
Znakz BR.0022.2.5ó.20 1 ó

Protokól Nr 56/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 14 sĘcznia 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzĺęli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Robeľt Gwőżdż
5. Wiesław Marzec

oraz

ks. Stanisław Słowik _ Dyrektoľ Caľitas Diecezji Kieleckiej
Sylwesteľ Pałka _ Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _
Zdroju
Jolanta Maślicha Dyľektoľ Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju
Kĺzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w'Busku _ Zdľoju
Maľian Szostak _ Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Piotr Zeljaś _ Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Helena Bebel _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Gruegorz Gałuszka _ Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski _ Z-ca Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansolvych
w Busku - Zdroju
Teľesa Juľa _ Z-ca Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół
DzieciwBusku -Zdroju
Jolanta Mľugała Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pÍzy Towaľzystwie
Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Henryk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
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Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum'
3. Przyjęcie porządku posiedzenia'
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku

- Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na zatrudnienie pľacownika (Dyľ. ZST-I w Busku _
Zdľoju' Nacz. Wydz. EK).

6, Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pľacownika
obsługi (Dyľ. PoDiDN w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku _
Zdľoju w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce
(Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się z planowaną innowacją pedagogiczną w Specjalnym ośrodku
Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Z&oju
(Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się z analizą i spľawozdaniem z wysokości wydatków poniesionych
na wynagľodzęnianauczycieli w ľoku 20l5 (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatľzenie wniosku Towaľzystwa Miłośników Buska _ Zdroju w spľawie wľaŻenia
zgody na dysponowanie do celów budowlanych (ľenowacja cmentarza Żydowskiego)
działką nr 32ll położoną w Busku Zdľoju pľzy ulicy Widuchowskiej
oraz zabezpieczenia śľodków w budzecie na Ż016 ľ. na wykonanie paľkingu
przy wlw cmentaľzu (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz.
SOZ, Skarbnik Powiatu).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na realizację
w 2016 ľoku pľZez Powiat Buski zadania inwestycyjnego pn' ,,Pľzebudowa mostu
wraz z dojazdami w m. Chałupki na rzece Wschodniej w ciągu dľogi powiatowej
Nr 0860T Kargów - Tuczępy _ Dobľów _ Gľzybów w km l+260,5 do 7+294,5"
oraz zabęzpieczenia śľodków finansowych na jego wykonanie (Dyľ. PZD w Busku _
Zdroju, Skarbnĺk Powiatu).

12. Zaopiniowanie spľawozdania rzeczowo finansowego samoľządu powiatowego
z realizacji zadań z zakresu ľehabilitacji i zatľudniania osób niepełnospľawnych
finansowanych ze śľodków PFRON zaIY kwaľtał 2015 roku (Dyľ. PUP w Busku -
Zdľoju, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku

- Zdroju o wymogach i kwalifikacjach certyfikatów psychoteľapeuty i superwizora
psychoteľapii jakie obowiązują przy przeprowadzeniu superwizji (Dyr. PCPR w Busku _
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

14.Zaopiniowanie wniosku Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci
w Busku _ Zdľoju o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników
WTZ (Dyľ. Caľitas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik, Dyr. PCPR w Busku -
Zdľoju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku _ Zdľoju' Kieľ. WTZ
pľzy TPD w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ' Skaľbnik Powiatu).

15.Zapoznanie się z wystąpieniem pokontľolnym z kontľoli doraŹnej przeprowadzonej przez
Wydział Polityki Społecznej Świętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach
w dniu 11 gľudnia 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie (Dyľ. PCPR
w Busku _ Zdľojuo Dyľ. DPS w Zborowie, Nacz. Wydz. SoZ).
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16. Zapoznanie się z ľapoľtem diagnozy zagroŻenia pľZemocą w rodzinie na terenie Powiatu
Buskiego, który został sporządzony w ramach Progľanru osłonowego ',Wspieranie
jednostek samorzqdu terytoľialnego w tworzeniu systemu przeciwdziąłąnia przemocy
w rodzinie'' pn. ,,Przerwij milczenię _ zatrzymaj przemoc'' (Dyľ. PCPR w Busku _
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie udzielenia upoważnienia
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdľojuo Nacz. Wydz. SoZ).

l8,Zapoznanie się z uchwałą Nr 126lŻ015 III Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach z dnia l0 grudnia 2015 roku w spľawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w pľojekcie uchwały budzetowej Powiatu
w Busku _ Zdľoju naŻ016 ľok (Skaľbnik Powiatu).

l9.Zapoznanie się z uchwałą Nr |27lŻ0|5 ill Składu orzekającego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Kielcach z dnia l0 grudnia 2015 ľoku w sprawie opinii o projekcie
uchwały budzetowej Powiatu Busko - Zdrőj na20l6 ľok (Skarbnik Powiatu).

20. Zapoznanie się z uchwałą Nr 12812015 il| Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obľachunkowej w Kielcach z dnia l0 gľudnia 2015 ľoku w sprawie opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 20|6 _ 2030 (Skarbnik Powĺatu).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego
na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Buskiego na lata Ż016 _ 2030 (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przyjęcia planu pľacy
Zarządu Powiatu na2016 rok (Przewodniczący Zarządu).

