
Znakz BR'.0022.2.3 6.20 I 5

Pľotokół Nr 36/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 26 sierpnia 2015 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kĺzysztof Gajek
4. Robeľt Gwóżdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Sylwesteľ Pałka _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku -

Zdroju
Gĺzegorz Wach _ nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Zdroju
Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno -Wychowawczego w Bľoninie
Anna Karpińska _ nauczyciel w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie
Aleksandra Łukasik - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie
Agata Skľobacz Kowalska _ nauczyciel w Specjalnym ośľodku Szkolno
Wychowawczym w Broninie
Anna Stępień _ nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Broninie
Iwona osoba - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Bľoninie
Wojciech Rzymkiewicz - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym
w Broninie
Justyna Kwiatkowska _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdĺoju
GraŻyna Gľochowska _ Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _Zdroju
Lucyna Wojnowska _ Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju



t.
2.
3.
4.
5.
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Grzegotz Gałuszka - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Iľeneusz Augustowski _ Główny Księgowy
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quoľum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Wľęczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złoŻenie ślubowaniaprzez
nauczycieli (Pan Gľzegoľz Wach, Dyr. ZST_I w Busku - Zdroju, Pani Anna Stępień,
Pani Agata Skrobacz - Kowalska, Pani lwona Osoba, Panĺ Anna Karpińska,
Pan Wojciech Rzymkiewĺcz, Pani Aleksandra Łukasik, Dyľ. SOS-W w Broninie,
Nacz. Wydz. EK).
Ponowne rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
w spľawie wyraŻenia zgody na utwoľzenie w Szpitalu Rejonowym w Busku - Zdľoju grup
specjalnego zespołu pozalekcyjnego zajęć, wychowawczych (Dyr. ZSS w Busku _
Zdľoju' Dyr. ZoZ w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju
w spľawie kontynuacji innowacji pedagogicznej ,,Przygotowanie czyte|nicze
i informacyjne'' (Dyľ. ZSS w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla NiepełnosprawÍrych Ruchowo w Busku _ Zdroju w Spľawie wyrażenia zgody
na uľuchomienie klasy I Lo (Dyr. Sos_w dla Niepelnospľawnych Ruchowo rľ Busku
- Zdľoju' Nacz. Wydz. EK).
Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w sprawie vĺyraŻenia zgody na zatrudnienie nauczyciela pľzedmiotów
zawodowych bez pełnych kwalifikacji (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatrzenię wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego
(Nacz. Wydz. EK).

l1. Rozpatrzenie wniosków w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz, Wydz,
EK).

12. Rozpatrzenle wniosków dyrektorów szkół specjalnych pľowadzonych przez Powiat Buski
w spľawie udzielenia dotacji celowej na zakup podręczników oraz mateľiałów
edukacyjnych i ówiczeniowych w ľoku 20l5 (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwietdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół
i placówek na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w spľawie zwiększenia planu wydatków na 20|5 rok o kwotę 50 000 zł w dzia|e
852 rozdział 852l 8 $ 401 0 (Skarbnik Powiatu).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym br' (Skaľbnik Powĺatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym bľ. (Skarbnik Powiatu).

6.

7.

8.

9.
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ĺ7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie

dokónania zmiany planu wydatków budzetowych na 20l5 ľok (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniósku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięcia środków ťtnansowych (Skaľbnik
Powiatu).

19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdroju w sprawie zwiększenia środków do planu ťtnansowego na rok 20i5
(Skarbnik Powiatu).

20. Ěodjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skarbnik Powiatu).
2l. Pódjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

zz. ľódjęcie inicjatywy uchwałodawczej o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu

godżin pľacy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SoZ).
23. Sprawy rőŻne.
2 4. Zamkni ęci e po sied zęnia.

Ad. 1

obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał

zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 36 posiedzenie Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodnic zący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył , iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedz.nio u"r.rtniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zaproszonyclt oslíb stanowiq załqcznikí nľ ] i 2 do niníejszego protokołu,

Ad.3
Proponowan y przez Pľzewodnic zącego Zarządu poľządek obľad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag * głô'o*uniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 35/2015 z dnia 20 sierpnia 20l5 ľoku został przyjęty pÍZez Członków Zarządu

Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _

wstrzymał się.

Ad.5
Nauczyciel kontraktowy z Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdľoju

Pan Grr"go7 Wach, nauczyciele kontľaktowi ze Specjalnego ośľodka Szkolno

Wychowaw czego w Broninie: Pani Anna Stępień, Pani Agata Skľobacz _ Kowalska, Pani

Iwona osoba, Pani Anna Karpińska, Pani Aleksandra Łukasik, Pan Wojciech Rzymkiewicz
zdali egzamin na stopień naucżycięla mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną

ptzezZaľząd Powiatu w Busku _Zdľoju.
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W dniu dzisiejszym w/w osoby w obecności Członków Zarządu Powiatu, Dyľektorów
placówek oświatowych, w któľych są zatľudnieni oraz Naczelnika Wydziału EK złożyły
uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wręczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego - załqcznikí nr 3 _ 9 do niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje'

