
Znakz 8R.0022.2 .10 4.2016

Pľotokĺíl Nľ 104/20ló
z posĺedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 14 grudnĺa 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzĺał wzĺęlĺ:

1. JerzyKolaru
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Wiesław Marzec

oÍaz

Mariusz Sobowski - Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Lecznictwa w Busku -

Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Piotľ Zeljaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowavĺczej w Winiarach
GraŻyna Gľochowska _ Dyľektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
Justyna Szot - Studzizur - nauczyciel w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
Jolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Tomasz Galant - Dyľektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
GrzegorzWojciechowski - Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Adam Godula - Wicedyľektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Uľszula Kustra - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Maľiola Koľnicka - Inspektor w Wydziale EK
Doľota Szymańska - Inspektor w Wydziale oR



Proponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdľożenie uclrwał Rady Powiatu z XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2016 ľoku.
6. Ślubowanie nauczyciela mianowanego (Justyna Studzizuľ, Dyľ. SoS-w

dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego

dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody
na przekazanie ośľodkowi ptzez Powiatowy ośľodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju 4 tapczanőw (Dyľ. sos-w dla Niepełnospľawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju,, Dyr. PODiDN w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na likwidację pomocy dydaktycznych (Dyľ. ZST-I
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatľzenie wniosku Pľezesa Zarządu Buskiego ośrodka Trzeżwości ,,Zdrőj" w spľawie
wyľażenia zgody na udostępnienie stołówki w inteľnacie Zespołu Szkół Techniczno _

Informatycznych w Busku - Zdroju (Dyr. ZST-I w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
l0. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

w sprawie wyľażenia zgody na likwidację zużýego sprzętu i wyposażenia (Dyľ. I Lo
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na spľzedaŻ, przekazanie lub likwidację
śľodka trwałego (Dyr. PMOS w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku -

Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na bezpłatne udostępnienie hali spoľtowej
(Nacz. Wydz. EK).

13. Z'apoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z reaIizacji projektu edukacyjnego w ramach
pľogľamu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7
do aľkusza organizacji Zespołu Szkół Ponaclgimnazjalnych nr l im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdľoju na ľok szkolny 2016/2017 (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przekazania Zespołowi
Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdľoju
nowości wydawniczych (Nacz. Wydz. EK).

16. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania spľzętu pozostałego po likwidacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stopnicy (Nacz. Wydz. BK, Nacz. Wydz. OR).

17.Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku tinansowym uzyskanych przez oddziały, poľadnie
Za m-c pażdziernik 2016 r. (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

18. Zapoznanie się z informacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
w spľawie planowanego sposobu wykoľzystania śľodków finansowych zabezpieczonych
w budŻecie Powiatu Buskiego w wysokości 500 000 zł na rok 2017 (Dyr. ZoZw Busku _

Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).



J

19.Zapoznanie się z harmonogľamem zmian oraz sposobem ľealizacji zalecen pokontrolnych
wydanych.po kontľoli doľaŹnej przepľowadzonej przez'Wydział Polityki Społeczne.i
í Zdrowía Swiętokľzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce opiekuńczo
- Wychowawczej w Winiarach (Dyr. PCPRw Busku _ Zdroju, Dyľ. Po-W w Winiaľach,
Nacz. Wydz. SOZ).

20. Zapoznanie się z wystąpieniem Rzecznika Pľaw Dziecka do Ministľa' Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2016 roku dotyczącym instalowania monitoľingu
wizyjnego wewnątľz placówek opiekuńczo _ wychowawczych (Dyľ. PCPR w Busku -
Zdroju,, Dyľ. Po_W w Winiarach, Nacz. Wydz. SoZ).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Regulaminu
organizacyjnego Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka lozefa
Piłsudskiego w Winiaľach (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. Po-W w Winiaľach,
Nacz. Wydz. SOZ).

22. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Züoju inÍbľmującym o złoŻonym do Prokuľatury Rejonowej w Busku - Zdroju
zawiadomieniu o popełnieniu pľzestępstwa (Dyľ. PCPR w Busku - Zdrojuo Nacz. Wydz.
soz).

23. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Züoju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu of'eľt na powierzenie realizacji przez organízacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty zadania z zakľesu wspieľania ľodziny i systemu pieczy z,astępczej
pod nazułą'. ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowei,
socjalizacyjnej'' (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

24. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników
otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku''' ,'Pľowadzenie
domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie
choľych'' (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

Ż5. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju z rcalizacji pľojektu ,,Dobry Zawĺjd - Lepsze Zycie" za okľes od 0l.08.2016 ľ'
do 30.09.20l6 r. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powiatu).

26. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
dotyczącym ľealizacji projektu Pfl.] ,, Nowy Start - Nowe Zycie" (Dyr. PCPR w Busku -

Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).
27.Zapoznanie się z ,'Kieľunkami działan oraz waľunkami bľzegowymi obowiązującymi

ľealizatoľów Pľogľamu wyľównywania ľoŻnic między ľegionami III'' w 2017 roku
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

28. Rozpatľzenie wniosku Zaľządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa Przyjaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięÓ śľodków
finansowych pomiędzy pozycjami pľeliminarza kosztőw funkcjonowania Waľsztatów
Teľapii Zajęciowej przy TPD w Busku - Zdľoju (Dyľ. PCPR w Busku - Zĺlroju,
Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).

29. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków w dziale 852 rozdział 8521 8 na ľok 20 16

ľok o kwotę 4 406 zł (Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skarbnik
Powiatu).

30.Zapoznanie się z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniującej złoŻone
oťerty na powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy pľawnej w 20l7 roku (Nacz. Wydz. SoZ).
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3l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkuľsu ofeft na powierzenie rea|izacji zadania z zakresu prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy pľawnej w 20l7 roku (Nacz. Wydz. SoZ).

32. Rozpatruęnie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w spľawie

wrażenia zgody na dokonanie zmian między działami i paľagľafami w planie wydatków
budżetowych na rok 2016 (Skaľbnik Powiatu).

33. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budżetowyclr na 201 6

ľok (Skaľbnik Powiatu).
34. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju

w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanię zmian w planie wydatków budżetowych na 20l6
ľok (Skaľbnik Powiatu).

35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku -

Zdroiu w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięcia śľodków finansowych
w planach wydatków budzetowych na 2016 ľok (Skaľbnik Powiatu).

36. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym naŻ0|6
rok (Skaľbnik Powiatu).

37. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku -

Zdroiu w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na2016 rok (Skaľbnik
Powiatu).

38. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej StraŻy Pożarnej w Busku -

Zdroju w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na20|6 rok (Skarbnik
Powiatu).

39. Rozpattzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku -

Zdroju w sprawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budżetu na20l.6 rok (Skaľbnik
Powiatu).

40. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego w sprawie wyľażenia zgody na
dokonanie przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku -

Zdr oju (Skarbnik Powiatu).
41. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Buskiego na rok 20l6 (Skaľbnik Powiatu).
42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku (Skarbnik Powiatu)..
43. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie

wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20|6 roku (Skarbnik Powiatu).
44. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków

w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
45. Sprawy rőŻne.
46, Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 104 posiedzenie Zarządu Powiatu'

^d.2Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi



ĹluoľLlm pozwalającę na podejmowanie
Czlonków Zarzqdu oľűz zűpľoszonych
protokołu.
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pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności
osób stanowiq zclqczniki nr ] i 2 do niniejszego

Ad.3
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz Zapľoponował zmianę poľządku obrad polegającą
na zmianie kolejności omawiania punktów 17 Zapoznanie się z inJbrmacjq Dyrekĺoľa Zespołu
Opieki Zdrowotne'i v, Busku - Zdroju o trlľzychodach, kosztach oraz wyniku 'finansowym
uzyskanych przez oddzialy, poradnie za m-c październik 20]6 r' oľaz 18 Zapoznanie się
z informac.jq Dyrektora Zespolu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w spľawie planowanego
sposobu wykoľzy'stania śľodków.finansowych zabezpieczonych w budŻecie Powiatu Buskiego
w wysokości 500 000 zł ną rok 20]7, które zostaną omówione Zataz po punkcie 7.

