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Protokół Nľ 80/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 14 czerwca 2016 ľoku ̂

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

l. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. Robeľt Gwőżdż
4. Wiesław Marzec

oraz

Jerzy Służalski - Sekľetaľz Powiatu
Piotr Sokołowski - Z-ca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Teresa Wójcik - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Helena Bebel _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Grzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Henľyk Kľzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Urszula Kustľa - Naczelnik Wydziału oR
Tadeusz Sempioł - Kierownik Refeľatu IPI
Urszula Markiewicz - Inspektoľ w Wydziale EK
Marta Roter - Inspektoľ w Wydziale SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum'
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
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Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju w sprawie
zwiększenia funduszu płac na 2016 rok o kwotę 24 0Ż9 zł w związku z przyjęciem
pľacownika na stanowisko operatora sprzętu do obsługi nowo zakupionej koparki
(Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).
Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału GKN oraz pismem Burmistrza Miasta
i Gminy w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
pľzestľzennego popľZez wyłączenie działek nr 377/l,37713,37715,37717,37719, 377ll|,
377ll3,377ll5,377l|7 położonych w Busku - Zdľoju z pasa dľogi powiatowej - ulicy
Kaľdynała Wyszyńskiego (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).
Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 ľok
(Dyr. I Lo w Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidacj ę zuŻýych śľodków tľwałych (Dyr. ZST-I
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w sprawie
udzielenia pomocy w formie nieodpłatnego przekazania szafek ubľaniowych zZjednostek
oświatowych (Dyr. ZSP w Stopnicy, Dyľ. ZSP Nr 1 w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
EK).

|0, Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zamiarze zawarcia umowy najmu pokoi mieszkalnych w internacie
(Nacz. Wydz. EK).

11.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyrażenia zgody na zatrudnienie pľacownika na stanowisku opiekunki (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Dyľ.PCPR
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia upoważnienia
Dyľektoľowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju (Dyr. PCPR
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zawarcia poľozumienia o wspólnej
oľganizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Solec - Zdrőj20l6 (Kier. Ref. IP!.

15. Rozpatrzenie wniosku Referatu Inwestycji, Pľomocji i Integracji z Unią Euľopejską
w spľawie zwiększenia planu Íinansowego Refeľatu o kwotę l0 000 zł w związku
z organizowaną impľezą pleneľową pn. ,,Dożynki Powiatowo - Gminne Solec - Zdrőj 2076"
(Kieľ. Ref. IPI' Skarbnik Powiatu).

16. Rozpatrzenie wniosku w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju (Skaľbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdrojuw sprawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 20l6 (Skaľbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oľaz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l6 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

6.

7.

8.

9.
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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 2016 roku (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XV/l3212016 Rady
Powiatu w Busku _ Zdrojuz dnia29 stycznia 20l6 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wtazze sprawozdaniem z wykonania budżetu za20l5 ľok (Skarbnik Powiatu).

Ż5. Zapoznanie się z pľojektem uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu zaŻ0I5 ľok (Skarbnĺk Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na
przekazaníe w drodze darowizny sprzętu komputerowego nieprzydatnego w tut. Staľostwie
Powiatowym w Busku - Zdroju dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku -

Zdroju (Nacz. Wydz. OR).
27. Sprawy rőŻne (Nacz. Wydz. oR).
28. Zamkni ęci e pos i ed zenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 80 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quorum pozwa|ające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lisý
obecności Członków Zarzqdu oraz zilproszonych osób stanowíq załqczníki nľ 1 i 2
do n ín íej s ze go p ľ oto koł u.

Ad.3
Pľzyjęcie porządku posiedzenia.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdź zgłosił pľopozycję dodania do porządku obľad punktu
,,Zapoznanie się z aktualnq sytuacjq Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju".

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapľoponował, aby powyŻszą kwestię omówió
w punkcie 27. Sprawy różne'

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Propozycja dotycząca omówienia aktualnej sytuacji Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _

Zdroju w punkcie 27. Sprawy różne została zaakceptowanaprzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza, porządek obľad wraz z przyjętą
powyzej zmianą, został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0
głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ad.4
Pľotokół Nr 7912016 z dnia 8 czerwca 2016 ľoku został przyjęty pľZez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie funduszu płac na 2016 ľok o kwotę
24 029,00 zł w związku z przyjęciem jednego pľacownika na stanowisko operatoľa spľzętu
do obsługi nowo zakupionej kopaľki - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego
protokołu'

Zarząd Powiatu postanowił, że środki finansowe na fundusz płac zostaną zabezpieczone
w ľamach przeniesień w posiadanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdĺoju limicie
wydatków na rok 20l6tj. zostaną przesunięte ze śľodków przeznaczonych na zadanie z zakĺesu
kopania rowów (odwodnienia).