Ad.6
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Justyna Kwiatkowska ponownie
zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na utwoľzenie
od l wrześnía2015 ľ. do 3l sierpnia 20|6 r.jednej gľupy specjalnego zespołu pozalekcyjnego
zajęć, wychowawczych w Szpitalu Powiatowym w Busku Zdroju w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Z przedstawionych przez Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju danych
wynika, że w roku 2014 na oddziale Pediatrycznym Szpitala było hospitalizowanych l0ll
dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w tym 597 dzieci w wieku szkolnym, a śľedni czas pobýu
wynosił 5 dni. Dane te pozwalają w przybliŻeniu wyliczyó średnią rcczną dla gľupy
specjalnego zespołu pozalekcyjnego, któľa wynosi 8 wychowanków. W ľoku 20l5 w okľesie
od 1 stycznia do 30 czeľwca hospitalizowanych było 4Ż6 dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
w tym 309 dzieci w wieku szkolnym. Pľzybliżona śľednia za ten okľes wynosi dla gľupy
specjalnego zespołu pozalekcyjnego 9 wychowanków. Zgodnię z instrukcją bazy danych
Systemu Informacji oświatowej (stan na 30 wľześnia 2015 ľ.) w pľzypadku
nowoutworzonych szkół podaje się śľednią za miesiąc wľzesień, co stanowi podstawę
naliczenia subwencji oświatowej na rok 201'6 r. W szkołach zoĺganizowanych w podmiotach
|eczniczych wg stanu na 30 wľześnia podaję się średnią z całego roku' któľa stanowi sumę
średnich miesięcznych dzieloną przez l2. Na podstawie danych statystycznych podanych
przez Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju moŻna w przybliżeniu
obliczyć, śľednią Íoczną,jednak trudno jest podai ptzyblizoną śľednią za miesiąc wrzesień.

Naczelnik Wydziału EK poinformowała, że kwota subwencji na jednego wychowanka
to 9 7IŻ,ŻŻ zł. Przyjmując Że zostałaby utwoľzona grupa wychowawcza |ícząca 9
wychowanków, to wówczas otrzymana subwencja wynosiłaby 87 410,01 zł. Roczny koszt
pľowadzenia w/w grupy przez nauczyciela dyplomowanego stanowi kwotę 97 1l2 zł.
Do powyższego na\eŻy doliczyć koszt zatrudnienia od l wľześnia do 3l gľudnia 2015 ľ., któľy
będzie wynosił 3237| zł. Koszt pľowadzenia ýw grupy pÍZeZ nauczyciela stażystę
stanowiłby kwotę ok. 64 000 zł oraz ok. 20 000 zł za okręs od l wľześnia do 31 gľudnia
2015 r. Naczelnik Wydziału EK zaznaczyła, Że w Zespole Szkół Specjalnych w Busku _
Zdroju nie ma zatrudnionych nauczycieli stażystów.

Dyrektoľ ZSS w Busku _ Zdroju poinformowała, Że utworzenie w/w grupy skutkowałoby
zwiększeniem zatrudnienia o l,45 etatu. Dyľektor ZSS dodała, Że zatrudnienię nauczyciela
stażysty postawiłoby Ją w kłopotliwej sytuacji, gdyŻ w ZSS nauczyciele pľacują
na niepełnych etatach.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapytał o możliwość utworzenia w/w grupy na czas
okľeślony 2 _ 3 miesięcy i zatľudnienia na ten czas navczyciela.
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Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, Że zgodnie z ustawą Kaľta
Nauczyciela, nauczyciela zatrudnia się na cały ľok szkolny. Ponadto, Naczelnik Wydziału EK
nadmieniła, że subwencja wyliczana jest na podstawie danych podawanych do SIo na dzien
30 wľześnia. Nawet jeśli pľzedmiotowy oddział zostanie zlikwidowany po 2-3 miesiącach,
to Powiat otrzyma subwencję na w/w osoby na cały ľok.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż stwieľdził, Że kluczowym zadaniem szkolnictwa
specjalnego jest opieka meľytoľyczna, czy|i zabezpieczenie kształcenia na okres
długotrwałego leczenia _ powyŻej 5 dni. Każde inne działanie nie jest w pľawie oświatowym
nakazane. Jest to możliwość bez egzekucji prawnej. Powiat nie ma takiego obowiązku. Jezeli
Dyrektor Szkoły wychodzi ztaką inicjatywą powinien wziąć, zapowyŻsze odpowiedzialność.
Powyższe powinno być ľealizowane w ramach subwencji, któľą Szkoła otrzymuje.
W/w pľopozycja jest ofeľtą Szkoły dla innej jednostki _ Szpitala. Członek Zarządu Robeľt
Gwőżdż dodał, Źe w celu oľganizowanía zajęć, opiekuńczych Szpital moŻe sam zatrudnió
nauczyciela w ľamach umowy zlecenia lub innej formy, bez pośrednictwa Szkoły.
obowiązuje podstawowa zasada' Że zapewnia się opiekę meľytoryczną, czy|i kontynuację
kształcenia, gdy okres leczenia specjalistycZnęgo w Szpitalujest dłuższy niz 5 dni.

Pľzewodnic zący Zarządu Jerzy Kolaľz wyjaśnił' Że ZoZnie otrzyma subwencji na powyższe
działanie. Nie jest to zadanie statutowe Szpitala.

Dyrektor ZSS w Busku _ Zdtoju wyjaśniła, Że zasada dotycząca 5 dni odnosi się do zajęó
edukacyjnych, natomiast w powyższym pľzypadku zostałaby utwoľzona grupa
wychowawcza. Specjalne działania wychowawcze, opiekuńcze organizuje się bez względu
na czas pobytu. Cęlem powyższej grupy będzie łagodzenie tęsknoty za domem, łagodzenie
stresu związanego z hospitalizacją, rőŻnych lęków, któľe ma dziecko w momencie' gdy trafia
do Szpitala.

