 149/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtojl z dnia22lipca 2015 roku w sprawie
zmian w budżecię Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załqcznik nr 21 do niniejszego
protokołu,

Ad. t7
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

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

Uchwała Nľ 150/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 |ipca 2015 roku w spľawie
przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi załqcznik nľ 22 do
níniejsze g o p roto koł u.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwaĘ Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oraz innych zadaŕl
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 ľoku.

L0

Zgodnie z W/W odpowiedzią - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu,
prace konserwacyjne przy betonowych filarach i betonowej barierce W budynku DPS W Słupi
zostały ujęte W planie rocznym do wykonania W Il połowie 2015 roku.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku -
Zdroju W sprawie upoważnienia Sławomira Dalacha - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Obrony Cywilnej.

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

Uchwała Nr 148/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku W sprawie
upoważnienia Sławomira Dalacha - Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony
Cywilnej stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 16 "
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

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

Uchwała Nr 149/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku W sprawie
zmian W budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego
protokołu.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju
W sprawie przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku.

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

Uchwała Nr 150/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku W sprawie
przeniesień W planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił 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.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 15l/20|5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia22 |ipca 2015 roku w spľawie
zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 20l5 roku stanowĺ załqcznik nľ 23 do níníejszego protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłoŻył pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budŻetowych.

Po przeanalizowaniu, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr 152/2015 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju zdniaŻŻlipca 2015 roku w sprawie
zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqczník nr 24 do
niniejsze go p rotokołu.

4d.20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian
w budzecie Powiatu Buskiego w 2015 ľoku - w brzmieniu stanowiqcym załqczník nr 25 do
nÍniejs ze g o p roto koł u.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie'

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

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

4d.21
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt
przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w
załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

inicjatywy uchwałodawczej w spľawie
2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiqcym

Po analizię' powyzszy pľojekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.
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Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
W głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 151/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 lipca 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 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu W Busku ~ Zdroju
W sprawie zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych.

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

Uchwała Nr 152/2015 Zarządu Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 22 lipca 2015 roku W sprawie
zmian planu wydatków W podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu.

Ad. 20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmian
W budżecie Powiatu Buskiego W 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu. _

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

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

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

Ad. 21
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie
przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2015 roku - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

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

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

jednogłośnie'

^d.22Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany

uchwały nr IY12712015 Rady Powiatu w Buiku _ Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 ľoku w spľawie

wielolótniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż015 _ 2030 _ w bľzmieniu

stanowíqcym załqcznik nľ 27 do níniejszego protokołu'

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty ptzez Zatząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu

Rady Í'owiatu, celem ,uopinio*unia pizez'poszczegő|ne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie

włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Ad.23
w snrawach ľóżnvch:

1. Skaľbnik Powiatu Artur Polniak omówił pľojekt inicjatywy uchwałodavłczej w spľawie

upoważnienia do pľzepľowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego ľewidenta do

bädania sprawozdánia finansow"go ru 2-0l5 ľok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdľoju _ w bľzmÍeníu stanowiqcym załqcznik nr 28 do níniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy projekt uchwały został pľzyjęty ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewođniczącemu

nadý i'äwiatu, celem 
'uopinio*unia 

pizez poszczególne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie

włączeniado porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte
jednogłośnie.

przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu

2. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak"

Pow 8120.106.2015 Dyľektora Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach

w sprawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku _

w bizmieníu stanowiqcym załqczník nr 29 do niníejszego pľotokołu,

Po ana|izie, powyŻszy wniosek został zaakceptowany pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu

jednogłośnie.

T2

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

Ad. 22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedłożył projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie zmiany
uchwały nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku W sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015 - 2030 - w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. ,V

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

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

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

Ad. 23
w sprawach różnych:

1. Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt inicjatywy uchwałodawczej W sprawie
upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do
badania sprawozdania finansowego za 2015 rok W Zespole Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

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

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

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

2. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak:
POW 8120.106.20l5 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Winiarach
w sprawie zwiększenia limitu dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu W głosowaniu
jednogłośnie.
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3. W odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Gajka Starosta Jerzy
Kolarz poinformował, że W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju oraz Z-cą Dyrektora ds. Finansowych Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku _ Zdroju na temat realnego wyniku finansowego ZOZ za rok 2015.
Analizując bowiem poszczególne sprawozdania finansowe ZOZ W Busku - Zdroju w/w
sytuacja nie wygląda optymistycznie. Podczas spotkania Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
ZOZ W Busku - Zdroju stwierdził, że strata W bieżącym roku może być nawet dwa razy
większa od straty, która zostanie pokryta za rok ubiegły. Wicestarosta Stanisław Klimczak
dodał, że W ZOZ w Busku - Zdroju jest tendencja pogłębiającej się straty. Za 5 m-cy
bieżącego roku wynik finansowy to strata w wysokości ok. 3 mln. zł.

4. Starosta Jerzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z harmonogramem kosztów dotyczących
organizacji tegorocznych dożynek powiatowych w Pacanowie. Przewodniczący Zarządu
przekazał, że wstępne koszty organizacji dożynek wynoszą ok. 42 000 zł, W tym ok.
20 000 zł planowane jest do pozyskania od darczyńców, kwotę W wysokości ok. 10 845 zł
pokryje Powiat Buski, zaś ok. ll 100 zł - Gmina Pacanów.

Ad. 24
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za
udział i o godzinie 9:45 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:
Martyna Lis /»\, .
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