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Protokól Nr 86/2016
posiedzen i a Zarządu Powiatu
z dnia 3 sierpnia 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
Ż, Stanisław Klimczak
3. Krzysztof Gajek
4. Robert GwőŹdŹ
5. Wiesław Maľzec

oraz

Grzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Kľzysztof Tułak _ Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Urszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Adľian Lasak - Inspektoľ w Wydziale SoZ

Proponowany porządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z inÍbľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez oddziaŁy, poľadnie
za m-c czerwiec Ż016 r. (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdľoju' Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

6. Zapoznanie się z informacją o pľzebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju za I półľocze 2016 roku (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdľoju,
Skarbnik Powiatuo Nacz. Wydz. SOZ).
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7. Zapoznanie się z kwaľtalnymi spľawozdaniami: Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych
aktywów finansowych i Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz potęczen
i gwarancji (Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

8. Zapoznanie się z Progrąmem Naprawczym Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku - Zdroju
(Dyr. ZoZw Busku - Zdľoju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojuw sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2016 (Skaľbnik Powiatu).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku (Skaľbnik Powiatu).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2016 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powĺatu).

13. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania mienia ľuchomego pozostającego na wyposażeniu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy, który zňajduje się w stanie likwidacji
(Nacz. Wydz. EK, Nacz. Wydz. OR).

14. Zatwieľdzenie Planu Pracy Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż0|6lŻ0|7 (Nacz. Wydz. EK).

15. Sprawy róŻne.
1 6. Zamknięci e posied zenia'

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 86 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quonrm pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lkty obecności Członków Zaľzqdu oraz
zuproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany prZęZ Pľzewodniczącego Zarząú: porządek obrad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 85/2016 zdniaT7 |ipca2016 roku został przyjęty przezCzłonków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznú. Zarząd
Powiatu z infoľmacją o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanych przez
oddziały, poradnie Za m-c czeľwiec 2016 r' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, że stľata w dalszym ciągu narasta,

ale zauwaŻalna jest poprawa w stosunku do roku Ż0l5. Pod uwagę naleŻy wziąć, to, że kontľakt
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na rok 2016 zosÍał obniżonv o 3 080 000 z.ł' Strata zam-c czeľwiec 2016 ľoku (naľastająco
odpo.'ąľatazaanalogicznyokresľokuubiegłegowynósiła
4250890,97 zł. Szpita| wypracował nadwykonania na kwotę 1820774,77 zł. oddziały
Szpitala pľacują coraz lepiej. Kwoty niewykonania kontľaktu na poszczególnych oddziałach
zmniejszają się. Na oddziale Choľób Wewnętrznych kwota niewykonania kontľaktu wynosiła
ok. 100 000 zł. obecnie oddział ten wypľacował nadwykonania na kwotę ok. 80 000 zł.DąŻy
się do tego, aby nadwykonań na oddziałach zachowawczych było jak najwięcej. Dyrektor ZoZ
nadmienił, Że liczy na odzyskanie nadwykonań w większym procencie niz w latach
poprzednich. Kontynuując Dyrektor ZoZ stwieľdził, Że liczyŁ na większą mobilizację załogi.
Wprowadzony został proces motywacyjny, pľemie dla pracowników tych oddziałów,
komórek, które wypracowują zyski. Pewne zaszłości, pľzyzwczajenia przekładają się jednak
na taki a nie inny tryb pľacy. Próba odwrócenia powyższego przęz okres l0 miesięcy może się
nie udać. Następnie Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju zwrócił uwagę' że duŻym obciążeniem
dla Szpitalasązawarte ugody zwierzycielami' Dzięki rozmowomzwierzycielami udało się
zawrzeć ugody, w któľych płatności zostały rozłoŻone na raty. Są to jednak wysokie kwoty,
któľe Szpital musi comiesięcznie ponosió kosztem bieŻących potľzeb i wydatków. Ponadto
wierzyciele oprocz spłaty należności Żądają także odsetek' W miesiącu lipcu br. Szpital
zwlw tytułu wypłacił środki w kwocie ok. 657 000 zł. W m_cu czeľwcu bľ. kwota ta wyniosła
ok. 557 000 zł. Dyľektor ZoZ podkreślił, ze tylko jedno nieoczekiwane wezwanie do zapłaty
bądż nakaz zapłaty na kwotę przekĺaczającą mozliwoŚci finansowe Szpitala spowoduje
zachwianie jego płynności ťrnansowej. Dyrektor ZoZ poinformował, Że rozulaŻa możliwośÓ
zaciągnięcia kľedytu na okľes 10 lat Z przeznaczeniem na ľedukcję zobowiązan wymagalnych.
Zaletą przyjęcia tej foľmy redukcji zobowiązan jest skupienie się na jednym wierzycielu,
któľym jest bank' Dyrektor ZoZ ptzekazał, Że chciałby uzyskai kľedyt bez konieczności
zabezpieczania go np. poręczeniem Rady Powiatu. Poręczenie takie przełożyłoby się na
obniżenie wskaŹników dla Powiatu i negatywnie wpłynęło na Wieloletnią Pľognozę
Finansową. Dyrektor ZoZ nadmienił, że są tylko trzy banki, które udzielają takich kredytów,
gdzie zabezpi eczeni em j est kontrakt S zpitala.