Członek Zarządu Robeľt GwőżdŻ stwierdził, Że nazorganizowanie takiej oferty Dyrektor ZSS
powinna wygospodaľowai środki we własnym budzecie.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że powyższe bilansowałoby się, gdyby
utworzona została grupa wychowawczalicząca l l osób' W pľzypadku gdy w/w grupa będzie
liczyła 8-9 osób, Powiat będzie musiał wygospodarowaó środki na pokľycie kosztów
od l wľzeŚnia do 3l gľudnia 2015 r. Na w/w cel nie ma w budzecie zabezpieczonych żadnych
środków finansowych. Powiat nie otľzyma ľównież subwencji. Powiat otrzyma subwencję
na rok 2076, ale będzie ona niewystarczająca w stosunku do wydatków na fundusz płac
w przypadku zatrudnienia nauczyciela mianowanego lub dyplbmowanego. W sytuacji gdyby
był to nauczyciel staŻysta, otrzymana subwencja pokľyłaby wydatki związane z jego
zatrudnieniem.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, Że uzasadnieniem
powyŻszego wniosku powinien byó efekt edukacyjny, finansowy oľaz możliwośó zwiększenia
godzin nauczycielom, którzy pľacują na niepełnych etatach' W powyższym przypadku żaden
z tych elementów nie będzie spełniony. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Zarządu istnieje
potľzeba zapewnienia opieki psychologi cznď1, ale powyŻsze jest rolą Szpitala.

Naczelnik Wydziału EK dodała, że rozważana była również kwestia uruchomienia oddziału
przedszkolnego. Z przedstawionych przęz Dyrektoľa ZoZ danych wynika, Ze w powyŻszych
zajęciachmogłoby brai udział jedynie 5 osób.



Dyrektor ZSS w Busku _ Zdroju uzupełniła, Że w pľzypadku oddziałll przedszkolnego pod
uwagę brana jest równieŻ liczba dni pobytu. Zgodnie z przekazanymi pľzezDyrektora ZoZ
danymi wynika, Że przeciętny pobyt dziecka w Szpitalu wynosi 5 dni. Dyrektoľ ZSS
poinformowała, Że gľupy wychowawcze obejmują opieką przez cały rok _ również w wakacje
i święta. Pľzedszkole natomiast pracuje tylko pľzez 5 dni w tygodniu. W przypadku pľzyjęcia
dziecka pľzedszkolnego do Szpitala w sobotę lub niedzielę, w/w dni nie zostałyby brane pod
uwagę.

Członek Zarządu Robeľt Gwóżdź stwierdził, Że powyŻsze zadanie powinno byÓ realizowane
na podstawie poľozumienia pomiędzy Dyrektoľem ZSS w Busku _ Zdroju i Dyrektorem ZoZ
w Busku Zdroju. Dyrektoľzy w/w Placówek powinni we własnych budzetach
wygospodaľować środki i powyższe realízowaé. Zapewnienie dzieciom pomocy w zakľesie
psychologii klinicznej |eŻy zdaniem Członka Zarządu Roberta GwoŹdzia w gestii jednostki,
w której one przebywają.

Po przeanalizowaniu, wniosek Dyrektora ZSS w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
na utworzenie od 1 wľześnia 2015 t. do 3l sieľpnia Ż016 r.jednej grupy specjalnego zespołu
pozalekcyjnego zajęĆ, wychowawczych w Szpitalu Powiatowym w Busku _ Zdľoju został
negatywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach
_pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju Justyna Kwiatkowska oraz Naczelnik
Wydziału EK Renata Krzemień pľzedłoŻyły dokumentację innowacji pedagogicznej
pn. ,'Pľzygotowanie czyte|nicze i informacYjne'', której kontynuacja jest planowana
w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w roku szkolnym 201512016 _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 11 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuację innowacji pedago gicznej
,,Pľzygotowanie czytelnicze i informacyjne'' w Zespole Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju GraŻyna Grochowska zwrociła się z wnioskiem do Zarządu
Powiatu w spľawie wyľażenia zgody na utworzenie I klasy V Liceum ogólnokształcącego
Specjalnego działającego w strukturze organizacyjnej Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Dyrektor SOS-W dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju poinformowała,
Że na chwilę obecną 6 uczniów posiada kompletną dokumentację' wymaganąprzy przyjęciu
do Szkoły. l uczennica jest w trakcie jej uzyskania. Dyľektor SoS-W dodała, Że zdarza się,
że uczniowie zgłaszają się do szkoły z opőżnieniem lub w ciągu ľoku szkolnego. Następnie
Dyľektoľ SOS-W zapoznała Zarząd Powiatu z planowanymi kosztami zajęć, edukacyjnych
w I klasie V Liceum ogólnokształcącego Specjalnego, które będą wynosiły 89 480,12 zł,
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Dyrektor Sos-w poinformowała, Że otrzymana subwencja pokľyje koszty pľowadzenia

wlw zajęé,

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd

Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Członek Zar:ząduRobert Gwőżdżnie uczestniczyłw głosowaniu nad powyższym wnioskiem.

