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Protokĺĺł Nr 39 lŻ0l5
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 16 wľześnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KĺzysaofGajek
4. Robert Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

otaz

Andrzej Smulczyński _ Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Jolanta Mrugała _ Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku - Zdroju
Tomasz Łukawski _ Kierownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojnie
Stanisław Kozioł _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Andľzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo

Poľządek posiedzenia:

l. Otwarcieposiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

ffi e@s-toľskimnarealtzaę'_lę żadania_pďegaĺ-ącesonamontażu
barieľ ochronnych stalowych przy drodze powiatowej Nr 005"7T Busko _ Zdrőj _ Łagiewniki -
Elzbiecin w miejscowości Łagiewniki (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu).

6. Zatwierdzenie pľopozycji przesunięi między pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania
Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku _ Zdroju w 2015 roku (Kier. WTZ prry
TPD w Busku - Zdroju, Prezes Zarządu Oddzĺalu Powiatowego TPD w Busku _ Zdroju,
Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnĺk Powiatu).

7. Zatwierdzenie propozycji przesunięó między pozycjami pľeliminarza kosztów funkcjonowania
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie w 2015 roku (Kier. wTZ pzy DPS
w Gnojnie, Dyr. DPS w Gnojnie, Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ,
Skaľbnik Powiatu).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zgłoszenia kandydata do
Powiatowej Rady Rynku Pľacy w Busku _ Zdroju (Nacz. Wydz. soz).



9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu
nr 2 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninię na ľok
szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

10' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwierdzenia aneksu
nr 3 do aľkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczęgo dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

11' Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zatwięrdzenia aneksu
nr 3 do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. oľląt Lwowskich
w Stopnicy na rok szkolny 201512016 (Nacz. Wydz. EK).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
w Broninie w spľawie wyrażenia zgody na likwidację środka tľwałego (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku znak: SOSW _ 30l1l8l20l5 Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju w spľawie dokonania
zmian między paľagľafami w planie wydatków na 2015 ľ. (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
EK).

14. Rozpatrzenie wniosku znak: SOSW - 30l ll9l20|5 Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno -
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania
zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 r. (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
EK).

15. Rozpatrzenie wniosku znak: SoSw - 30l ll10l20l5 Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania
zmian między działami w planie wydatków na20|5 ľ. (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatrzenie wniosku znak: PMoS'3200.0l.2015 Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego
ośrodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2Ol5 rok
między wyszczegőlnionymi rozdziałami i paragrafami (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

lT.Rozpatrzenie wniosku znak: PF - 076011012015 Komendanta Powiatowego PSP w Busku -
Zdroju w spľawie pľzekwaliťlkowania wydatków w planie budżetu na 2Ol5 rok (Skarbnik
Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków
budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie inicjatyvr.y uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ VIII/72 l2}l5 Rady Powiatu
w Busku _ Zdroju z dnia 29 czerwca 2O|5 ľ. w spľawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zďroju przy ul. Bohaterów Waľszawy 67 za
20l4 rok oraz pokľycia ujemnego wyniku ĺtnansowego zatenokľes (Skarbnik Powiatu).

2l. Sprawy rőŻne (Nacz. Wydz. RLo).
Ż2. Zamknięcie posi ed zenia.

Ad. 1

obradom Zarządu przewodniczył Pruewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych
i o godzinie 8 00 otworzył 39 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie



w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie
pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu orűz zaproszonych osób
stanowiq zalqczniki nr l i nr 2 do nin. pľotokołu.

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

Ad.4
Protokół Nľ 3 8/20l 5 z dnia 9 wľześnia 20l 5 roku został ptzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu: przy 4 głosach _ zai 1głosie _ wstrzymującym się.

Ad.5
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z kosztoľysem inwestorskim na realizację zadania
polegającego na montażu barieľ ochľonnych stalowych ptzy drodze powiatowej Nľ 0057T Busko -
Zdľőj _ Łagiewniki _ Elzbiecin w miejscowości Łagiewniki - w bľzmĺenia stanowiqclm załqcznik
nr 3 do niníejszego protokołu.