24. Zapoznanie się z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 ľok'

25. Zapoznanie się z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Powiatu na 20l6 ľok.

26. Przedstawienie przez Dyľektoľa Zespołu
pľogramu naprawczego ZoZ w Busku _
Nacz. Wydz. SOZ).

27. Spľawy rőŻne (Dyľ. Po-w w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).
28. Zamkni ęcie pos ied zenia.

Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju
Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdroju,

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Ptzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 56 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające
na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍZeZ Pľzewodniczącęgo Zaľządu poľządek obrad Członkowie Zarządu pĺzyjęIi
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.4
Pľotokół Nr 55/2016 z dnia 5 stycznia 2016 ľoku został przyjęty ptZęZ Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.5
W związku z przejściem na emeľýurę jednego z diagnostőw oľaz decyzją Dyľektora
Transportowego Dozoru Technicznego przedłuŻającą upľawnienia do prowadzenia stacji
kontroli pojazdów na kolejne 5 lat, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku _ Zdroju Sylwester Pałka zwľócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zatrudnienie pľacownika - diagnosty _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zaľządu, Dyrektoľ ZST-I w Busku _ Zdľoju zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie na zasadach okľeślonych w Kodeksie pľacy
osoby do prowadzenia zajęć, z zakresu kształcenia zawodowego, posiadającej przygotowanie
zawodowe i uprawnienia diagnosty lub zatrudnienie diagnosty w wymiaľze 0,5 etatu.

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu' Jednocześnie Zarząd Powiatu zwľócił uwagę, Że zatrudnienie osoby bez pełnych
kwalifikacji może nastąpić po przedłożeniu stosownych dokumentów i uzyskaniu
wymaganych przepisami pľawa zgód.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. ó
Dyrektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdľoju
Jolanta Maślicha zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w spľawie wyľażenia zgody
na zatrudnienie pľacownika obsługi w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniej szego protokołu.

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

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia kwoty
stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia spoľtowe w ľoku szkolnym 201512016
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku _ Zdroju wynosi l50 zł dla ucznia.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
lub osiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół PonadgimnazjalnychNr l w Busku _ Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _

za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemien zapoznała Zaľząd Powiatu z dokumentacją
innowacji pedagogicznej pn. ',Qlturalni'' planowanej do ľealizacji w szkołach
funkcjonujących w systemie oľganizacyjnym Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Z&oju od 1 lutego Ż016 r.
do 24 czeÍwca 2016 r, oraz w ľoku szkolnym 201612017 - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu'

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zaľządu Powiatu z Analizq
poniesionych v, 20]5 r. wydatkĺiw na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach
prou,adzonych przez Powiaĺ Bu.ĺki w odniesieniu do u,ysokości średnich wynagrodzeri
nauczycieli, o których mowa w arl. 30 ust. 3 ustawy Kaľta Nauczyciela, oraz średniorocznej
strukĺury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 'stopniach awansu zawodowego a także
Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagľodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach pľowadzonych przez jednostkę samorzqdu teľytorialnego'

PowyŻsza ana|iza i sprawozdanie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
protokołu zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach
_przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe spľawozdanie należy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania prZęZ poszczegőlne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem
Towaľzystwa Miłośników Buska _ Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na dysponowanie
do celów budowlanych (renowacja cmentarza Żydowskiego) działką nr 3Żll położoną
w Busku - Zdľoju przy ulicy Widuchowskiej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8
do niniejszego protokołu. Towaľzystwo Miłośników Buska _ Zdľoju zwraca się również
o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na 20|6 r. na wykonanie parkingu pľzy
w/w cmentarzu, który przy|ega do dľogi powiatowej.

Naczelnik Wydziału GKN nadmienił, że przedmiotowa działka stanowi własnośÓ Skaľbu
Państwa.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz poinformował, że w imieniu Skarbu Państwa .vqľrazi zgodę
na dysponowanie do celów budowlanych (renowacja cmentaľza żydowskiego) wlw działką.

Jednocześnie Zarząd Powiatu stwierdził, że istniejący pas drogowy dľogi powiatowej nie
pozwalanaz\okalizowanie w jego gľanicach paľkingu. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora
PZD w Busku _ Zdroju do udzielenia Wnioskodawcy odpowiedzi w powyższym zakľesie'
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Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oraz Skaľbnik
Powiatu Artuľ Polniak zapozna|i Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie wyraŻenia zgody na realizację w 2016 roku przęz Powiat Buski zadania
inwestycyjnego pn. ',Przebudowa mostu wÍaz Z dojazdami w m. Chałupki na Ízece
Wschodniej w ciągu drogi powiatowej Nr 0860T Kargów _ Tuczępy - Dobrów _ Grzybów
w km 1+Ż60,5 do |+294,5" oÍaz zabezpieczenia śľodków finansowych na jego wykonanie
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku Zdroju Maľian Szostak, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński, Skarbnik
Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawili
sprawozdanie rzeczowo _ finansowe samoľZądu powiatowego z realizacji zadan z zakľesu
ľehabilitacji i zatľudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
za |Y kwaľtał 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu'