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu wgłosowaniu przy 4 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻaŕlski poinformował Członkőw Zarządu Powiatu,
Że zgodnie z zobowiązaniem z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 7412016 z dnia 4 maja2016
roku wystąpiono z wnioskiem do Buľmistrza Miasta i Gminy w Busku - Zdtoju o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestľzennego poprzez vĺyłączenie działek nr 377ll,
377 13, 377 15, 377 17, 377 19, 317 ll1, 377 l13, 377 ll5, 377 ll7 położonych w Busku - Zdroju
zpasa drogi powiatowej _ ulicy Kaľdynała Wyszyńskiego. odpowiadając, Buľmistrz Miasta
i Gminy w Busku - Zdroju poinformował, Że w/w pismo włączone zostało do ,,Rejestru
wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestľzennegoo'
pod pozycją 111.6 i będzie stanowiło podstawę do przeprowadzenia ana|izy w zakľesię zmian
w zagospodaľowaniu pfzestľZennym Gminy Busko - Zđrőj a tym samym do dokonaniaanalizy
dotyczącej niezbędnych zmian w obowiązującym planie miejscowym.
Infoľmacja Naczelnika Wydziału GKN w powyższym zakresie stanowi załqcznik nr 4
do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwracając się do Z-cyDyrektoruPZD w Busku - Zdľoju,
poinfoľmował, Że część, wlw dziú'ek jest trwale zajęta w sposób bezumowny. Należy zatem
przeana|izowaó kwęstię naliczenia opłaty zazajęcie pasa dľogowego.

Informacja w powyższym zahesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.7
Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasz Galant zapoznał Zatząd
Powiatu z wnioskiem zdnia17 ,05.2016r.Znak: Lo-0710_4212016 w spľawie dokonania zmian
w planie wydatków budzetowych na 2016 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5
do niniejszego pľotokofu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju Sylwester Pałka
zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyrażenia zgody na likwidację
zuŻytych środków trwałych. Następnie Dyrektor ZST-I w Busku - ZdrojupľzedłoŻył Członkom
Zarządu wykaz sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych przeznaczonych do
likwidacji a takŻe wykaz wyposażenia znajdującego się na kaľtotekach ilościowych
przeznaczonego do likwidacji - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.9
Inspektor w Wydziale EK Uľszula Maľkiewicz zapoznała Członków Zaĺządu Powiatu
z wnioskiem Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju o udzielenie pomocy
w formie nieodpłatnego przekazania szaÍek szkolnych ubľaniowych w ilości 36 sztuk
(zZespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy orazz Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych
Nr l w Busku - Zdroju) _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik.nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektor ZSP w Stopnicy Teresa Wójcik poinformowała, Że dysponuje 1l szaÍkami dla 40
osób, natomiast Dyľektor ZSP Nľ l w Busku _ Zdľoju Andrzej Bilewski przekazał, że posiada
4 szaÍki (3 szafki d|a|2 osób, 1 szafka dla 2 osób)'

Ponadto w związku z za|eceniami SANEPID-u, Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczęgo dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju zvľociła się
z wnioskiem o przekazanie szafek dla 6 osób.

Po analizie, Zarząd Powiatu podjął decyzję o pľzekazaniu 2 szafek dla 6 osób zZespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy dla Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju. Pozostałe szafki z ZespoŁu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdroju zostaną przekazane dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZSP w Stopnicy poinformowała, Że dysponuje ľównież
innym spľzętem, pomocami dydaktycznymi i meblami, które mogłyby zostaó pľzekazane
jednostkom oľganizacyjnym Powiatu. Wykaz wlw składników majątkowych znajduje się
w Wydziale EK.

Zarząd Powiatu zdecydował, Że pľzedmiotowy wykaz zostanie przekazany dyrektorom
poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, celem zapoznania się z nim, dokonania
oględzin przedmiotowego sprzętu i złożenia zapotĺzebowania do tut. Staľostwa Powiatowego
w terminie do dnia 24 czerwca br. Następnie Zarząd Powiatu podejmie decyzję w spľawie
ľozdysponowani a w/w wypos aŻenia po szcze gó l nym j edno stkom organizacyj nym.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.