Ad.9
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącyih w Busku - Zdľoju Lucyna
Wojnowsku óraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznaĘ Zarząd Powiatu

z wnioskiem w spľawie wyraŻenia zgody na zatrudnienie w ľoku szkolnym 201512016

nauczyciela, który nie posiada pełnych kwalifikacji zawodowych
w wymiarże 13,69 godzin tygodniowo pÍzy 18 godzinnym pensum godzin

nauczycielskich jako nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik aľchitektury
kľajobrazu.

Do powyższego wniosku zostało załączone zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku - Zdroju zgodnie z którym pomimo poinformowania Uľzędu o istniejących
wakatach nie udało się zna|eżć pracowników z pełnymi kwalifikacjami.

Jednocześnie Dyľektoľ ZSTio w Busku _ Zdľoju zwľóciła się o zaakceptowanie stawki
do celów płacowych w wysokości 32 zł za godzínę dydaktyczną.

Ww wniosek stanowi załqcznik nľ 13 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zwząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju Lucyna
Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemiefi zapoznały Zarząd Powiatu
z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na kontynuowanie w ľoku szkolnym Ż011512016

dziennika elektronicznego dokumentującego pľzebieg nauczania _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy drugiej Zasadniczej Szkoły Zawodovłej
w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zđroju_ załqcznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu. Pľzewidywany koszt nauczania
indywidualnego to 25 60I,74 zł,

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował povłyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach
_za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatrzenie pľzedmiotowego wnĺosku nie podlega podaniu do ĺnformacjĺ publicznej -
co wynĺka z obowĺązujących pľzepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.



Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy piérwszej Szkoły Policealnej
w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju _ załqcznik nľ 16 do niniejszego pľotokołu. Pľzewidywany koszt nauczania
indywidualnego to 30 333,88 zł.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach
_za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej -
co wynika z obowiązujących przepisów prawa doĘczących ochľony danych osobowych.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, Że podczas odbywających się spotkań
z Dyrektorami jednostek oświatowych pľowadzonych przez Powiat Buski, zapýa Dyľektora
P P-P w Busku _ Zdtoju o możliwośi, w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników
Poľadni' mocniejszego weľyťrkowania wniosków o wydanie orzeczenia o potľzebie nauczania
indywidualnego. PowyŻsze bowiem podnosi koszty kształcenia oraz powoduje odizolowanie
dzieci ze środowiska ľówieśników. Jednocześnie Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław
Klimczak zwľócił się do Naczelnika Wydziału EK o pľzygotowanie na przedmiotowe
spotkanie zestawienia jak kształtowała się na pľzestľzeni kilku ostatnich lat liczba
wydawanych orzeczen o potrzebie indywidualnego nauczania. 

^

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała Zarząd Powiatu o możliwości
ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podľęczniki, mateľiały
edukacyjne lub mateľiały ówiczeniowe w 2015 roku. Następnie Naczelnik Wydziału EK
zapoznała Zarząd Powi atu z :

wnioskiem o udzięlenie dotacji celowej w 20l5 r. na wyposażenie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne
w zakľesie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne
lub mateľiały ówiczeniowe (dot' Gimnazjum Specjalnego nĺ 2 dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdľoju w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju) - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr l7 do niniejszego protokołu.
wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych ľea|izujących kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podľęczniki matęľiały edukacyjne
lub mateľiały ćwiczeniowe dostosowane do potľzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (dot. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie
w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym' w Bľoninie otaz Gimnazjum
Specjalnego w Bľoninie w Specjalnym ośľodku Szkolno Wychowawczym
w Bľoninie) _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował przedłoŻone przez Naczelnika Wydziału
EK wnioski o udzielenie dotacji celowej.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach

-za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzęmień przedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksów nr l i nr 2 do aľkusza organizacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych nr l im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju na rok
szkolny Ż015lŻ0l6.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinfoľmowała, Że pľzewidywana liczba godzin
zajęc edukacyjnych w pľzedłożonym do zatwierdzenia w miesiącu maju br. aľkuszu
organizacyjnym w/w Szkoły wynosiła 930. W chwili obecnej liczba godzin zajęć
edukacyjnych wynosi 972 oľaz 93 godziny w Internacię, Liczba uczniów wynosi 657.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się. Członek
Zarządu Robeľt GwőżdŹ nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr 16112015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksów nľ l i nr 2 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nĺ l im. Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdľoju na rok szkolny
201512016 stanowi załqcznik nľ ]9 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku _Zdľoju na ľok szkolny 2015lŻ016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała, Że Dyrektor ZST-I w Busku _

Zdroju złożył wniosek o wyľażenie zgody na uľuchomienie klasy pierwszej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej liczącej w chwili obecnej 17 osób. W pľzedłoŻonym do zatwieľdzenia
w miesiącu maju br. arkuszu organizacyjnym planowano' Żę |iczba uczniów będzie wynosiła
509 a \iczba oddziałów l9' Po przepľowadzeniu naboľu |iczba uczniów wynosi 573 a|iczba
oddziałów 2Ż. PovĺyŻsze wiąŻe się ze wzrostem liczby godzin zajęć edukacyjnych z 783 na

896. Zwiększeniu ulegnie ľównież |iczba godzin na Waľsztatach Szkolnych z l92 na Ż25.

Liczba godzin w Internacie wynosi 98.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robert Gwőżdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr 16212015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju'z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwięrdzenia aneksu nľ 1 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół Techniczno _

Informatycznych w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 201512016 stanowi załqcznÍk nr 20
do niniej szego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwięľdzenia aneksu nĺ l do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im' oľląt Lwowskich w Stopnicy na rok szkolny 201512016.
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Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinfoľmowała, Że w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy pozostał jeden oddział |iczący Ż4 uczniőw. Naczelnik
Wydziału EK dodała, Że częśi nauczycieli została zwolniona, część została ponownie
zatrudniona w zmniejszonym wymiarze godzin a częŚc przeniesiona w stan nieczynny.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się. Członek
Zarządu Robert Gwóżdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ 16312015 Zarządu Powiatu w
w sprawie zatwieľdzenia aneksu nľ
Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich
załqczník nľ 21 do niniejszego pľotokołu.

