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Pľotokól Nľ 3712015
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 2 wľześnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju
Helena Bebel_ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Kĺzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zďroju
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Referatu IPI

Proponowany poľządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały Zaĺządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Regulaminu

oľganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (Dyr. PCPR w Busku _
Zdrojun Dyr. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. soz).

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wraŻęnia opinii
dotyczącej za|iczenia dróg do kategoľii dróg gminnych na terenie Gminy Busko _ Zdrőj
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nĺ l do arkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ016 (Nacz. Wydz. EK).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Z&oju w spľawie zatwierdzenia aneksów
nĺ l i nľ 2 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju na rok szkolny 201512016
(Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwietdzenia aneksu
nr 1 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie
na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

l0. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich
w Stopnicy na ľok szkolny Ż0|512016 (Nacz. Wydz. EK).

11.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nr l do arkusza organizacji Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ016 (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nľ l do arkusza oľganizacji Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku _ Zdroju na rok szkolny Ż01512016 (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym br' oľaz skoľygowanie
przeniesień f,tnansowych złoŻonych wnioskiem Znak.30 |l .1 .2015 z dnia l 9 sierpnia 20l 5

roku (Skarbnik Powiatu).
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 ľok (Skarbnik
Powiatu).

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

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

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

18. Spľawy rőŻne.
19. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 37 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stańowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lisĘ obecności Członków Zarzqelu oraz
zapľoszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie'



Ad.4
Protokół Nr 3612015 z dnia 26 sieľpnia 20l5 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.5
Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Helena Bębel przedstawiła pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Zborowię.

Nadanie nowego Regulaminu dla DPS w Zboľowie wynika z tozszerzenia proťrlu domu
o dzieci i młodzieŻ niepełnospľawną intelektualnie oraz uruchomienia lokali aktywizujących
powstałych w wyniku realizacji projektu pn. ,,Podniesienie jakości usług świadczonych
w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali
aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczen ľehabilitacjí |eczniczej wraz
z zakupem wyposaŻenia oraz podniesienie kwalifikacji peľsonelu'', współfinansowanego
pÍzez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu współpľacy Z nowymi krajami
członkowskimi Unii Euľopej skiej.

Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz zwľócił uwagę' Że zadaniem domu będzie zapewnienie
dzieciom i młodzieŻy potľzeb edukacyjno _ wychowawczych. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz zapytał, który podmiot będzie powyższe ľealizował.

Dyľektor DPS w Zborowie poinfoľmowała, że będzie to prawdopodobnię Specjalny ośľodek
Szkolno - Wychowawczy w Bľoninie.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wskazał na koniecznośc zawarcia stosownego
poľozumienia w powyŻszym zakresie. Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
zobowiązał Dyrektoľa PCPR w Busku Zdroju oraz Naczelnika Wydziału SoZ
do pľzedstawienia na jednym z kolejnych posiedzen Zarządu informacji w jaki sposób
zapewniony jest w DPS w Zborowie pľoces edukacyjno _ wychowawczy oraz w jakim
dokumencie uregulowano powyższe kwestie.

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

Uchwała Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 wľześnia 2015 ľoku
w sprawie uchwalenia Regulaminu oľganizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd,
Powiatu z wnioskiem Gminy Busko - Zdroj w spľawie wyrażenia opinii o zaliczeniu
do kategoľii dróg gminnych na terenie Gminy Busko _ Zdrőj ulic: Miodowicza, Jodłowej,
Jaśminowej na terenie miasta Busko - Zdrőj - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4
do niniej szego protokołu'

Następnie Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drőg
do kategoľii dľóg gminnych na terenie Gminy Busko _ Zdrői.



Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w spľawie za|lczenia ul. Miodowicza, u|. Jodłowej
oraz u|'.Iaśminowej w m. Busk o - Zdrőj do kategorii dľóg gminnych na teręnie Gminy Busko

-Zdrőj.