Po szczegółowym przeana|izowaniu, powyższe spľawozdanie zostało przyjęte pÍzez
Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach

-wstľzymał się'

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zaruąd Powiatu z informacją o wymogach i kwaliÍikacjach ceľtyfikatów
psychoterapeuty i supeľwizoľa psychoteľapii jakie obowiązują przy przepľowadzeniu
superwizji _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakĺesie została ptzyjętapÍZeZ Członków Zarządu do wiadomości.
Jednocześnie Członkowie Zarządu postanowi|i, Że węzmą udział w spotkaniu z Dyrektorem
oľaz pracownikami DPS, któľe odbędzie się w dniu l lutego bľ. w Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowie.

Ad. 14
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz pľzypomniał o prowadzonych ľozmowach
z Dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej, Pľezesem oddziału Powiatowego Towaľzystwa
PruyjaciőłDzieci w Busku -Zdroju, Kierownikiem Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD
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w Busku - Zdľoju w sprawie możliwości rozszęľzenia działalności Waľsztatów Terapii
Zajęciowej w Busku _ Zdľoju, a tym Samym umozliwieniarozpoczęcia funkcjonowania-wTZ
w nowopowstałym obiekcie w Piasku Więlkim. W przedmiotowej sprawie odbyły
się spotkania, przesłano ľównież wstępne propozycje umów. Na poprzednim posiedzeniu
Zarząd Powiatu ana|izował wniosek Towaľzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdroju
o dofinansowanie Ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych kosztów wynikających Ze zwiększenia liczby uczestników 'wTZ.

Z pľzepisőw prawa wynika, że Powiat zabezpiecza l0oÁ kosztów funkcjonowanía'WTZ,
JeŻeli Powiat pozyska środki z innych żródeł to jego udział może być mniejszy. W związku
z pewnymi tľudnościami budzetowymi Zatząd Powiatu sugeruje, aby Caľitas Diecezji
Kieleckiej zabezpieczył cześć, w/w udziałutj.7-8%. Powiat natomiast doŁoŻy bľakującą część,.
Wówczas podzielone zostałyby koszty funkcjonowania w/w Waľsztatów. Wyjaśnienia
i ewentualnej zmiany wymagają również pewne zapisy przedłoŻonego projektu umowy _
np. kwestia zatľudniania pracowników. Wszyscy pracownicy Warsztatów muszą być
zatľudnieni pÍzęz TPD w Busku - Zdľoju.

Kieľownik Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy TPD w Busku _ Zdľoju .Iolanta Mrugała
poinformowała, Że Towaľzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju złoŻyło wniosek
do Zaruądu Powiatu, przygotowało stosowne dokumenty. Na chwilę obecną nie wszystkie
osoby mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do warsztatów teľapii
zajęciowej. Na liście uczestników umieszczono 23 osoby. l0 osób posiada orzeczenie
ze wskazaniem do 'wTZ, w tym: 6 osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Świniaľach, 4 osoby - Rodzinnego Domu Pomocy w Komoľowie. 13 osób posiada
orzeczenia bez wskazania do \ł,lTZ.

Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
podkĺeślił, że uczestnicy muszą miei wskazanie w oľzeczęniu o stopniu niepełnosprawności
do wTZ. Dyľektoľ PCPR zwľócił uwagę na kwestię podwójnego finansowania.
Poinfoľmował, Że z pľzepisów prawa wynika, Że przy wskaŹniku do 30% mieszkańców DPS
w ogólnej liczbie uczestników warsztatu dofinansowanie wynosi l00oÁ, przy wyższym
wskaŹniku ulega ono zmniejszeniu. Dyľektoľ PCPR przekazał, że jest pewna gľupa osób,
ktőrzy byli uczestnikami 'ýllTZ w Busku - Zdroju, mają wskazanie do wTZ i zostali
zľotowani.

Dyrektoľ Caľitas Diecezji Kieleckiej ks. Stanisław Słowik stwieľdził' że w powyższym
zakľesie naleŻy mieó na względzie pewną dynamikę ľozwoju zdarzen. Poinformował,
że pieľwotnie wystąpiono do Staľosty Buskiego z propozycją tworzenia Warsztatu Teľapii
Zajęciowej nie posiadając przygotowanej listy uczestników. Zdanięm Dyrektoľa Caritas
Diecezji Kieleckiej nieuczciwym jest pľowadzenie ľozmów z zainteresowanymi osobami
i pľoponowanie im czegoś, czego nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. Dlatego też posiadając
jedynie listę potencjalnych uczestników podjęto pewne staľania. W początkowym etapie
wydawało się, ze nie ma Szans na uruchomienie w tym roku powyŻszego Warsztatu.
Wówczas tym baľdziej nie było wskazane, aby zajmować, się koľygowaniem wlw orzeczeń'
Zdaniem Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej skoľygowanie pľzedmiotowych oľzeczeń jest
ÍZecząjak najbardziej możliwą. W ciągu kilku najblizszych 1ygodni powinno byó możliwe
uzupełnienie istniejących orzeczen oraz ewentualne uzupełnienie listy o kolejnych
kandydatów, bo tacy się już pojawiają. W dalszym ciągu natomiast nie wiadomo co można im
Zapľoponowac. Część, osób deklaruje chęó uczestnictwa np. od miesiąca kwietnia bľ. Jeżęli
zgodnie z informacją Dyľektora PCPR istnieje gľupa osób, któľe się kwalifikują a z innych
powodów nie uczestniczą do tej grupy ľównież moŻna sięgać. Nie ma Żadnych powodów,
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aby w/w osoby pomijaó. Na dzień dzisiejszy częśi oľzeczeń nie posiada wymaganego zapisu,
ale jest to mozliwe do spełnienia. W pľzekonaniu Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
zagroŻenia, Że nie będzie kwalifikowanych uczestników nie ma.