Wartość kosztoľysowa przedmiotowych ľobót wynosi 33 579,00 zł'

Po analizie, ze względu na duże koszty realizacji wlw zadania powyższy wniosek został negatywnie
zaopi niowa ny przez Zarząd Powi atu w głosowaniu j edno gło śni ę'

W dalszej części posiedzenia Staľosta Jeľzy Kolaľz poinfoľmował pozostałych Członków Zarządu,
ze podjął decyzję o realizacji drogi Gnojno - Janowice w ramach środków zaoszczędzonych po
przetargach, spośľód dróg ujętych w pľotokole dotyczącym usuwania skutków nawalnych deszczy.

Ad.6
Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdľoju
.Tolanta Mrugała omówiła pľopozycję pľzesunięć między pozycjami preliminaľza kosztów
funkcjonowania'V,łTZ przy TPD w Busku - Zdroju w 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiqcym
załqcznik nr 4 do niníejszego pľotokoła.

Powiatowe Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju przychyliło się do pľośby Waľsztatów
Terapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju i wyrazíło zgodę na dokonanie przesunięć
finansowych między pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania'WTZ w 2015 roku.

Po analizie, powyższe pľzesunięcia między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania
Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju w 2Ol5 ľoku zostały zatwieľdzone
przez Zar ząd Powi atu w gło sowaniu j ednogłośnie.



W dalszej części posiedzenia Starosta Jerzy Kolaru zwrőc1ł się do Kierownika 'WTZ przy TPD
w Busku _ Zdroju z zapýaniem jakie działania zostały podjęte w celu rozszerzenia działalności
Warsztatów.

W odpowiedzi na povĺyŻsze Kierownik \NTZ przy TPD w Busku - Zdroju wyjaśniła, że podczas
ostatniego posiedzenia Zarządu TPD ustalono, Że obiekty po byłych szkołach w Kostkach' Wełczu
i Kamedułach nie stanowią dobľego rczwiązania, gdyŻ nie znajdują się one na teľenie miasta Busko

Zdľój. Powyższe zostało uargumentowane przede wszystkim względami finansowymi tj.
Że-Warsztaty nie będą w stanie utrzymać, w/w budynków.

Starosta przekazał, Że uÚzymanie tych budynków byłoby niewiele większe niz obecnie, bowiem
liczba uczestników mogłaby wzľosnąć o co najmniej Ż0 a nawet 25, a takŻe zostałyby zatrudnione
nowe osoby do pľacy. Podkľeślił, Że widzi tu wyłącznie wygodę pracowników dochodzących do
pracy. Zaznaczył, że jeŻeli nie zostaną podjęte wlw działania wówczas za ľok bądŹ dwa sami
pľacownicy zlikwidują wTZ, Jednocześnie Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdľoju wraz ze Starostą
zobowiązali się spotkać i poľozmawiać z Panią Prezes Zarządu oddziału Powiatowego TPD
w Busku _ Zdroju na temat podjętych działań w powyższym zakľesie.

Następnie Starosta po Íaz kolejny zaapelował, aby 'wTZ gromadziły śľodki z rőŻnych
przeprowadzanych akcji na udział własny w zakresie pozyskania samochodu do dowozu
uczestników.

Ad.7
Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz
Łukawski oľaz Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł przedłoŻy|i
propozycję pľzesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania'ý,ĺTZ przy DPS
w Gnojnie w 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiqcym załqcznik nr 5 do ninÍejszego protokołu,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju przychyliło się do prośby Warsztatów
Terapii Zajęciowej pľzy DPS w Gnojnie i wyľaziło zgodę na dokonanie pľzesunięć finansowych
między pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania'V,lTZ w 20l5 ľoku.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze przesunięcia między pozycjami pľeliminarza kosztów
funkcjonowania Waľsztatőw Terapii Zajęciowej pľZy DPS w Gnojnie w 2015 roku zostały
zaÍwieľ dzone pr zez Zar ząd P owi atu w gło sowani u j edno gło śni e.

Ad.8
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedłoŻył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Busku _ Zdroju.

