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Protokół Nr 52120l5
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 15 grudnia 2015 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. KrzysztofGajek
4. Robert Gwożdż
5. Wiesław Marzec

oraz

Andrzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Z&oju
Kľzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
.Iolanta Mrugała Kieľownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie
Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Sadowski _ Inspektor w Wydziale GKN

Proponowany porządck posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdľożenie uchwał Rady Powiatu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia l l grudnia 2015 roku.
6. Rozpatľzenie wniosku Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciőł Dzieci

w Busku - Zdroju w spľawie wtaŻenia zgody na dokonanie pľzesunięÓ śľodków
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Íinansowych pomiędzy pozycjami pľeliminarza kosztőw funkcjonowania Warsztatów
Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdroju w 2015 roku
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroiu, Prezes Zarządu oddzialu Powiatowego TPD
w Busku - Zdroju, Kier. WTZ pľry TPD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkursu ofert na wsparcie rea|izacji pÍzez oľganizacje pozaruądowe i inne
upľawnione podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'',

,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psychicznie choľych'' (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ľozstľzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez oľganizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty zadania z zalľľesu wspierania ľodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą:,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej, całodobowej,
socjalizacyjnej" (Dyr. PCPR w Busku -Zdroiu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu ofert na powieľzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy pľawnej (Nacz. Wydz. SoZ, Nacz. Wydz. oR).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyraŻenia zgody
na przekazanie w drodze darowizny 3 zestawów komputerowych niepľzydatnych
w tut. Starostwie Powiatowym w Busku _ Zdroju dla Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. OR).

Il.Zapoznanie się Z wceną reď.izacji budowy chodnika wtaz Z wykonaniem nawieľzchni
w miejscowości oleszki na drodze powiatowej Nr 0082T Kostki Małe _ oleszki - Wełecz
od km 3+526 do km 4+535 długości l009 m (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ptzyjęcia Kompleksowego planu rozwoju
szkół w Powiecie Buskim na lata 2015 _ 2020 (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zamiaru likwidacji Liceum
ogólnokształcącego w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zamiaľu likwidacji Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Stopnicy (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _

Zdroju w sprawie dokonania pľzesunięcia środków finansowych w planach wydatków
budzetowych na 20l5 rok (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania przesunięcia środków finansowych (Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 20|5 rok
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok
(Skarbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. EK).

19. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na Ż0l5 rok (Skaľbnĺk
Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

20. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku (Skarbnik Powiatu).
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21. Podjęcie uchwały Zarz'ądu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zaľz.ądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie sporządzenia
do publicznej wiadon-rości wykazu nieľuchomości ptzęZnaczonei do zbycla
bezpľzetatgowej w fbľmie daľowizny (Nacz. Wydz. GKN).

23. Spľawy rőŻne.
Ż4. Zamkni ęcie po si ed z.enia.

w planie

i podania
w dľodze

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz, który powitał
zebľanych i o godzinic 1330 otwoľzył 52 posiedzenie Zaĺządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył,iżzgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 5 Członków Zarządu (1 Radny spóźnił się), co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt oslib stanowiq załqcznĺki nr 1 í 2 do niniejszego protokołu. Członek Zarządu
Kľzysztof Gajek uczestniczył w posiedzen\uZarządu od godz. l4"'.

Ad.3
Pľoponowa ny ptzez Przewodnic zącego Zaľządu porządek obrad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokcił Nr 5l/2015 z dnia 9 - l l gľudnia 2015 ľoku został przyjęÍy przez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _

wstľzymał się.

Ad.5
Wdrożenię uchwał Rady PowiaÍu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 1l gľudnia 2015 ľoku
_ załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

L]chwała Nr XIII ĺ 120 ĺ 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1 1 gľudnia 2015 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

Za wdľoŻenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach

wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłaníapowyŻszej uchwały do:

Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach.
w Świetokrzvski w Dzienniku U
Wo i ewództwa Swietokľzvskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIII l 121 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l l gľudnia 20l5 roku
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku'

Za wdľożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.



Kieľownik
Pľezesa

BR Barbara Banaś
Rcgionalnej lzby

zobowiązana jest

Obrachunkowej
do pľzesłania powyŻszej uchwały do:

w Kielcach.
Woi Świ ia w Dzienniku U dow

icwództwa

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w glosowaniu
przy 4 glosach _zar 0 glosach _przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr XIII l 12Ż l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia l l grudnia 20l5 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nľ IV l Ż7 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata Ż0|5-2030.

za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľazania w Życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak.
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyzszej uchwały
w foľnrie elektronicznej w pľogľamie BESTIA do:

Prczesa Regionalnej lzby Obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach _zar 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XIII l l23 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1 l grudnia 2015 ľoku
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l maľca
2015 ľoku w spľawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algoľytmu w 20l5 ľoku
na realizacj ę zadan z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim.

za wdľożenie powyzszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy
w Busku - Zdľoju Maľian Szostak, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak oraz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.
Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez ZarzĄd Powiatu w głosowaniu
przy 4 glosach ł,a,,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrrymal się.