Dyrektor PCPR w Busku _ Zdroju zapewnił o dobrej woli ze strony Powiatu, która wyľażona
zostaŁa na wcześniejszych spotkaniach. Poinformował, Że wpłynął wniosek TPD w Busku _
Zdroju, Zespőł powołany pruez Staľostę Buskiego dokonał jego analizy, wizytacji budynku
w Piasku Wielkim oraz sporządził stosowną opinię. Jedným z warunków rczpatrzenia
wniosku jest przedłożenie listy kandydatów na uczestników wľaz z orzeczęniami o stopniu
niepełnosprawności ze wskazaniem do wTZ. PCPR infoľmowało o konieczności
uzupełnienia dokumentacji do dnia l5 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu zwľócił się do Dyľektora Caľitas Diecezji Kieleckiej o odniesienie
się do propozycji dotyczącej uzupełnieniaprzez Caľitas |0oÁ udziału.

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej stwieľdził, że w dniu dzisiejszym nie jest w stanie
zadeklarować przekazania okĺeślonej kwoty. Poinformował, Że Caľitas wziął na siebie
obowiązek przygotowania w/w Warsztatów, tj. lokalu i wyposazenia. Jęst to obciążenie rzędu
kilkuset tysięcy złotych. Koszty dostosowania budynku to ok. 500 tys. zł. Do powyższej
kwoty na|eŻy doliczyc koszty wyposażenia. Zaangażowanie Caľitas w pľzedmiotowym
zadaniu jest baľdzo duże' W 2016 ľoku Warsztaty Terapii Zajęciowej będą funkcjonowały
przez 9 miesięcy, w związku Z czym kwota wynikająca z l0%o udziału będzie wynosiła
ok. 20 tys. zł,

Przewodniczący Zarządu poinfoľmował, Że finansowanie l0%o udziału 20 osób to koszt
ok. 33 tys. zł ľocznie. W ľoku 2016 będzie to mniejsza kwota - ok. 20 tys. zł. Przewodniczący
Zarządu Zasugerował, aby Caritas Diecezji Kieleckiej zabezpieczył część, ilw udziału nie
tylko w tym, ale i kolejnych latach.

Dyľektoľ PCPR w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Żejeżeli w przedkładanym do PFRON
sprawozdaniu wykazana zostanie zwiększona |iczba uczestników to śľodki na w/w osoby
Powiat otrzyma od l stycznia bľ.

Pľzewodniczący Zarządu wyjaśnił, Że wlw śľodki nie zostaną zagospodaľowane i zwrócone
po I kwartale do PFRON. Na dzien dzisiejszy Powiat nie posiada śľodków nazabezpieczenie
l0oÁ udziału. Uczestnikami WTZ będą w znacznej części mieszkańcy Powiatu Buskiego -
w główniej mieľze Gmin: Solec _ Zdrőj, Nowy Koľczyn i Pacanów gdzie uczestnictwo być
moŻe jest mniejsze. Powiat liczy na dobľą wolę ze stľony Caritas Diecezji Kieleckiej.