Staľosta lerzy Kolarz zgłosił kandydatuľę Wicestaľosty Stanisława Klimczaka na członka
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Busku - Zdroju.

PowyŻsza kandydaturazostałaptzyjętaprzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie'



W związku ztym przedmiotowa uchwałazostała pozytywnie zaopiniowanaprzezZarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 188/201 5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 wľześnia 20l 5 roku w spľawie
zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Busku - Zdroju stanowi załqczník nr 6
do niniejs zego proto kołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
-Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do aľkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno
_ Wychowawczego w Broninie na rok szkolny Ż015lŻ016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie przy udzia|e 4 Członkőw Zarządu Powiatu. Członek Zarządu Powiatu
Robert Gwożdż poprosił o wyłączenie Go z głosowania.

Uchwała Nr 189/2015 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 wľześnia 20l5 ľoku w sprawie
zatwjerdzenia aneksu nľ 2 do aľkusza organizacji Specjalnego oŚrodka Szkolno _ Wychowawczego
w Broninie na ľok szkolny 201512016 stanowi załqczník nr 7 do níniejszego protokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedłoŻyła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -
Wychowawazego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny 20152016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie przy udziale 4 Członkőw Zaľządu Powiatu. Członek Zarządu Powiatu
Robeľt GwożdŻ poprosił o wyłączenie Go z głosowania.

Uchwała Nľ 190/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 16 wľześnia 2015 ľoku w spľawie
zatwíetdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju na rok szkolny 2015120|6 stanowi załqcznik
nľ 8 do níniejszego protokołu.

Ad. n
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień omówiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. oľląt Lwowskich w Stopnicy na ľok szkolny Ż015lŻ0|6.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie przy udziale 4 Członkőw Zarządu Powiatu' Członek Zarządu Powiatu
Robert Gwóżdż popľosił o wyłączenie Go z głosowania.

Uchwała Nľ 191/201 5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 wľześnia 2015 ľoku w sprawie



zatwieľdzenia aneksu nľ 3 do aľkusza oľganizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. oľląt
Lwowskich w Stopnicy na rok szkolny 2015/2016 stanowi załqcznik nľ 9 dó niniejszego pľotokolu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek Dyľektora Specjalnego ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Broninie w sprawie wyrazenia zgody na likwidácję_śľodŘa tľwałego
tj. dľukaľki atramentowej HP1210 z 2003 roku _ w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr I0 ĺIo
niniej s zeg o p roto kołu,

Do pľzedmiotowego wniosku załączony został pľotokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny
pľzydatności do dalszego uzytkowania składników majątku ľuchomego, spisany w dniu 26 sierpnia
2015 roku w SOS-W w Bľoninie. Komisja zleciła spľawdzenie w/w drukaľki w serwisie spľzętu
komputeľowego. Na podstawie wydanej opinii serwisowej, Komisja wnioskuje o likwidację *7*
drukarki z powodu niepľzydatności do dalszego uzytkowania.

Wobec povryŻszego, pľzedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzezZarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 13
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedłoŻył wniosek znak: SOSW _ 301 1l8l2}l5 Dyľektoľa
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _
Zdľoju w sprawie dokonania zmian między paľagrafami w planie wydatków na 2015 r'
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 1I do niniejszego protoko.łu.

Po anaIízie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośni e.

Ad. 14
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił wniosek znak: SoSW _ 30l llgl20l5 Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _
Zdroju w spľawie dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków na 2015 ľ.
w brzmieniu stanowiącym załqc1nik nr I2 ĺIo niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' povĺyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił wniosek znak: SOSW _ 30ll/lOl2015 Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _
Zdroju w sprawie dokonania zmian między działami w planie wydatków na2015 r' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I3 do níniejszego protokołu.

Po dyskusji, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu



w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem znak: PMoS.3200.0l.20l5
Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku _ Zdľoju w sprawie
dokonania zmian w budżecie na 2015 rok międZy Wszczególnionymi rozdzíałami i paľagrafami _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu,

Po ana|izie, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedłożył wniosek znak: PF _ 0760110lŻ0|5 Komendanta
Powiatowego PSP w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budżetu na
20l5 rok - w bľzmieniu stanowiqcym załqcznik nr l5 do niniejszego pľotokołu.