Busku - Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 roku
l do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
w Stopnicy na ľok szkolny 2015lŻ016 stanowi

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzęnia aneksu nĺ l do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierua Wielkiego w Busku - Zdľoju na rok
szkolny 201512016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, Że Dyrektor ZSTio w Busku _

Zdroju złoŻyła wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację nauki w klasie II TA (technik
budownictwa) oraz utworzenie klasy I TH (technik hotelaľstwa) liczących po 19 uczniów.
w pľzedłożonym do zatwierdzęnia w miesiącu maju br. arkuszu oľganizacyjnym
przewidywano że liczba uczniów będzie wynosiła 388. W bhwili obecnej liczba uczniów
wynosi 398. W roku ubiegłym w Szkole kształciło się 428 uczniów. Liczba godzin zajęć,

edukacyjnych wynosi 702.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robeľt Gwőżdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ 16412015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju na rok szkolny 201512016
stanowi załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwiqdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdroju na ľok szkolny 2015/2016'

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinformowała, Że śľednia liczba uczniów
w Zespole wynosi 73.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się. Członek
Zarządu Robert GwóŻdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr l65i20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ l do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Specjalnych
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w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż015/2016 stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego
pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Robeľt. Gwőżdż stwierdził, iŻ juŻ
w popľzedniej kadencji informował, Że Jego wiedza na temat oľganizacji ľoku szkolnego
a szczegőlnie szkolnictwa zawodowego jest jedną z najlepszych w Polsce. Poinfoľmował,
Że był członkiem grupy 16 osób, któľa budowała, oľganizowała progľam szkolnictwa
specjalnego i czýania projektów organizacyjnych szkolnictwa specjalnego. Członek Zarządu
Robert GwőŹdż stwierdził, Że nikt w Powiecię Buskim nie jest w stanię odczytaĆ,
meľytoľycznie projektu szkoły zawodowej' Kontynuując Członek Zarządu Robert Gwőżdż
poinfoľmował, Że w dniu dzisiejszym nie ma możliwości weryfikacji pľzedłożonych aneksów
z projektami wyjściowymi. Nadmienił, ze sygnalizował, aby jako Członek Zarządu miał
pľawo wglądu do przedmiotowej dokumentacji przed zatwieľdzeniem projektów
oľganizacyjnych szkół' Następnie Członek Zarządu Robeľt Gwóżdż poinformował, Że będzie
ostrym ľecenzentem wszelkich projektów oraz wszelkiego typu dziaŁania szkół.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Że możliwość wglądu i dostęp
do poszczególnych dokumentów istnieje w każdej chwili. Następnie Przewodniczący Zarządu
zwracając się do Członka Zarządu Robeľta Gwożdzia poinformował, że powinien dzielić się
z pozostałymi Członkami Zarządu posiadaną wiedzą w przedmiotowym zakresie oraz słuŻyć,
pomocą' ľadą, recenzją czy nawet głosem kÍytyki. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz
dodał, Że Zawsze istnieje możliwośÓ zwľócenia się do Naczelnika Wydziału EK
lub Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych o wyjaśnienie sposobu załatwienia
okľeślonych spľaw'

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak dodał, że Naczelnik Wydziału EK moŻe
ľównież w razie potrzeby informowaó odpowiednio wcześniej Członków Zarządu,
że na posiedzeniu będą wprowadzane zmiany w arkuszach oľganizacyjnych.

Ad. 14
Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 14.08.2015 ľ.
Znak: PCPR'ZAF.3OI1.5.20l5 w spľawie zwiększenia planu wydatków na2015 rok o kwotę
50 000 złw dzia|e852rozdział 852l8 $ 40l0 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

Główny Księgowy Iľeneusz Augustowski zaproponował, aby powyższy wniosek rozpatrzyć,
w miesiącu paŹdzieľniku br', po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za| pőłrocze
2015 r.

Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach wstľzymał
się, przychylił się do stanowiska Głównego Księgowego.

Ad. 15
Główny Księgowy Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 18.08.2015 r'
Znak: PCPR.ZAF.3OI1.6.2015 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym bľ.
zgodnie z załqcznikiem nr 25 do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 19.08'2015 ľ'
Znak: PCPR.ZAF.301l.7.2015 w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym bľ.
zgodnie z załqcznikiem nr 26 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
.Iednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Głównego Księgowego do pľzygotowania
stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliŻszą Sesję Rady
Powiatu.

Ad. 17
Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju z dnia 24.08.2015 r. Znak: ZSS:3ll.2.2015
w sprawie dokonania zmiany planu wydatków budżetowych na 20l5 ľ' zgodnie
z załqcznikíem nr 27 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał Głównego Księgowego do przygotowania
stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najblizszą Sesję Rady
Powiatu.