Infoľmacja w powyŻszym za\<resie została przyjęta przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.6
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z infoľmacją o pľzebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju zaI pőłrocze 2016 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 4 do niniejszego protokołu'

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju poinformował, Że miesiąc czeľwiec wskazał na pewne
pozýywne tendencje. Są one jednak zbyt wolne, aby doprowadzii do zbilansowania się
Szpitala na koniec bieżącego ľoku. Następnie Dyľektor ZoZ poruszył kwestię rczliczania
kosztów Bloku operacyjnego' oddziały zabiegowe (oddział Chiruľgiczny ogólny' oddział
Chirurgii Uľazowo - oľtopedycznej oraz oddział Ginekologiczno - Położniczy) będą
pokľywały koszty ty|ko za czas rzeczywistego korzystania z Bloku operacyjnego. Blok
opeľacyjny jest śľodkiem tľwałym całego Zakładu, zatemjego koszty w okresie postoju będą
przypisywane do wszystkich oddziałów Szpitala. Dyrektor ZoZ zwrőcił również uwagę na
kwestię wykorzystania Bloku opeľacyjnego' co związane jest z odejściem od chiľuľgii otwaľtej
na ÍZecZ chiruľgii małoinwazyjnej' laparoskopowej. Duży pľocent zabiegów jest obecnie
wykonywany w gabinecie zabiegowym, pracowni endoskopowej. 90% operacji
ginekologicznych to procedura cięcia cesaľskiego' SpecjalisÍyczne operacje chiruľgiczne
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wykonywane są w szpitalach wojewódzkich. Następnie Dyrektot ZoZ poinformował o bľaku
możliwości do ľoku 2017 uzyskaníaprzez Szpital kontľaktu urologicznego czy też otwaľcia
oddziału urologicznego. Część procedur urologicznych może być jednak roz|iczana w ramach
chirurgii. Dyľektor ZoZ nadmienił o prowadzonych rozmowach z podmiotem leczniczym
Urovita z siedzibą w Katowicach oraz zamiarze wykonywania zabiegów urologicznych na
oddziale Chiľuľgicznym ZoZ w Busku - Zdľoju.

Dyrektoľ ZoZ nadmienił, że zakupiony został optymalizatoľ kosztów, który wskazuje jakie
procedury wprowadzió aby uzyskać większą liczbę punktów z NFZ. W/w program jest na etapie
wdľazania.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ ZoZzwrőcił uwagę, Żenegatywnie nawynik finansowy
Szpitala wpływa to, Że ZoZ posiadając stawkę ryczałtu na Izbę Przyjęć, w wysokości
2 500 zł, świadczy usługi medyczne na Ízecz pacjentów, ktőrzy nie zostali zaopatrzeni przez
Pogotowie Ratunkowe w ramach nocnej i Świątecznej ambulatoryjnej opieki medycznej oraz
pacjentów spoza teľęnu Powiatu Buskiego, ktőrzy ulegli wypadkowi lub uľazowi i nie zostali
przyjęci przez inne Szpitale. Dyľektor ZoZ wskazał przykłady sąsiednich Szpitali, które
pomimo posiadania mniejszej liczby łóŻek otrzymują większą stawkę ryczałtunalzbęPrzyjęć,
lub pomimo posiadania SoR wykonują jedynie zabiegi planowe. Poinfoľmował, Żę ZoZ
w Busku - Zdľoju byłby skłonny przĄąć, kontrakt na nocną i świąteczną ambulatoľyjną opiekę
medyczną.

odnośnie Szpitalnego oddziału Ratunkowego, Dyrektor ZoZ poinformował, Że do końca
bieżącego roku wymagane będzie posiadanie pozwolenia na budowę. Byó może zmianie ulegną
wymogi dotyczące funkcjonowania SoR i zostaną one zlibeľďizowane. Na chwilę obecną do
funkcj onowania ilw oddziału należałoby dopłacać.