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

Uchwała Nľ 169/2015 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 września 2015 roku
w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategoľii dróg gminnych na terenie
Gminy Busko _ Zdrőj stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu'

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu
z infoľmacją dotyczącą wartości robót inwestycyjnych na dľogach do ľealizacji w 2016 ľ.

w ramach ,,Pľogľamu rozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na |ata 2016 -
20Ż0" - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzęnia aneksu nľ l do aľkusza organizacji I Liceum
ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2015lŻ016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinfoľmowała, Że w I Liceum ogólnokształcącym
w Busku _ Zdľoju zmniejszeniu uległa w stosunku do roku ubiegłego |iczba oddziałów.
W ubiegłym ľoku liczba oddziałów wynosiła 2Ż a w ľoku obecnym 2l. Zmniejszeniu uległa
ľównież |iczba uczniów z 648 na 606 orazliczba godzin zajęó edukacyjnych z 934 na 887.
Bęzzmian pozostaje natomiast liczba godzin w Internacie i wynosi 98.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j edno głoŚnie.

Uchwała Nr l70l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż września 2015 ľoku
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nľ l do aľkusza organizacji I Liceum ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik
nľ 7 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksów nľ l i nr 2 do arkusza organizacji
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
_ Zdroju na ľok szkolny 201512016'

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinfoľmowała, Że Dyrektor SoS-W
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju złoŻyLa wniosek o wyrażenie zgody
na kontynuację nauki w klasie II Szkoły Policealnej (technik BHP) |íczącej 5 uczniów.
Planowane koszty zajęć edukacyjnych w w/w klasie będą wynosiły Ż6 725,60 zł a otrzymana
subwencja 1l0634,89 zł' Dodatkowo ośrodek otľzymałby subwencję w kwocie |71000 zł
w przypadku pozostania w/w osób w Internacie. Na popľzednim posiedzeniu w dniu
26 sierpnia bľ. Zarząd Powiatu wyrazíł zgodę na utwoľzenie I klasy V Licęum
ogólnokształcącego Specjalnego w liczbie mniejszej niż 8 uczniów. Kontynuując Naczelnik
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Wydziału EK poinfoľmowała' że o jeden zwiększyła się liczba grup wychowawczych.
Następnie Naczelnik Wydziału EK omówiła zmiany kadľowe w oŚrodku. Poinformowała,
Że jednemu nauczycielowi udzielono urlopu zdrowotnego. Dyrektor SOS-W dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju nie złoŻyła odwołania do wojewódzkiego
ośrodka medycyny pľacy' pomimo wcześniejszych za|ecen Zarządu w powyższym zakľesie.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nľ 17ll2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2 września 2015 roku
w spľawie zatwierdzenia aneksów nľ l i nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka
Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju na rok
szkolny 20|5120|6 stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nĺ l do arkusza organizacji Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie na rok szkolny 201512016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień poinfoľmowała' Że na posiedzeniu w dniu
20 sierpnia 2015 ľ. Zarząd Powiatu vĺyraził zgodę na funkcjonowanie do końca etapu
edukacyjnego oddziału k|asy VI w Szkole Podstawowej Specjalnej dla dzieci
niepełnospľawnych umysłowo w stopniu lekkim w liczbie mniejszej niŻ l0 uczniów oraz
oddziału klasy I ZSZw liczbie mniejszej niz 10 uczniów' Kontynuując Naczelnik Wydziału
EK poinformowała, że o jeden zwiększyła się liczba grup wychowawczych. Liczba dzieci,
które objęte są indywidualnymi zajęciami rewalidacyjnymi zwiększyła się o 4 (Ü. 40 godzin).
Liczba dzieci, któľe objęte są nauczaniem indywidualnym zwiększyła się o 3 (tj.24 godziny).
Liczba oddziałów nie zmieniła się i wynosi l5' W ľoku ubiegłym w Szkole kształciło się l25
uczniów. W chwili obecnej liczba uczniów wynosi I22. Zmniejszeniu uległa |iczba godzin
zajęc w Szkole i Warsztatach z 985,5 na 95l,5. Liczba godzin w Internacie wzrosła z 403

na 423. Następnie Naczelnik Wydziału EK omówiła zmiany kadrowe w ośrodku.
Poinformowała, Że jeden nauczyciel złoŻyŁ wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego.
Dyľektoľ SOS-W w Broninie wniósł stosowne odwołanie. Na chwilę obecną brak jest
ostatecznej decyzji w powyższym zakĺesie.