Uchwała Nľ XIII l l24 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l l grudnia 2015 roku
w spľawie zatwierdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania sprawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju za2015 ľok.

za wdľoŻenie powyzszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľazania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju Grzegorz Gałuszka' Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału
SoZ Sławomir Dalach.
Kierownik BR Baľbara Banaś zobowíązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.



Powyższe stanowĺsko zostalo przyjęte przez Zarząĺl Powiatu w glosowaniu
przy 4 głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrrymał się.

Uchwała Nľ XIII l l25 l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia ll grudnia 2015 ľoku
w sprawie uchwalenia ',Pľogramu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządovĺymi oľaz innynri podmiotami pľowadzącymi działalnośi pożýku publicznego
w latach Ż016-20Ż0".

za wdľożenie powyższej uchwały i inÍbrmowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdraŻania w zycie odpowiedzialny jest Naczclnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach
- w tym do ptzekazania uchwały zainteľesowanym podmiotom.

Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
zdnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało pľryjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pÍTy 4 głosach _za,,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľrymał się.

lJchwałaNľXIII ĺ126 l2015RadyPowiatuwBusku-Zdrojuzdniallgrudnia2015roku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem'

za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialni są: Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
w Busku - Zdľoju Andrzej Bilewski, Naczelnik Wydziału GKN HenrykKrzyŻanski oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
Kierownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie art. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przcz Zarząd Powiatu w glosowaniu
prĺł 4 głosach _zar 0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Kieľownik Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Ptzyjaciőł Dzieci w Busku -

Zdľoju Jolanta Mľugała zwľóciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie wyľazenia
zgody na dokonanie przesunięć środków ťtnansowych pomiędzy pozycjami pľeliminaľza
kosztów funkcjonowania Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciół
Dzieci w Busku - Zdľoju w 2015 roku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, w związku z bľakiem uwag i zastrzeŻen Ze stľony Dyľektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju oľaz Skaľbnika Powiatu
povĺyŻszy wniosek Kięrownika 'VłTZ przy TPD w Busku - Zdroju w zakľesie przesunięć
środków finansowych pomiędzy pozycjami pľeliminaľza kosztów Íunkcjonowania
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdroju w 2015 roku zosÍał przyjęty
ptzez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'
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Ad.7
Wicestarosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klirnczak zapoznał
Zaĺząd Powiatu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofeľt
na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadan
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ',Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'', ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych'' - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu' Wicestaľosta Buski Stanisław
Klimczak poinfoľmował, Że uchwałą Nr 25512015 z dnia 16 listopada 201.5 roku, Zaľząd
Powiatu w Busku - Zdľoju ogłosił otwarty konkurs ofeľt na wspaľcie real'izacji przez
oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty, zadan z zakresu pomocy społecznej
pod nazwą:
l. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym

wieku.
Ż. Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle

psychicznie chorych.
Na w/w zadania zostały złoŻonę dwie ofefty. Komisja Konkuľsowa powołana uchwałą
Nľ 26312015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 grudnia 2015 r. dokonała oceny
w/w ofert. W wyniku zastosowania procedury konkuľsowej na zadanie ',Prowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'' wybľano ofertę
Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II3,Ż5 - 0l3 Kielce polegającą na pľowadzeniu
na teľenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w. Ratajach Słupskich dla osób
w podeszłym wieku. Na zadanie ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie choľych'' wybľano ofeľtę Zgromadzenia
Sióstľ Albertynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91 polegającą
na pľowadzeniu na teľenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Słupi
pÍzeznaczone go dla kobi et przewlekl e psychi cznie choľych'

Po pľzeana|izowaniu, powyŻszy pľotokół został zaakceptowany przez Zaruąd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Następnie Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej
Smulczyński pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie
ogłoszenia wyników otwaftego konkuľsu ofert na wspaľcie realizac1i prZęZ oľganizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadań z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą:

,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet
pľzewlekle psychicznie chorych''.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 276lŻ015 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku
w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu of-eľt na wspaľcie realizacji przez
organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadafi z zakľesu pomocy społecznej
pod nazwą: 