Z-caPrezesaZarządu oddziału Powiatowego TPD w Busku _ Zdroju Teľesa Juľa stwierdziła,
Że uczestnicy muszą bezwzględnie posiadać orzeczenia zę wskazaniem do y,/TZ.
Z-ca Prezesa TPD w Busku - Zdroju zgłosiła zastzeŻenia do projektu umowy w kwestii
zatľudniania pracowników. Caritas Diecezji Kieleckiej nie może zatľudniai pľacowników'
poniewaŻ to TPD w Busku _ Zdroju jest jednostką organizującą. Wyraziła również
wątpliwości co do możliwości ponownego uczestnictwa osób wcześniej zľekwalifikowanych
z'INTZ w Busku _ Zdroju' Z-ca Prezesa TPD w Busku _ Zdroju zwrőciła się do Dyľektora
Caľitas Diecezji Kieleckiej o współpracę w przygotowaniu wymaganych dokumentów.
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Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zabierując głos poruszył n/w spľawy:
zgodził się z wypowiedzią Z-cy Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego TPD. Na dzień
złoŻęnia wniosku w/w osoby powinny posiadać oľzęczenie ze wskazaniem do wTZ.
Poinformował, że występując o środki PFRON i pľzyjmując je na własne konto
a następnie zwracając - po upływie np. 2 miesięcy, Powiat najpľawdopodobniej zapłaci
odsetki od kwoty' którą będzie zwracał.
Zwńcił uwagę na bľak pľzygotowania do ľozpoczęcia w chwili obecnej realizacji
powyŻszego zadania'
Zgłosił zastrzeŻęnia do projektu umowy, któľa ma być, zawarta pomiędzy wTZ w Busku
_ Zdľoju a Caritas Diecezji Kieleckiej, dotyczące kwestii zatrudniania pracowników
(wszystkich pracowników vlTZ musi zatrudniać TPD w Busku Zdroju) oraz
kwalifikowania kandydatów do uczestnictwa w Waľsztacie (kandydatów do uczestnictwa
w Warsztacie musi kwalifikować Rada Pľogramowa Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy
TPDwBusku-Zdľoju)'
Poľuszył kwestię udostępnienia przez Caritas Diecezji Kieleckiej bazy lokalowej _
w pľzypadku udostępnienia lokalu za odpłatnością WTZ nie będą w stanie się utrzymać'

Dyľektor Caritas Diecezji Kieleckiej odnosząc się do zgłoszonych uwag dotyczących projektu
umolnvy, zaakceptował propozycję kwalifikowania kandydatów na uczestników Waľsztatőw
przez Radę Pľogľamową 'łłTZ w Busku - Zdľoju. Nie zgodził się z wypowiedzią Skaľbnika
Powiatu w kwestii zatľudniania pľacowników. Stwietdził, Że organizacje mają pľawo działać,
w partneľstwie. Powyższe zapewnia ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontaľiacie i na podstawie tej ustawy obowiązkami w rea|izacji zadania (akim jest
prowadzenie WTZ) organizacje mogą się podzielic,. Zadek|arował jednocześnie, że nie ma
Żadnej wewnętrznej determinacji, aby bronić stanowiska, że pľacowników będzie zatruđniać
Caľitas Diecezji Kieleckiej. Powyższe zostało zaproponowane w kontekście dyskusji
z Zarządem TPD w Busku - Zdroju, podczas któľej Zaruąd TPD zastľzegał, że nie jest
w stanie wziąc na siebie dodatkowych obowiązków. Występowanie w ľoli pracodawcy
dla potencj alnie 7 pracowników WTZ byłoby pewnym obciązeniem dla TPD w związku
z czym Caritas Diecezji Kieleckiej wyraził wolę przejęcia tej części zadania. Pľowadzenie
działania w partneľstwie przez dwie oľganizacje jest ze wszech miar moŻliwe. Dyľektoľ
Caľitas Diecezji Kieleckiej poinformował, Że jeŻeli za właściwe i nie budzące wątpliwości
w kwestii roz|iczen uznane zostanie rozwiązanie, iŻ wszystko powinno być firmowane przez
TPD w Busku _ Zdľoju to jest otwarty na taką możliwość' Następnie Dyrektoľ Caritas
Diecezji Kieleckiej odniósł się do kwestii odpłatności za utrzymanie lokalu. Poinformował,
Żę na uczestnika waľsztatów przypada okľeślona kwota algoľýmiczna' '\N povĺyŻszej kwocie
ujęte są środki na: terapeutów, obsługę, lokal, dowóz. Pod uwagę nie są bľane żadne inne
środki tylko te ptzyna|eżne osobom, któľe z zadań będą koľzystały.

Skarbnik Powiatu zgodził się z wypowiedzią Dyľektora Caritas Diecezji Kieleckiej, iż kilka
oľganizacji pozarządovĺych moze twoľzyć Warsztat. W powyższym przypadku jednak
Waľsztat Teľapii Zajęciowej już istnieje - utworzony pÍzez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Busku - Zdroju. W chwili obecnej nie jest bľane pod uwagę wchodzenie w paľtneľstwo
w celu pľowadzenia w/w Warsztatu. Towarzystwo Przyjaciół Dzięci w Busku _ Zdroju
wraziło zgodę na zwiększęnie ilości uczestników w swoim Waľsztacie Teľapii Zajęciowej.
Aby przyjąć zwiększoną liczbę uczestników Warsztat musi zapewnić m.in. odpowiednie
warunki lokalowe. Chcąc koľzystaó z lokalu' któľym dysponuje Caľitas Diecezji Kieleckiej,
TPD musi wziąć, pod uwagę koszty, jakie zostaną narzucone przez Caritas Diecezji Kieleckiej
z tego tytułu. Jeżeli w/w koszty będą za wysokie - w stosunku do pozostałych wydatków,
to realizacja powyższego nie będzie się kalkulować.
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Dyrektoľ Caritas Diecezji Kieleckiej poinformował, Że mówiąc o kosztach lokalu pod uwagę
na|eŻy bľać koszty ogrzewania i energii elektrycznej' Caritas Diecezji Kieleckiej nie będzie
pobieľał zadnych opłat (czynszu) z tytułu korzystania zwlw lokalu.