W kwestii oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľoju
przekazał, że prowadzone są działania w celu pozyskania |ekarza ginekologa - onkologa,
co umoŻliwiłoby wykonywanie większego zakľęsu zabiegów. Na w/w oddziale wpľowadzono
system pracy zmianowej |ekarzy. Jeżeli powyŻsze nie pľzyniesie efektów, funkcjonowanie
oddziału zostanie zawieszone.

odnośnie oddziału Kaľdiologicznęgo' Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju poinformował'
że zgodnie z informacją uzyskaną od Pľezesa Intercard Sp' z o'o., w/w oddział nie zostanie
uruchomiony do m-c lutego 2017 r. Powyższe związane jest z obniżeniem wyceny procedur
kardiologicznych. Dyrektor ZoZ nadmienił, Że istnieje możliwość przejęcia przez Szpital
nakładów inwestycyjnych w sýuacji nieuruchomienia ilw oddziału w przewidzianym
w umowie terminie. Poinfoľmował, ľównież że zwrócono się do Pľezesa Intercard Sp. z o.o.
o przedstawienie propozycji jaki inny rodzaj świadczeń mógłby być realizowany
na dzierŻawionej od Szpitala powierzchni.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju przekazał, że w dniu 22.07.Ż016 ľ. podpisano umowę
dzierŻawy powierzchni użýkowej w Szpitalu na pľowadzenie Poľadni onkologicznej.
W wyniku przetargu nieogľaniczonego najkorzystniejszą ofertę złoŻył Niepubliczny Zakład
opieki Zdľowotnej Sp. z o.o' z siedzibą w Kľakowie' W kwestii udzielania świadczeń tego
rodzaju prowadzone są również ľozmowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego oraz
Dyrektoľem Swiętokľzyskiego Centľum onkologii w Kielcach.
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W dalszej części posiedzenia zwrócono uwagę na konieczność zbilansowania bieŻącej
działalności Szpitala, tak aby miesięczne przychody z kontraktu i innych żrődeł pokrywały
wszystkie koszty z vĺyłączeniem kosztów zobowiązań.

Dyľektoľ ZoZ stwierdził, Że powyŻsze uda się uzyskać jedynie pod warunkiem odzyskania
nadwykonań w wysokim procencie lub pod waľunkiem redukcji liczby peľsonelu Szpitala.

Po ana|izie, powyŻsza informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu'powyŻsząinformację naleŻy przeiazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu w miesiącu wrześniu br.

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

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak omówił kwaľtalne
sprawozdania: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansolvych oraz Rb-Z
o stanie zobowiązan wg tytułów dłużnych oľaz poľęczeń i gwarancji - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zal<ĺesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.8
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak pľzedstawił Członkom
Zaľządu Powiatu Program Naprawczy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu,

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz stwieľdził, Że powyŻszy ptogram zawieľa bardzo dobľą
diagnozę funkcjonowania Szpitala. Bľak jest natomiast analizy ekonomicznej i wyliczeń
finansowych dotyczących wdľożenia poszczególnych wariantów. Zdaníem Przewodniczącego
Zarządu Jeľzego Kolarza wybór okľeślonego wariantu i jego real.izacjaleŻy w gestii Dyrektoľa
ZoZw Busku - Zdľoju.

Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdroju poinformował, Że wpľowadzono maksymalne ogľaniczęnia
kosztów, limity wydatków. Główny trzon wydatków stanowią płace. Dyrektoľ ZoZnadmienił,
Że przyjął kierunek dział'ania zakładający, że stľaty zostaną pokľyte większymi przychodami'
Powyższe odbywa się w małym stopniu, co związane jest również z obłoŻeniem łózek
w Szpitalu. Zakładany kierunek działania w zakľesie maksymalnego zwiększaniaprzychodów
jest realizowany przezzałogę, ale jest to tľend zbyt wolny.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poruszył ďw sprawy:
zwľócił uwagę na kwestię realizacji zalecen wydanych przez Państwową StĺaŻPoŻamą,
stwierdził, Że na jeden miesiąc przed zakończeniem okĺesu udzielonej gwaľancji
na realizowane ľoboty inwestycyjne naleŻy dokonywaó przeglądów gwaľancyjnych w celu
stwierdzenia ewentualnych wad i usteľek oľaz wyegzekwowania ich usunięcia'
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poddał pod ľozwagę kwestię uchwalenia nowego Statutu Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju w związku z otrzymanym wýykiem Wojewody Swiętokľzyskiego
dotyczącymuchwałyNľXVIVI6|12016 RadyPowiatuwBusku -Zdrojuzdnia 1 kwietnia
20|6 r. w spľawie dokonania zmían w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju oraz uchwały Nr XVIIVl70lŻ0l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
ŻŻ kwietnla 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Z&oju.