',Prowadzenie 
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób

w podeszłym wieku'', 
',Prowadzenie 

domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych'' stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.
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Ad.8
Wicestaľosta Buski, Pľzewodniczący Konrisji Konkuľsowe.i Stanisław Kliniczak zapoznał
Zarząd Powiatu z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowei otwartego konkuľsu of'eft

na powierzenie realizacji pĺzez oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadania
z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej _ w bľzmieniu stanowiącym
załĺpcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu. Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak
poinformował, Że uchwałą Nr 254lŻ015 z dnia 16 listopada 20|5 roku, Zarząd Powiatu
w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofeft na powieľzenie ľealizacji pÍZez organizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspieľania ľodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,
całodobowej socjalizacyjnej''' Na w/w zadanie została złoŻona jedna oferta. Komisja
Konkuľsowa powołana uchwałą Nr 26Ż120|5 Zaruądu Powiatu w Busku Zdrojll
z dnia 3 gľudnia 20l5 ľ. dokonała oceny w/w ofer1y. W wyniku zastosowania pľoceduľy
konkuľsowej na zadanie ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,
całodobowej, socjalizacyjnej'' wybrano oÍ'ertę Zgromadzenia Sióstľ Kanoniczek Ducha
Świętego de Saxia ul. Szpitalna l0, 31 - 024 Kľaków polegającą na prowadzeniu na terenie
Powiatu Buskiego Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej
w Pacanowie.

Po ptzeana|ízowaniu, powyższy pľotokół został zaakceptowany pÍZęZ Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Następnie Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Z&oju Andľzej
Smulczyński pľzedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu'w Busku _ Zdľoju w sprawie
ľozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie rea|izacjí przez organizacje
pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadania z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo Wychowawczej,
całodobowej, socj al i zacyj nej'''

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr Ż7712015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 ľoku
w spľawie ľozstľzygnięcia otwartego konkuľsu ofbľt na powieľzenie realizacji przez
organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadania z zakresu wspieľania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą'. ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej'' stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.9
Wicestaľosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak, Naczelnik
Wydziału SoZ Sławornir Dalach oraz Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznali
Z'arząd Powiatu z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniującej zŁoŻone oferty
na powierzenie realizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu' Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poinformował, Że uchwałą Nr 237120|5 z dnia 4 listopada
20l5 roku, Zaruąd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwarty konkuľs ofeft na powierzenie
rea|izacji zadanía z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej.
Do powyższego konkuľsu wpłynęły cztery of'erty. Komisja Konkuľsowa powołana uchwałą
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Nr 258/201 5 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 listopada2015 ľ. dokonała oceny
w/w ofer1. W wyniku oceny ofeľt konkursowych wybľano ofeľtę Fundacji Honeste Viveľe,
ul. Amałowicza _ Tataľa 7 ' 04 _ 474 

-V,Iarszawa na powierzenie ľealizacii zadania z zakľesu
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej w miejscowości Stopnica.

Po przeana|izowaniu, powyzszy protokół został zaakceptowany pÍzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeft
na powierzenie realizacii zadania z zakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej.

Po analizie , powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 27812015 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwar1ego konkuľsu of'ert na powieľzenie rea|ízacji zadania
z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej stanowi załqcznik nr I0
do niniejszego pľotokołu.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustra zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w spľawie pľzekazania w drodze umowy
darowizny spľzętu komputerowego' który na mocy umowy uŻyczenia z dnta 27 listopada
20l3 roku został ptzez Staľostwo Powiatowe w Busku - Zdľoju oddany Zespołowi opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdroju do bezpłatnego używania - w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr l] do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału oR pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na przekazanie w dľodze darowizny 3 zestawów
komputerowych niepľzydatnych w tut. Staľostwie Powiatowym w Busku Zdľoju
dla Zespołu opieki Zdrowotnei w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 279l2Ol5 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 ľoku
w spľawie wrtŻeniazgody napľzekazanie w dľodze darowizny 3 zestawów komputerowych
nieprzydatnych w tut. Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju dla Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

W związku z wnioskiem Członka Zarządu Pana Wiesława Maľca w spľawie dokonania
wyceny ľealizacji budowy chodnika wÍaz Z wykonaniem nawierzchni w miejscowości
oleszki na drodze powiatowej Nľ 0082T Kostki Małe - oleszki _ Wełecz od km 3+5Ż6

do km 4+535 długości 1009 m, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
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Kľzysztof "fułak zapon:lał Zarząd Powiatu z kosztorysem inwestoľskim na zadanie