Po analizie, powyŻsza uchwała
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nr l72l20l5 Zarządu
w sprawie zatwierdzenia aneksu
Wychowawczego w Bľoninie
do niniej szego protokołu'

została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 2 wľześnia 2015 ľoku
nľ l do arkusza oľganizacji Specjalnego ośľodka Szkolno _

na rok szkolny 201512016 stanowi załqcznik nľ 9

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarząđu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu nĺ 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. orląt Lwowskich w Stopnicy na rok szkolny Ż01512016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała,' Że w/w aneks związany jest
z odejściem Zpracy nauczyciela j. niemieckiego i zatrudnieniem w jego miejsce innej osoby.



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

Uchwała Nľ 17312015 Zarządu Powiatu w
roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nľ
PonadgimnazjaInych im. oľląt Lwowskich w
załqcznÍk nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

Busku - Zdľoju z dnia Ż września 2015
2 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół
Stopnicy na rok szkolny 201512016 stanowi

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 1 do aľkusza organizacji Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdľoju na rok szkolny 201512016'

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, Że nauczyciele (tľenerzy) do końca
miesiąca gľudnia br. będą zatľudnieni w wymiarze 6/l8 etatu. od miesiąca stycznia 20l6 ľoku
wymiar zatrudnienia w/w nauczycieli ulegnie zmniejszeniu z 6l18 etatu na 4178 etatu.

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

Uchwała Nr 17412015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia2 września 2015 ľoku
w spľawie zatwierdzęnia aneksu nľ 1 do aľkusza oľganizacji Powiatowego Międzyszkolnego
ośrodka Sportowego w Busku -Zdroju na rok szkolny Ż01512016 stanowi załqczník nr I1
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zatwięrđzenia aneksu nr l do arkusza organizacji Powiatowego
ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju na ľok szkolny 201512016.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień poinformowała, że w/w aneks związany jest
ze zmniejszeniem |iczby godzin nauczycielom zatrudnionym w PoDiDN w Busku - Zdľoju
o 1,5.

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

Uchwała Nľ 175/201'5 Zarządu Powiatu
w spľawie zatwieľdzenia aneksu nÍ l
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
załqczník nr l2 do niniejszego pľotokołu.

w Busku - Zdroju z dnia Ż września 2015 ľoku
do arkusza organizacji Powiatowego ośrodka

Busku _Zdroju na ľok szkolny 20l512016 stanowi

Ad. 13

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju z dnia 27.08.2015 r.

Znak: PCPR'ZAF.30ll.8.2015 w sprawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym br'
oľaz skorygowanie pľzeniesień Íinansowych złoŻonych wnioskiem Znak.30l1.7.2015 z dnia
19 sierpnia 20l5 ľoku zgodnie z załqcznikíem nr /-í do niniejszego pľotokołu'
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Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał' Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia 28.08.2015 r. Znak: Lo-F07l0-32/2015
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 ľok zgodnie
z załqcznikiem nr I4 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządv Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2015.

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

Uchwała Nr 17612015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 września 2015 roku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2015 stanowi załqcznik nr I5
do niniejszego protokołu'

Ad. 1ó
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 20l 5 ľoku.

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

Uchwała Nr l77l20l5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía Ż wrzęśnia 2015 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi
załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _Zdrojuw sprawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nr l78l20l5 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 września 2015 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nľ I7 do niniejszego protokołu.



Ad. 18

W sprawoch różnych:

L Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku

- Zdroju w spľawie z'mian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2015.

Po analizie' powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków
Zarządu w głosowaniu j ednogłośnie'

Uchwała Nľ 179120l 5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż wrześnía 201 5 ľoku
w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 20l5 stanowi załqczník nr 18
do niniej szego pľotokołu.

2, Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
_ Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym zadań z.zaV'ĺesu administľacji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 20l5 roku.

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

Uchwała Nľ 180/2015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dniaŻ września 20l5 ľoku
w sprawie zmian w planie ťlnansowym zadan z zaktesu administľacji rządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2015 ľoku stanowi załqcznÍk nr 19
do niniejszego pľotokołu.

3. Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach

budzetowych.