Po zapoznaniu się, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku'

Po analizte, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 1921201 5 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 16 września 20l 5 roku w spľawie
przeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku stanowi załqcznik nr 16 do
niniej szego p roto koł u.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

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

Uchwała Nr 193/2015 Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 16 wľześnia 20l5 roku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku stanowi załqczník nr I7 clo
niníej s ze go p roto kołu.



4d.20
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany
uchwały Nr VIII/72|Ż015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia29 częrwca 2015 ľ. w spľawie
zatwietdzenia spľawozdania ťtnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju przy ul'
Bohateľów Waľszawy 67 za 20l4 ľok oraz pokľycia ujemnego wyniku flnansowego Zaten okľes _
w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I8 do nínÍejszego pľotokołu.

Po analizie, powŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Stałe Rady Powiatu, a następnie
włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęteptzezZarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie.
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W sprawach różnych:

t. Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z odpowiedzią Geneľalnej Dyľekcji Dróg
Kľajowych i Autostľad oddział w Kielcach na pismo znak: BR.0003.IX.20L5 z dnía
5 sierpnia 20l5 r. w spľawie wniosków o zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi kĺajowej
nr 73 w m. Rataje Słupskie i Stopnica - w brzmienÍu stanowiqcym załqcznik nľ 19 do
nĺniejs ze go p roto koł u.

Starosta Jeľzy Kolaľz poinformował, że Starosta Pińczowski i Dyľektoľ Zespołu opieki
Zdľowotnej w Pińczowie dąŻą do likwidacji oddziału ginekologiczno _ położniczego
i neonatologicznego w ZoZ w Pińczowie i chcą, aby to zadanie ľealizował Powiat Buski.
Jednocześnie Starosta Buski pľzekazał, Żę wraz ze Staľostą Pińczowskim oľaz Staľostą
Kazimieľskim wspólnie podjęli okľeślone działania Ü. do NFZ zostały wysłane wnioski
wzajemnie wspierające się w kontľaktowaniu, otwaľciu nowego oddziału w Pińczowie,
przejęciu kontľaktu ZoZ w Pińczowie na oddział ginekologiczno połoŻniczy
i neonatologiczny przez ZoZ w Busku _ Zdľoju. Ponadto, Starosta nadmienił, że
pľawdopodobnie ZoZ w Busku _ Zdroju otrzyma wspaľcie finansowe w zakľesie pľojektu
realizowanego w ramach RPo dotyczącego oddziału dziecięcego, bloku operacyjnego,izby
przyjęć, z oIoM.
W dalszej części dyskusji Wicestarosta Stanisław Klimczak poinformował, że w związku
tym, Że dwóch |ekarzy jest zainteľesowanych pracą na oddziale geriatrycznym w ZoZ
w Busku _ Zdroju, wiw oddział prawdopodobnie wznowi pľacę od I pażdziernika br.

Starosta Jerzy Kolarz poinfoľmował, Że zmieniły się zasady 
',Progľamu 

ľozwoju gminnej
i powiatowej infľastľuktuľy drogowej na lata 20|6-2019" tj. dofinansowanie będzie
stanowiło nię 75Yo lecz 50oÁ wartości zadania. Dodał, że nie jest to jeszcze decyzja
ostateczna' Na dzień dzisiejszy zostało ustalone, Że na iealízację zadania w ramach ýw
programu Gmina Wiślica zadeklarowała 50 tys. zł, Gmina Busko _ Zdrőj _ 200 tys. zł,
Gmina Pacanów - 40 tys. zł, Gmina Solec _ Zdroj _ l50 tys. zł. Staľosta przekazał, Że

2.

J.



w dniu dzisiejszym wybieľa
Tuczępy' Gnojno i Stopnica.

się na spotkanie w powyższym zakresie z Wójtami Gmin:
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Po zrea|izowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz podziękował obecnym za
udział io godzinie 9:l0 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Pľotokół sporządziła:
Marýna Lis
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