Ad. 18
Główny Księgowy Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z dnia Ż4.08,Ż015 r.
Znak: ZsTio.30l0.8l3.20l5 w sprawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych
zgodnie z załqcznÍkiem nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
Jednocześnie Zaruąd Powiatu zobowiązał Głównego Księgowego do przygotowania
stosownej inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakresie na najbliższą Sesję Rady
Powiatu.

Ad. 19
Główny Księgowy Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku'- Zdroju z dnia 24'08.Ż0l5 r.
Znak: ZSTio.3Ol0.8l4.2015 w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok
Ż0l5 zgodnie z załqczníkiem nľ 29 do niniejszego protokołu.

Główny Księgowy Ireneusz Augustowski zapľoponował, aby powyższy wniosek rozpatrzyć,
w miesiącu paŹdzierniku br,, po dokonaniu analizy wykonania budzetu Powiatu zaI pőłrocze
2015 r.
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Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach
się, pľzychylił się do stanowiska Głównego Księgowego.

_przeciw i 0 głosach wstrzymał

4d.20
Główny Księgowy
w Busku - Zdroju
w 20l5 ľoku.

Iľeneusz Augustowski pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 16612015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi
załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu'

4d.21
Główny Księgowy
w Busku - Zdroju
w 20l5 ľoku.

Ireneusz Augustowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 167120|5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 sierpnia 2015 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi
załqczník nľ 3I do niniejszego pľotokołu.

Ad.22
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał. Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na teľenie Powiatu Buskiego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32
do niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.23

W sprawach różnych:

I. Członek Zarządu Robert Gwőżdż poinformował', Że obserwując działania ruądowe oraz
dystrybucję środków finansowych zauwaŻa się duże zagroŻenie, iż Powiat otrzyma
mniejsze śľodki finansowe w zakľesie dochodów z tytułu udziału we wpływach
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Z podatku PIT' Dla Powiatu będzie to stanowiło pľoblem, gdyŻ ma on okľeślone zadania
do realizacji oraz bazę, którą musi utrzymaó. Kontynuując Członek Zaľządu Robert
GwoŻdż zapytał ile kosztuje utľzymanie niefunkcjonalnych hal sportowych oraz jakie
działania można podjąć, aby hale spottowe również te pÍZy szkołach
ponadgimnazja|nych funkcjonowały w godzinach popołudniowych i zarabiały środki
finansowe.

Pľzewodniczący Zaľządu .Ieľzy Kolarz poinformował, że dyskusja dotycząca Poradni
Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju, Powiatowego ośrodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju oľaz Powiatowego Międzyszkolnego
ośrodka Spoľtowego toczy się od co najmniej pół roku. Powiat na powyższe zadania
otrzymuje subwencję w kwocie ok. l 400 000 zł a ponosi koszty wynoszące
ok. 2 400 000 zł. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz nadmienił, Że część nauczycieli
zatľudnionych w PMoS to nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Duża
część młodzieŻy uczestnicząca w sekcjach PMOS to uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Ponadto część zajęć odbywa się nie w hali sportowej PMoS a w halach
szkół gimnazja|nych. Na funkcjonowanie hali Powiat otľzymuje środki finansowe
w kwocie ok. 470 000 zł. Do powyższej kwoty Powiat dokłada ok. 400 000 zł
z własnego budzetu. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił, Że o powyŻszym
poinformowany został podczas spotkania Buľmistľz Miasta i Gminy Busko - Zdrőj.
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz ptzekazał, Że rozwaŻana była ľównięż kwestia
wydzieľżawienia hali.

2. Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|aĺz, zwracając się do Dyrektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju, zapytał o aktualną sytuację w Szpitalu w kwestii
pojawiającego się zagroŻenia zawieszenia lub zamknięcia niektóľych oddziałów
w związku z brakiem lekarzy.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, że pľzyjęto
do pracy dwóch ľadiologów' Ponadto w dniu dzisiejszym odbędzie się ľozmowa
z lekarzem pulmonologiem' któľy wyľaził chęć pľzyjścia đo pľacy w ZoZ w Busku _
Zdroju.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował,' że z informacji o pľzebiegu
wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
za I półľocze20|5 r., któľa byłarozpatrywana przezZarząd na poprzednim posiedzeniu,
wynika, Że sýuacja jest dośó tľudna. Stľata Szpitala wynosi 4 793 746,69 zł.
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz stwieľdził, ze Dyrektor ZOZ musi podjąi
działania zmierzające do zminimalizowania w/w stľaty, gdyz Powiat nie będzie miał
możliwości jej pokľycia w roku 2016. Pľzewodniczący Zarządu nadmienił' Że
obseľwując tempo naľastania długu, stľata za ľok Ż0l5 mogłaby sięgnąć nawet
6 000 000 zł.