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

Uchwała Nľ l81lŻ0l5 Zarządu Powiatu w Busku - Z&ojuz dnia2 wrześnía 2015 ľoku
w spľawie zlnian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi
z.ałqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

4. 'ł,ĺ zwięku z oľganizowaną przez Refeľat Inwestycji, Pľomocji i Integracji z Unią
Europejską impľezą plenerową pn. ',Dożynki Powiatowo _ Gminne Pacanów 2015",
które odbyły się w dniu 30 sieľpnia 20l5 ľoku, Kieľownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł
zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie planu finansowego Referatu
o kwotę t0000 z], tj.o kwotę wydatków poniesionych z promocji na dozynki _

załqcznik nľ 21 do niniejszego pľotokołu'

Zarząd Powiatu odłozył procedowanie nad powyższym wnioskiem na jedno z kolejnych
posiedzeń.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju na interpelację Radnego Romana Dudy zgłoszoną na Sesji Rady
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Powiatu w dniu 03.08.2015 r. dotyczącą fatalnych warunków w pomieszczeniach Apteki
Szpitalnej - załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu'

Członek Zaľządu Robert GwőŻdż poinformował, Że po wystąpieniu Radnego Romana
Dudy, w dniu 04.08.2015 r. wspólnie z Kierownikiem Działu organizacyjno _
Prawnego w ZoZ w Busku _ Zdroju oraz Z-cą Dyľektoľa ZoZ ds. Finansowych
dokonał wizýacji newľalgicznych miejsc w Szpitalu. Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż
nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Romana Dudy dotyczącą fatalnych warunków
w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju.
Członek Zarządu Robeľt Gwożdż poinformował' Żę powyższe ma opisane
i udokumentowane na zdjęciach.

W związku z powyŻszym Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili się do Dyrcktora ZoZ
w Busku _ Zdroju o zajęcie stanowiska i zabľanie głosu w powyzszej sprawie
na najbliższej Sesji Rady Powiatu.

6. Członek Zarządu Krzysztof Gajek poinformował, Że tľwä obecnie remont odcinka drogi
kľajowej od m' Nonvy Koľczyn do m. Grotniki Małe. Członek Zarządu Kľzysztof Gajek
zawnioskował o wystąpienie do Geneľalnej Dyrekcji Dľóg Kľajowych i Autostrad
w Kielcach o ujęcie w planach modernizacji dalszego odcinka w/w dľogi od m. Grotniki
Małe do m. ostrowce.

Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku Zdroju do przygotowania wniosku w powyzszym zakľesie
do Geneľalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostľad w Kielcach.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek o ľemont drogi biegnącej
w międzywalu wiślanym w miejscowości Błotnowola.

Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz poinformował, Że naleŻałoby ustalić kto jest
zarządcą lub właścicielem w/w dľogi. Pľzewodniczący Zarządu nadmienił,
Że w międzywalu znajdują się grunty na|eŻące do rolników' W/w gľunty nie są
własnością SZMiUW w Kielcach ani RZGW w Krakowie. Dľogi dojazdowe do gruntów
rolnych są drogami gminnymi i ich ľemont na|eŻy do obowiązków Gminy.
Pľzewodniczący Zarządu wskazał na możliwość remontu pľzedmiotowej dľogi
w ramach funduszu sołeckiego.

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek stwieľdził, że Regiona|ny Zaľząđ Gospodaľki Wodnej
w Kľakowie może zal'ecić,, zobowiązać, do wycięcia drzew wzdłuŻ w/w drogi. Członek
Zarządu Kľzysztof Gajek poinformował, Że ľolnicy' ktőrzy są właścicielami działek
powinni wyciąć dľzewa pľzynajmniej w odległości 2-3 m od przedmiotowej dľogi.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zwľócił się również o ľemont przepustu
odprowadzającego wodę, znajdującego się pod ľampą zjazdowązwału wiślanego.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwieľdził, Że naleŻy ustalić numeľ działki,
na któľej powyższe się znajduje.
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Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz skieľował powyzsze wnioski do Naczelnika
Wydziału RLo, celem spľawdzenia czy istnieje podstawa pľawna' na podstawie której
Zaruąd Powiatu będzie mógł wystąpić w powyŻszych spľawach.

Ad. 19
Po zľealizowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 950 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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