Dyrektoľ Caritas Diecezji Kieleckiej stwierdził również, ze Powiat nie zapłaci odsetek, jeŻeli
zaraz po wpłynięciu dotacji, okľeślona kwota zostanie zwľócona do PFRON - ze względu
na opóŹnienie w uruchomieniu nowego zadania. Powiat nie będzie ponosił z tego týułu
żadnych sankcji.

Skaľbnik Powiatu zapytał od kiedy Waľsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim zostaną
uruchomione.

Dyrektoľ Caritas Diecezji Kieleckiej poinformował, Że planowane
Warsztatów od m-ca kwietnia br.

jest uľuchomienie

Członkowie Zarządu Powiatu upoważnili Pľzewodniczącego Zarządu oraz
Wicepľzewodniczącego Zarządu do wystąpienia do PFRON o dofinansowanie kosztów
wynikających ze zwiększenia liczby uczestników 'ýlTZ w Busku _ Zdroju pod warunkiem
pľzedłożeniaptzez TPD w Busku - Zdroju w terminie do dnia jutrzejszego listy co najmniej
15 kandydatów na uczestników posiadających otzęczenie o stopniu niepełnosprawności
ze wskazaniem do uczestnictwa w teľapii zajęciowej.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _

za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 15
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński,
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helęna Bebel oraz Naczelnik Wydziału
SoZ Sławomiľ Dalach zapoznalri Zarząd Powiatu z wystąpieniem' pokontľolnym z kontroli
doraŹnej przepľowadzonej pÍZez Wydział Polityki Społecznej Swiętokľzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach w dniu ll gľudnia 2015 ľoku w Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

W wyniku pľzepľowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień czy teŻ nieprawidłowości
w świadczeniu usług w zakľesie potľzeb bytowych i opiekuńczych, przestrzegania praw
mieszkańców i wskaŹnika zatrudnienia personelu w DPS, poza wyjątkiem dot. zamykania
pokoju mieszkance w celu jej aktywizacji. W związku z povłyŻszym wydano następujące
zalecenie pokontrolne :

l. Wypľacowaó i stosować inne metody niz zamykanie pokoi w celu aktywizacji
mieszkańców.

Dyľektor DPS w Zboľowie udzieliła wyjaśnień w powyższym zakĺesie oraz poinformowała,
Że w dniu dzisiejszym przedłoŻy odpowiedŹ na wydane zalecenie pokontrolne. Dyrektor DPS
nadmieniła, Że w związku z rcalizacją Szwajcaľsko _ Polskiego Progľamu Współpľacy
zwiększona została ilość form gľupowej terapii zajęciowej. Jeżeli w/w osoba nie była
zainteresowana dotychczas dostępnymi formami terapii to w chwili obecnej będzie miała
możliwośi koľzystania Z tozszerzonego zakľesu pľowadzonych zajęć,. W przypadku braku
chęci korzystania z powyŻszych form terapii w/w mieszkance przydzielona zostanie teľapia
indywidualna.
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Informacja w powyższym zakľesie zostałaprzyjętaprzez Członków Zaľządu do wiadomości'

Ad. 1ó
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zaruąd Powiatu z raportem diagnozy zagľoŻenia przemocą w ľodzinie na terenie
Powiatu Buskiego, któľy został sporządzony w ramach Progľamu osłonowego ,, Wspieranie

.jednostek samorzqdu teľytorialnego w tworzeniu Sysĺemu przeciwdziałąnia prZemocy
w rodzinie'' pn. ,,Przerwij milczenie _ zatrzymaj przemoc" ze środków Ministerstwa Pľacy
i Polityki Społecznej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjętapÍZez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 17
W związku z zamiarem pľzystąpienia do ogłoszonego konkursu zamkniętego
nľ: RPSW.09.0l .00-IZ.00-26-009l|5 na składanie wniosków o dofinansowanie pľojektów
ze śľodków Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata
20|4 _ Ż020 w ramach Euľopejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Pľiorytetowej
9 ,,Włączenie społeczne i walka z ubóstwem'' w ramachDziú.ania 9.l ,,Aktywna integľacja
zwiększająca szanse na zatľudnienie'' Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński przedstawił załoŻenia Pľojektu ,,Dobry Zawőd _
Lepsze Życie otaz zwľőcił się o pľzyjęcie uchwały umoŻliwiającej podpisanie i złoŻenie
wniosku o dofinansowanie wiw projektu _ załqczník nr 14 do niniejszego pľotokołu. Wartość
pľzedmiotowego projektu wynosi l 800 000 zł przy wymaganym wkładzie własnym
wnioskodawcy 15Yo, ktőty w całości zostanie wniesiony jako wkład własny w postaci
zasiłków celowych wypłacanych pĺzez gminne ośrodki pomocy społecznej, wynagľodzeń
pľacowników socjalnych oraz powierzchni wynajmu sal na potľzeby projektu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 295120|6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 stycznia 2016 ľoku
w spľawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdľoju stanowi załqcznÍk nr l5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nľ l2612015
III Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z ďnia l0 grudnia
20l5 roku w sprawie możliwości sÍinansowania deficýu budzetu planowanego w projekcie
uchwały budzetowej Powiatu w Busku _ Zdroju na Ż016 ľok - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.