Dyľektor ZoZ poinformował, że podejmuje wszelakie działania, aby zbilansować
Szpital do wysokości amortyzacji. Dyľektoľ ZoZ nadmienił, że podjął dział'ania
zwiększające przychody Szpitala, nie ma natomiast możliwości dalszego ograniczania
kosztów' Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdroju pľzypomniał, Że na powyższy temat
Członkowie Zarządu rozmawia|i z poszczególnymi kierownikami oddziałów.
Poinfoľmował, Że podjęte przez Niego działania w powyższym zakresie są w tľakcie
realizacji. Nadmienił również o odbywających się ľozmowach dotyczących
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wydzierżawienia oddziału Ginekologiczno Połozniczego oraz uľuchomienia
kardiologii. Dyrektor ZoZ dodał, Żę posiada ponadto pewne plany dotyczące
możliwości pozyskania śľodków, któľe poprawią wynik fltnansowy Szpitala. Następnie
Dyrektor ZoZ poinformował, Że pľzekaŻe Z-cy Dyľektora ZoZ ds. Finansowych, który
odpowiada za sferę finansową, aby ptzygotował analizę w powyższym zakľesie, celem
przedstawienia j ej na następnym posi edze niu Zarządu'

Członek Zaruądu Wiesław Maľzec stwieľdził' że Dyrektor ZoZ podejmuje okľeślone
starania' Podczas Sesji Rady Powiatu padły ze strony Przewodniczącego Zarządu pewne
zapewnienia, iz Powiat nie dołoży juz więcej do Szpitala. Członek Zarządu Wiesław
Marzec podkreślił, Że nie chciałby, aby Szpital był pľywatyzowany czy vĺydzieľżawiany.
Zvłrőcił jednocześnie uwagę' Że czasu na podejmowanie działaŕĺ pozostało niewiele'
gdyŻ mamy już miesiąc wrzesień. Pozostaje kwestia czy Powiat będzie staó na pokrycie
kolejnych strat. Być może byłaby taka mozliwość, gdyby strata była znacznie mniejsza.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju stwierdził, Że kaŻdy samorząd stoi przed dylematem
dotyczącym pokľycia straty Szpitala. Poinformował, Że na dzień dzisiejszy w Polsce jest
l81 Szpitali, któľe zostały pľzekształcone w spółkę prawa handlowego. W/w Szpitale
zamykają się. Dyrektor ZoZ nadmienił, Że ZoZ w Pińczowie ľównież będzie miał
trudną sytuację i stľatę, któľą będzie musiał Powiat Pińczowski pokľyÓ. Samorząd
województwa takŻe będzie pokrywał stratę Szpitali podległych Urzędowi
Maľszałkowskięmu. Dyrektoľ ZoZ podkľeślił, że stara się tak pľowadzić politykę
kadrową, finansową, aby minimalizować, straty a są one w każdym Szpitalu. Dyrektoľ
ZoZ poinformował, że nie zna na dzień dzisiejszy rozwiązania, które doprowadzi
do zbilansowania Szpitala do 0. Można dąŻyć, do zbilansowania Szpitala do wysokości
amortyzacji, zblizyc się do tego poziomu. Następnie Dyľektor ZOZ poľuszył kwestię
płatności wymagalnych. Stwierdził, że zobowiązania wymagalne są pod kontrolą.
ZoZ w Busku Zdroju w przeciwieństwie do innych Szpitali nie ma zajęć,
komorniczych. Dyrektor ZoZ poinformował, Że Szpital zapłacił również bardzo mało
odsetek od płatności wymagalnych, co jest wynikiem pľowadzonych przez Niego
ľozmów. W najbliższym czasie zapłacone zostanie ok. 1 500 000 _ 2 000 000 zł
zobowiązan wymagalnych. Dyľektoľ ZoZ stwieľdził, Że bioľąc pod uwagę
funkcjonowanie Szpitala, poziom zobowiązan do kwoty ok. 5 000 000 zł jest
bezpieczny. Dyrektor ZoZnadmienił, że Szpital spłaca kľedyt, co ľównież jest składową
straty, któľą generuje. Do povĺyŻszego należy dodać oddziały' które przynoszą stratę.
Dyrektor ZoZ stwierdził, Że w miesiącu pażdziemiku ubiegłego roku wspólnie
z Z-cą Dyrektora ZoZ ds. Finansowych zwľacali uwagę na oddział Ginekologiczno _
Położniczy. od miesiąca stycznia bľ. była mozliwośó podjęcia określonych działan
związany ch z w l w oddziałem.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, Że padło
stwieľdzenie, z któľym nie może się zgodzió tj. Że główną pÍZyczyną złej sytuacji
Szpitala jest to, że Zarząd Powiatu w miesiącu pażdziemiku ubiegłego roku nie podjął
decyzji odnośnie oddziału Ginekologiczno Położniczego. Wiceprzewodniczący
Zaľządu stwięrdził, iz nie przypomina sobie, aby Zarząd komukolwiek zakazywał
przystępowai do działan zmierzających do połączenia oddziału Ginekologiczno _
Położniczego i Neonatologicznego lub pľzepľowadzenia reorganizacji w/w oddziałów.
Wicepľzewodniczący Zarządu podkreślił, Żę Zarząd Powiatu takiej decyzji nie
podejmował' Podjęto natomiast w miesiącu kwietniu br. decyzję odnośnie przekazania
śľodków ľestľuktuľyzacyjnych i od tamtego czasu była pełna swoboda, pełna możliwość
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działania. obecnie jest koniec miesiąca sierpnia i w powyzszym temacie Szpital dalej
jest w tym samym punkcie. oddział Ginekologiczno _ Położniczy w dalszym ciągu nie
jest wydzieľżawiony l Zarząd Powiatu nie wie kiedy powyższe nastąpi. Podsumowując
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak ponownie podkľeślił, że nie zgadza
się ze stwieľdzeniem, że Zarząd Powiatu w jakimkolwiek stopniuprzyczynił się do tego,
Że decyzja w spľawie oddziału Ginekologiczno _ PołoŻniczego nie była podjęta
w ubiegłym ľoku'