Ad. r0
Inspektoľ w Wydziale EK Urszula Markiewicz zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z ińformacją Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
o zamiarze zawarcia umowy najmu pokoi mieszkalnych w internacie w terminach
od l3.06.20l6 r. do l8.06.20l6 r. _ ok. 3 osoby - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do
niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym za|<resie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. l1
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel zwrőciła się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w spľawie WraŻenia zgody na zatľudnienie w ramach pľac
interwencyjnych lub zastępstwo osoby na stanowisko opiekunki - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu vĺyĺaził zgodę na zatrudnienie pľacownika na ilw stanowisko
w ľamach prac inteľwencyjnych.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 12

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 10 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznal.i się z zastrzeŻeniem zgŁoszonym przez Radcę
Prawnego tut. Staľostwa Powiatowego Panią BoŻenę Sadłos dotyczącym zmiany, o której
mowa w $ 1 pkt 2 uchwały - Zespőł Inteľwencji Kryzysowej _ stanowisko: psycholog. Zdaniem
Radcy Pľawnego Pani Bozeny Sadłos zespół' to przynajmniej dwie osoby (dwa stanowiska
pracy).

Bioľąc pod uwagę powyższe Członkowie Zarządu Powiatu zobowiązali Dyrektora PCPR
w Busku - Zdroju do skorygowania powyższego pľojektu uchwały i przedłoŻenia go na
następne posi edzeni e Zarządu Powiatu.

Ad. 13
Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju (dot. upoważnienia Dyrektoľa'PCPR w Busku - Zdľoju do
podejmowania wszelkich czynności prawnych w szczególności podpisywania umów oľaz
zaciągania zobowiązan finansowych pľzy rea|izacji projektu pn.: ,,Dobry Zawód - Lepsze
Życie" w ramach 9 osi Pľioľytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem ,Działanie 9.1 - Aktywna
integľacja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu opeľacyjnego
Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014 - 2020).

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

Uchwała Nr 406/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju stanowi załqczník nr l1do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Kieľownik Refeľatu IPI Tadeusz Sempioł zapoznał Zaruąd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zawarcia poľozumienia o wspólnej organizacji Dożynek
Powiatowo - Gminnych Solec - Zdrőj 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l2 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez 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 -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
W związku z organizowanąprzez Referat Inwestycji, Pľomocji i Integracji zUnią Europejską
impľezą plenerową pn. ,'Dożynki Powiatowo - Gminne Solec - Zdrőj 2016-, któľe odbędą się
w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Solcu - Zdroju, Kierownik Referatu IPI Tadeusz Sempioł zwľócił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwiększenie planu f,tnansowego Refeľatu o kwotę
l0 000 zł, tj. o kwotę wydatków, które będą poniesione z promocji na dożynki - załqczník
nr I3 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem. Ww wniosek zostanie
rozpatrzony pÍzezZarząd Powiatu w m-cu wľześniu bľ.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem z dnia 07.06.Ż016 r.

Znak: FN.302l .67.2016 w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdľoju z đnia 14.06.2016 ľ. Znak:
PZD.s23ll0.l220I6 w spľawie przesunięcia środków w kwocie 74 000 zł z zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice _ Hołudza - olganów od km 1+0l7
do km 3+545 długości 2 528 m'' na zadanie pn. ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0056T
Busko - Zdrőj - Zbrodzice - Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383 długości
l l23 m" _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 15 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na rok 2016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopinio1vana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 407i20|6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 częrwca 2016 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowl załqcznik nr 16 do
niniej szego protokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2016 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 408/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 ęzerwca 2016 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku stanowi
załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

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

Uchwała Nr 409/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 czeĺwca 2016 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku stanowi
załqcznik nľ 18 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian w planie Íinansowym zadańzzabesu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2016 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 41012016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 czerwca 2016 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2016 ľoku stanowi żałqcznik nr 19 do niniejszego
protokołu.



9

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nr 4l 112016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 14 czerwca 201ó ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqczník
nr 20 do niniejszego protokołu.

^d.22Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw 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 porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nrXY113ŻlŻ016 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
z dnia 29 stycznia Ż016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2016 - 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Á.d.24
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatvłięrdzenia spľawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budzetu za20|5 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
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Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę nalezy przekazaé Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado 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 _wstľzymał się.