12

Ad. 19

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nr 127/Ż0|5
III Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia
2015 roku w sprawie opinii o pľojekcie uchwały budżetowej Powiatu Busko _ Zdrőj
naŻ016 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresi e zostaŁa pľzyjęta ptzęZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z uchwałą Nľ l28l20l5
III Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach z dnia l0 grudnia

2015 ľoku w sprawie opinii o pľojekcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 _2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakľesie została przyjętaprzęz Człoňków Zarządu do wiadomości.

o godzinie ] ()55 Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek opuścił posiedzenie Zarzqdu Powiatu.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak omówił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr 19 do niniejszego pľotokołu.

S kaľbni k P owi atu Aľtuľ Po lni ak zapo znał' Zar ząd P owi atu z :

wydatkami na bieŻące utrzymanie dróg powiatowych w latach Ż01l 2016

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu,

infoľmacją w zakĺesie dochodów, wydatków, nadwŻceldeficycie w latach
2O|l _ 201t6 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu,

zmianami w dochodach budzetowych wprowadzonymi do pľojektu budżetu
na 20l6 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu,

zmianami w wydatkach budżetowych wprowadzonymi do projektu budżetu
na20l6 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu,

infoľmacją w zakresie wypłacanych nagród w 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu'

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.22Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

Ż016 _2030 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celem ptzekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.23
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdrojuw spľawie przyjęciaplanu pľacy Zaľządu Powiatu na 2016 rok.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 29612016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 stycznia 2016 ľoku
w sprawie pľzyjęcia planu pľacy Zarządu Powiatu na 2016 ľok stanowi załqcznik nľ 26
do niniej szego pľotokołu.

^d.24Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zatwięrdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 ľok _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Zaľząd Powiatu nie wniósł zastľzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się' 

.

Ad.25
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok _ w brzmieniu stanowiącym

załqcznik nľ 28 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŻen do przedmiotowego projektu uchwaĘ.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.26
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że w dniu wczoľajszym,

Ü. l3.0l .Ż016 ľ. Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ZdrojuGtzegorz Gałuszka
złoŻył rezygnację zę stanowiska Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
i jednocześnie zwľócił się o rozwiązanie z Nim na mocy poľozumienia stron umowy
o pracę, zawaftej w dniu 12'05.Ż011 r. z dniem 3l'0l.2016 r'

W/w ľezygnacja stanowi załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz przeszedł do kolejnej kwestii - Pľogľamu
Napľawczego ZoZ w Busku - Zdroju.

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował,
Że w dniu wczorajszym złoŻone zostało pismo wyjaŚniające opóŹnienie w powyższym
zakresie. W przedmiotowym piśmie Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju infoľmuje, iż nie jest
w stanie w tak krótkim czasie przygotować progľam obejmujący zmiany organizacyjne oraz
Íinansowe mające w przyszłości popľawić kondycję Placówki. Progľam Napľawczy powinien
być poprzedzony audytem diagnozującym stan obecny i zawieraó konkľetne wskazówki
do podjęcia określonych działań zmieruających do popľawy kondycji flnansowej Zakładu.
Dyrektoľ ZoZ inťormuje ponadto , iŻ przychyla się do sugestii pľacowników, iŻ z progľamem
tym powinni być ',w pierwszej kolejności poinformowani pľacownicy, w taki sposób aby
uwzględnić ľównież sugestie czy wnioski zainteľesowanych pracowników' Takze wymagane
są uzgodnięnia z zakładowymi organizacjami związkőw zawodowych. Dopiero spełnienie
powyższych warunków daje podstawę do uznania, że opľacowany pľogľam ľestľuktuľyzacji
j e st do kum entem akcepto wa ny m przez wi ększo ść zało gi."

Pismo Dyrektoľa ZoZ w Busku - Zdroju w powyższej sprawie stanowi załqcznik nr 30
do niniej szego protokołu.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdľoju nadmienił, że wykonane zostały te działania, o któľych
informował na popľzednich posiedzeniach Zarządu a pľzede wszystkim na posiedzeniu
w dniu 5 stycznia br.:

w dniu 11 stycznia 2016 r' odbyło się spotkanie z dzierŻawcami oddziału
Ginekologiczno _ Położniczego i Neonatologicznego. Dyrektoľ ZoZ poinformował,
Ze umowa zostałaptzez Niego podpisana. W dniu l8 stycznia bľ. w/w umowa zostanie
podpisana przez dzierŻawcę.
W dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Pińczowskiego piawdopodobnie podjął decyzję
o likwidacji oddziału Ginekologiczno - Połozniczego w ZOZ w Pińczowie.
oddział Chiľuľgiczny został zmniejszony - stľona B została zamknięta.
ograniczono przyjęcia ambulatoryjne. Na |zbie Przyjęć, zamieszczono ogłoszenie
odnoŚnie przyjęć, bez skieľowań, wpľowadzono książkę odmów.
Policzony został magazyn endoprotez. Zgodnie z informacją Z-cy Dyrektora ZoZ
ds. Finansowych waľtośi wlw magazynu to ok. 900 tys. zł.
W dniu ll.0l.2016 ľ' odbyło się spotkanie z ortopedami podczas któľego zwľócona
została uwaga na wkład do ľealizacji pľoceduľy. Zgodnie z informacjąprzekazanąprzęz
ilw lekarzy zastosowanie obowiązujących w oľtopedii standardów wymusza zuŻycie
okľeślonych materiałów, Ponadto zgodnie z informacją Z-cy Dyrektora ZoZ
ds. Finansowych dokonywane jest ľozpisywanie procedur - możliwe jest przedstawienie
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danych dotyczących zuŻytych materiałów medycznych na danego pacjenta łącznie
z cenami.
Ze względu na duŻe ZwtoÍy, odbyto spotkanie z Kierownikiem kuchni i zalecono
zmniej szenie wydawanych porcj i posiłków.

Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju oraz Z-ca Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _
Zdroju poinformowa|í, Że z dostępnych na dzień dzisiejszy danych wynika, iż stľata Szpitala
do pokľyciaprzez Powiat będzie wynosiła ok. l 694 tys. zŁ pĺzy uwzg\ędnieniu, że w całości
odzyskane zostaną śľodki za nadwykonania tj. ok. 1 830 tys. zł.

Następnie Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się' przyjął rezygnację Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju
Gtzegorza Gałuszki ze stanowiska DyrektoraZoZ w Busku _ Zdroju.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, Że Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju
Grzegorz Gałuszka pełni funkcję do dnia 31 stycznia 20l6 roku. Dodał, że Dyrektot ZoZ
złoŻył wniosek o udzielenie uľlopu od dnia 1 8 stycznia 20l6 ľoku wyznaczając na zastępstwo
Z-cę Dyrektora ZoZ ds. Finansowych w Busku _ Zdľoju Zbigniewa Pietľaszęwskiego.
Kontynuując Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, Że Zarząd Powiatu do końca
miesiąca stycznia bľ. wyznaczy osobę pełniącą obowiązki Dyľéktora ZoZ w Busku - Zdroju.

Decyzją Zarządu Powiatu, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach został zobowiązany
do przygotowania pľocedury konkuľsowej na stanowisko Dyrektora ZoZ w Busku _ Zđroju.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz złożył na ręce Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju Grzegorza Gałuszki podziękowania za wkład i wysiłek włożony w ľozwój
Szpitala.

Członek Zarządu Robert GwőŹdź uznał, iŻ należałoby wygospodaľować śľodki w celu
przyznania Dyľektorowi ZoZ gratyfikacji finansowej w podziękowaniu Za pracę na ľzecz
Szpitala.

^d.27
W sprawach różnych:

I. Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zwľócił się
z wnioskiem do Zarządu Powiatu w spľawie wyrażenia zgody na zatľudnienie
w Placówce psychologa w wymiarze3ń etatu _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3I
do niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _Zd, 0 głosach _przeciw i 0 głosach

-wstrzymał się.

2. Członkowi e Zarządu Powiatu otľzymali odpowiedŹ Świętokľzyskiego Zarządu Drőg
Wojewódzkich w Kięlcach na interpelację złoŻoną przez Radnego Rady Powiatu Pana
Ludomira Leszczyńskiego i Radnego Rady Powiatu Pana Kamila Kasperczyka w spľawie
ľemontu DW 756 na odcinku pÍzez miasto i gminę Stopnica _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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_í. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali odpowiedŹ Geneľalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oddział w Kielcach na interpelację złoŻoną przez Radnego Rady Powiatu
Pana Ludomira Leszczyńskiego i Radnego Rady Powiatu Pana Kamila Kaspeľczyka
w spľawie budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nľ 73 w miejscowości Smogoľzów -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr J-l do niniejszego protokołu.

Członkowi e Zarządu Powiatu otľzymali odpowiedŹ Geneľalnej Dyľekcji Dróg Krajo!\rych
i Autostrad oddział w Kielcach na wniosek Sołtysa wsi Nowy Folwaľk w sprawie
przebudowy zjazdu z dľogi krajowej nr 73 na drogę powiatową nr 0061T - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju na inteľpelaď1ę złoŻonąprzez Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza
.Tankowskiego dotyczącą działa|ności Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu'

Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na interpelację złoŻoną przez
Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Pana Grzegoľza Lasaka dotyczącą przedstawienia
wykazu śľodków finansowych przeznaczonych na doťtnansowanie zađań realizowanych
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _Zdľoju w latach 2010 _ Ż0l5 _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 36 do niniejszego pľotokołu.

4.

5.

6.

Ad.28
Po zreal.izowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l200 zamknął posiedzeníe Zarządu Powiatu.

Protokól spoľządziła:
Baľbara Nowocicń

6. Not",ocłłÁ
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