Następnie Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolatz, zwracając się do Dytektora ZoZ
w Busku Zdľoju popľosił, aby w bieżącej, codziennej pracy miał kontakt
z Wicestaľostą. Przewodniczący Zarządu poinformował, Że zgodnie zę struktuľą
oľganizacyjną jednostka jaką jest Szpital wpisana jest w podległośó Wicestarosty.
Przewodniczący Zaľządu podkreślił, iz chciałby, aby kontakt i współpľaca była na jak
najlepszym poziomie.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, Że Jego współpraca
z innymi Dyrektoľami układa się dobrze' Wiceprzewodniczący Zarządu nadmienił'
Że oczekuje szacunku i właściwego zachowania Dyľektora ZoZ w sprawach
dotyczących relacji Starostwo a Szpital. Wiceprzewodniczący Zarządu dodał,
że, wynika to z faktu, ze odpowiada za powyŻszy zakĺes zadan' Pomimo tego,
że Dyrektor ZoZ pełni wiele innych funkcji to jako Dyľektor Szpitala w pewnym
stopniu podlega takŻe m.in. Wicestaroście. Wiceprzewodniczący Zarządu
poinformował, Że chciał przeciąć, dyskusje, spekulacje i stwierdzić, Że do dnia
dzisiejszego nie ma programu restľukturyzacji ZoZ w Busku Zdroju oraz
haľmonogľamu jego realizacji w związku z otrzymaną kwotą 1 405 000 zł.
Przygotowując progľam zakłada się różne cele, któľe w pľzyszłości weľyfikuje życie.
Należy posiadać jednak jakiś dokument na podstawie któľego działamy. Dokument
określający co zostanie wykonane w ramach otľzymanych śľodków w kwocie
l 405 000 zł. Zarząd Powiatu nie wie natomiast co miało być, zľealizowane i w jaki
sposób. Wiceprzewodniczący Zaľządu nadmienił, że nikt nie liczy na to, iz Dyľektor
spowoduje, że Szpital zbilansuje się do 0. Należy jednak podejmowaó wszelkie
działania, aby stľaty były jak najmniejsze. Wicepľzewodniczący Zarządu podkreślił, ze
Powiat nie ma kolejnych śľodków, które mógłby przekazac d|a ZoZ' SyÍuacja jest
trudna w całym Powiecie. Pľowadzone są rozmowy z Dyľektoľami jednostek
oświatowych, którzy w celu poczynienia oszczędności m.in. ogtaniczają zatľudnienie,
liczbę etatów.

Członek Zarządu Wiesław Marzec dodał, że Wicestaľosta jest osobą odpowiedzialną
za Szpital, natomiast pewne decyzje podejmowane Są poza Nim. Członek Zaľządu
Wiesław Maľzec stwierdził, że w sytuacji, gdy odbywają się decydujące ľozmowy'
to Wicestaľosta powinien jako osoba odpowiedzialna za ten zakĺes w nich uczestniczyć.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, Ż's za Szpital odpowiada Zarząd
Powiatu. W zakresie czynności Wicestarosty jest natomiast ujęty zapis dotyczący
pełnienia nadzoru nad sprawami dotyczącymi służby zdrowia'

Dyľektor ZoZ przypomniał sýuację, gdy w popľzedniej kadencji zamierzano przenieść
oddział GľuŹlicy i Choľób Płuc. Powyższe skończyło się koniecznością wyjaśniania
w/w kwestii przez Niego oľaz Wicestarostę na Sesji Rady Gminy Pacanów. Następnie
z roŻnych względów zrezygnowano Z powyższego zamiaľu' Dyrektoľ ZoZ stwierdził,
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że on i Z-ca Dyrektoľa ZoZ ds. Finansowych informowali na posiedzeniach Zarządu
o zagroŻeniach dotyczących oddziału Ginekologiczno _ Położniczego oÍaz potľzebie
podjęcia decyzji w tym zakresie. Dyľektoľ ZoZ dodał, Że posiada wiedzę
w zakľesie funkcjonowania Departamentu ochľony Zdrowia w Urzędzie
Maľszałkowskim, udzielanej Dyľektoľom Szpitali pombcy i wspaľcia. Dyrektor ZoZ
poinformował, Że ľównież będzie |iczył na podobną pomoc. Będzie także kieľował
pisma do Wicestarosty o udzielenie wspaľcia w pewnych działaniach. Dyrektor ZoZ
nadmienił, że podejmuje działania w celu zabezpieczenia kadry lekaľskiej, gdyż innej
w Szpitalu nie bľakuje. Przy braku kadľy lekaľskiej na|eŻy zawieszać bądź zamykać,
oddziały. Zamknięcie jednego oddziału bez posiadania alternatywy spowoduje
zachwianie flnansów Szpitala - zmniejszeniu ulegną przychody a pozostaną pracownicy
i koszty stałe.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku
- Zdroju w spľawie zmiany organizacji ruchu przy drodze powiatowej Nr 0056T Busko
_ Zdroj _ Zbrodzice _ Podgaje w obrębie budynku ,,Imperium'' _ 'W bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdroju na wnioski zgłoszone podczas IX Sesji Rady Powiatu w Busku _
Zdroju w dniu 03.08.2015 r. _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 34 do niniejszego
protokołu.

A.d.24
Po zrea|izowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l0a5 zamknął posiedzenieZarząduPowiatu.

)

i' i, i 'i
IL-

Protokól spoľządziła:
Baľbara Nowocień
a; NbwoiŁv"

3.

4.