,,Pľzebudowa drogi Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz od krn 3+5Ż6 do km 4+535,

długości 1009 m oľaz budowa chodnika''' któľego wartość opiewa na kwotę 702753,28 zł
oľaz kosztoľysem inwestorskim na zadanie ,,Pľzebudowa drogi Nľ 0082T Kostki Małe _

oleszki _ Wełecz od km 3+526 do km 4+535, długoŚci l009 m oraz wykonanie poszeľzenia",
którego wartość opiewa na kwotę 551 675,52 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13

do niniejszego protokołu'

Po analizie, Członkowie Zarządu Powiatu negatywnie odnieśli się do kwestii rea|izacji
budowy chodnika pľzy drodze powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz.

Członek Zarządu Wiesław Maľzec zwľócił się do Starosty Buskiego Jerzego Kolaľza
o wzięcie udziału w spotkaniu z mieszkańcami w/w miejscowoŚci w celu wyjaśnienia
pľzedmiotowej kwestii.

W dalszej częŚci posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu poinfoľmował' Że ze względu
na waľunki opracowania i kľyteľia oceny wniosków, Powiat nie będzie ubiegał Się

o uzyskanie dofinansowania na modernizację dróg powiatowych w ramach PROW.

o godz. l425 clo posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zaľzqdu Krzysztof Gajek.

Ad. t2
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie
Buskim na lata 2O|5 - ŻO20 - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 14 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy ptzekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum ogólnokształcącego w Stopnicy
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zamiarv likwidacji Zasadntczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy
- w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, povlyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazanía do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15

Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nľ l w Busku Zdľoju z dnia |l.l2.2015 ľ.

Znak: ZsP.07Ż2.46.2015 w sprawie dokonania przesunięcia śľodków finansowych w planach

wydatków budżetowych na 2015 ľok zgodnie z załqcznikíem nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 14.12'Ż015 r.

Znak: ZSTio'3Ol0.1482.20l5 w sprawie dokonania pľzesunięć środków finansowych
zgodnie z załqcznikiem nr /8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia 10.1Ż.20|5 r. Znak:
Lo-F0710-6612015 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych
na 2015 rok zgodnie z załqcznikiem nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju z dnia l4'1Ż.20l5 r.

Znak: PMOS.320O.O2.2O|5 w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 ľok zgodnie

z załqczníkiem nr 20 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Jednocześnié Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do pľzygotowania stosownej

inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakľesie na najblizszą Sesję Rady Powiatu.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa

Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego w Bľoninie z dnia 14.12'2015 r.

Znak: S9SW_3Ql 1-111lŻOl5 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2015 rok

zgodnie z załqcznikiem nr 21 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd

Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

Po analizie, powyzsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu

w głosowaniů przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 280/2015 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 gľudnia 2015 ľoku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku stanowi

załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdrojuw spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała został'a pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zaruądu

w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 28]^[O15 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 gľudnia 2015 ľoku

w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku stanowi

załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu'

Ad.22
Inspektoľ w Wydziale GKN Sławomiľ Sadowski pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu

Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości ptzeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetaľgowej w Íbrmie

darowizny.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 282120lr5 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 grudnia 2015 roku

w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieľuchomości

przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny stanowi załqczník
nr 24 do niniejszego pľotokołu'
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^d.24Po zĺea|izowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym z-aldziałi o godzinie l5t0 zamknął posiedzenie ZaruąduPowiatu.

Ad.23

W sprawach różnych:

L Zatąd Powiatu omówił bieŻącą sytuację Zespofu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, że strata Szpitala za 20|5 rok
po odliczeniu kosztów amortyzacji może wynieśó ok. 2 000 000 zł. Przewodniczący
Zaruądu przekazał, że Dyľektor ZoZ w Busku Zdroju został zobowiązany
do przygotowania i ptzedłoŻenia na najbliższe posiedzenie Rady Społecznej przy ZoZ
w Busku _ Zdrojuw dniu 28 grudnia 2015 r. planu dotyczącego dalszego funkcjonowania
Szpitala orźLz propozycji zmian (m.in. statutu, regulaminu, strukÍury organizacyjnej,
reorganizacji poszczególnych oddziałów) mających na celu zďtamowanie zadłużania się

Szpitala i poprawę jego wyniku finansowego.

Członek ZarządąKrzysztof Gajek zwrócił się z wnioskiem o zaptoszenie na posiedzenie
Zarządu Powiatu byłego Kierownika oddziału Chiľurgicanego ogólnego

Protokół sporządziła:
BarbaraNowocień

B. Ńoĺ"pcipĺ
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