4d.25
Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu nie wniósł zastrzeŻen do ýw projektu uchwały.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszy projekt uchwały należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Á.d.26
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Miejsko _ Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju w spľawie nieodpłatnego
przekazania wycofanego z uŻytkowania sprzętu komputeľowego - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu. W/w sprzęt zostanie wykorzystany w Czýelni
Internetowej ,,Planeta'', ô W pľzypadku przekazania większej jego ilości, zostanie przekazany
do filii bibliotecznych w miejscowoŚciach Błoniec, Janina, olganów oraz Szaniec.

Następnie Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na przekazanie w dľodze daľowizny
spľzętu komputerowego niepľzydatnego w tut. Starostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju dla
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nr 412lŻ016 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia |4 czeľwca 2016 ľoku
w sprawie wyrażenia zgody na pľzekazanie w dľodze darowizny spľzętu komputerowego
nieprzydatnego w tut. Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju dla Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

A.d.27

łY sprawach różnych:

I. Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie 6 ze stawów komputeľowych :

Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju (2 szt.)
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Specjalnemu ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju (4 szt.) - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 27
do niniej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _zao 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustra zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w spľawie wyľażenia zgody na
likwidację bezuŻytecznego spľzętu komputerowego będącego na stanie Placówki
wykazanego w załqczniku nr 28 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za' 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa zapoznała Zarząd Powiatu z projektem
poľozumienia W sprawie wspólnego przepľowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę gazuziemnego w trybie przetaľgu nieogľaniczonego'
któľe zostanie zawarte pomiędzy Gminą Busko - Zdĺőj, Gminą Nowy Koľczyn, Gminą
Pacanów' Gminą Stopnica, Gminą Solec - Zdrój, Gminą Tuczępy i Powiatem Buskim -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Zarząđu Powiatu zapoznali się z wlw pľojektem poľozumienia oraz
upowaŻnili Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczącego Zarządu do jego
podpisania.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z przesłanymi przez Gminy propozycjami
zadan dľogowych na terenie Powiatu Buskiego do ľealizacji w 2017 roku w ľamach

,,Pľogľamu ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury dľogowej na Lata 2016 - z0|9" -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Członkowi eZarządu Powiatu zobowiązali Dyľektoľa Powiätowego Zarządu Dróg w Busku
- Zdroju do przeanalizowania możliwości rea|izacji wlw zadań dľogowych pod kątem
spełniania przez nie paľametrów okľeślonych w Rozporządzeniu Ministľa Tľanspoľtu
i Gospodarki Moľskiej zdnia}marca 1999 ľoku w spľawie warunkówtechnicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oĺaz przedstawienia infoľmacji
w powyższym zakľesie na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznaŁ się z Uchwałą Nr 56/Ż016 III Składu oľzekającego Regionalnej
Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2016 r. w spľawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutoľivmZarządowi Powiatu za 20l5 rok
z týułu wykonania budżetu - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 31 do niniejszego
protokołu.
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6. Dyrektoľ Zespofu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju C:rzegoru Lasak przedstawił
akÍualną sytuację w zakresie:

Poradni onkologicznej - w dniu 1 czeĺrĺca 201'6 r. został podany do publicznej
wiadomości na okres 2l dni wkunieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pruez
Zespół opieki Zdrowotnej wBusku -Zdroju. Wykazwywieszonyjestw siedzibieZoZ
w Busku - Zdroju oÍaz na stronie internetowej Szpitala. Następnie ptzez okres 30 dni
zainteresowane podmioty będą mogły składaó swoje ofeľty.
Poradni Podstawowej opieki Zdľowotnej _ wykonany został projekt w zakresie
dostosowania pomieszczeń w budynku Apteki. Rozważane jest także wydzielenie
powierzchni na terenie oddziafu Gruźlicy i Choľób Płuc i zlokalizowanie tam
PrzychodniPOZ,
wykonania limitów punktów przez poszczegő|ne oddziaĘ.
zobowięań wymagalnych, które na chwilę obecną wynosą ok. 6 089 000 zł.
Szpitďnego oddziału Ratunkowego - za ok. 3 miesiące wymagane będzie posiadanie
decyzji o pozwoleniu na budowę SoR. Koszt wykonania dokumentacji
to ok. 100 000 zł. Dyrektor ZoZ zwrócił się do Zarądu Powiafu o podjęcie decyzji
w przedmiotowej sprawie.

Informacja w powyższym zakresie została ptzyjęta ptzez Członków Zarząđv Powiatu
do wiadomości.

4d.28
Po zrea|izowaniu porządku obrad Przewodniczący ZaruąduJerzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l100 zamknął posiedzenieZarząduPowiafu.

Protokół sporądziła:
Barbaľa Nowocień

B. Nou^ccłl,,i