W zakresie ľealizacji zaleceń wydanych przez Państwową Stľaż Pożarną' Dyrektor ZoZ
w Busku - Z&oju poinfoľmował, Że dokonano przeglądu budynków Szpitala w aspekcie
spełniania pÍzez ZoZ wymagan przeciwpozaľowych. Spoľządzona w tym zakresie opinia
będzie ľealizowana w zaIeŻności od wysokości środków jakimi będzie dysponował Szpital
po zakończeniu modeľnizacji Apteki Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz
otwarciu ofert na modernizację oddziału GruŹlicy i Choľób Płuc.

Członek Zarządu Robeľt GwőżdŹ złoŻyl na ľęce Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju podziękowania za przyjęcie w dniu 20 lipca br' członków Fundacji
Wspólnoty Wielopokoleniowej z Gminy Pacanów oruz pokazanie w/w osobom oddziałów
i działów Szpitala z ich wyposażeniem w spľzęt i aparaturę medyczną.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dnia 02.08.2016 r. Znak: P2D.523110.19.2016 w sprawie
zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu na zakup samochodu ciężarowego
samowyładowczego w wysokości l09 500 zł - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7
do niniejszego protokołu. Środki na w/w samochód zostały zabezpieczone w planie wydatków
budzetowych w kwocie 200 000 Zł, natomiast jego aktualna waľtość po pľzetaľgu
to 309 500 zł.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż016.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaĺządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 438/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z đnia 3 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nľ 8
do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nľ 439/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2016 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi
załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji rządowej oraz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l6 roku.

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

Uchwała Nr 440/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 3 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakľesu administľacji rządowej oraz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l6 ľoku stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nľ 44112016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2016 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznÍk
nr ]I do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
W związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia l kwietnia 20l6 roku
o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy z dniem 3l sierpnia 20l6 ľoku
oraz podejmowanymi działaniami związanymi z likwidacją w/w szkoły, Naczelnik Wydziału
EK Renata Krzemień przedłoŻyła Członkom Zaruądu Powiatu vĺykaz wyposażenia, pomocy
i przedmiotów znajdujących się w majątku ZSP w Stopnicy i księgach inwentaryzacyjnych _
w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ 12 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu się z listą potrzeb zgłoszonych pÍZez Specjalny ośrodek Szkolno
Wychowawczy d\aNiepełnospľawnych Ruchowo w Busku _Zdtoju, Dom Pomocy Społecznej
w Gnojnie' Powiatowy ośľodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju,
Powiatowy Międzyszkolny ośrodek Spoľtowy w Busku _ Zdroju, Zespőł opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju, Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu poszczególnych składników
mienia ruchomego w/w jednostkom zgodnie z załqcznikíem nr I3 do niniejszego protokołu.
JednocześnieZarząd Powiatu podjął decyzję, że pozostałe wyposażenie' na które nie zgłoszono
zapotrzebowania zostanie przejęte przez tut. Staľostwo Powiatowe - Wydział oľganizacyjny
i Kadľ.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła Plan Pľacy Powiatowego ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju na rok szkolny Ż01612017
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu. Ww Plan pľacy został
pozytywni e zaopiniowa ny przez Świętokrzyski ego Kuratora oświaty'

Po analizie' Zarząd Powiatu zatwierdził powyŻszy Plan .Pľacy Powiatowego ośľodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju na ľok szkolny 2016120|7
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15

łv sprawach ľóżnych:

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował o możliwoŚci wzięcia udziału
w obchodach Dnia Niepodległości Ukľainy w okresie od 18 do 22 sierpnia 20l6 roku
w Rejonie Mohylew - Podolski - załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Robeľt Gwőżdż zgłosił wniosek o dopełnienie zatľudnienia w Biuľze
obsługi Rady i Zarządu, tak aby w/w Biuľo funkcjonowało w składzie tľzyosobowym.

Ad. t6
Po ztealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie l050 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziłal
Barbara Nowocień