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany
poľządku obrad w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku obľad, został przyjęty pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Na wniosek Pľzewodniczącego Zarządu, poľządek obľad wÍaz Z przyjętą powyżej zmianą,
zosÍał przyjęty przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 103/20l6 zdnia 2 gľudnia 2016 ľoku został pľzyjęty ptzez Członków Zar"ządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się'

Ad.5
Wdrozenie uchwał Rady Powiatu z XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 20l6 roku -

zĺtłqcznik nľ 3 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nľ XXIII l 216 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 20l6 roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

_ Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w życie odpowieclzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłaníapowyŻszej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Wojewody Świętokľzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Uľzędowym
Woj ewództwa Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach

-za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymał się.

lJchwała Nr XXIII l 2t7 t 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gŕudnia 2016 roku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku.

- Za wdľożenie powyższej uchwały i infbrmowaníe Zaľządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny iest Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak.
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- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Pľezesa Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach.
Wojewody Świętokrryskiego, celem ogloszenia w Dzienniku Uľzędowym
Wojewĺidztwa Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľry 4 głosach
_za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstrzymal sĺę.

Uchwała Nľ XXIII l 218 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gľudnia 20l6 roku
w spľawie zmiany uchwały nrXYll32l20l6 Rady Powiatu w Busku -Zdro1uzdniaL9 stycznia
20l6 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż016-
Ż030'

_ Za wdľożenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiätu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyzszej uchwały
w formie elektľonicznej w programie BESTIA do:

Pľezesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľz,y 4 glosach
_zar 0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXIII l 219 ĺ2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 20l6 ľoku
w spľawie zmíany uchwały Nr XVII/150|20I6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
l kwietnia 20l6 roku w spľawie okĺeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pĺzypadających według algoľytmu w 20l6
ľoku na ľealizację zadan z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim'

za wdľoŻenie powyższej uchwały i inÍbrmowanie Zarządl Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - ZdrojuAndľzej Smulczyński, Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy
w Busku - Zdľoju Marian Szostak, Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czqwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte przezZarządPowiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_zar 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľrymał się.

Uchwała Nľ XXIII l Ż20 ĺ 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Swiętokrzyskiego.

za wdľoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wďraŻania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

- Pľezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľry 4 glosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrrymal się.
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Uchwała Nľ XXIII l 221 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 20l6 ľoku
w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
dľogowym vządzen infrastruktuľy technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z poIľzebami zarządzania dľogami lub potľzebami ľuchu dľogowego oraz ľeklam'

za wdroŻenie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdtaŻaniaw Życie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku
_ Zdroju Kľzysztof Tułak oraz Skaľbnik Powiatu Artur Polniak.
Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do przesłaniapowyŻszej uchwały do:

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

- Wojewody Śwĺętokľryskiego, celem ogloszenĺa w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Swiętokľzyskiego.

Powyższe stanowĺsko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu prry 4 głosach
_za,0 glosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ XXIII ĺ 222 l 2016 Rady Powiatu w Btrsku - Zdroju z dnia 2 grudnia 20l6 roku
w sprawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu,pn. ,,Inwestycja
y pľzyszłość'' w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Swiętokrzyski e go Ż0 | 4 -2020 .

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w życie odpowiedzialna jest Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju GraŻyna
Gľochowsk a otaz Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień.
Kieľownik BR Baľbara Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskĺego w ramach nadzoľu na podstawĺe art..78 ust. l ustawy
z dnĺa 5 czerwca 1998 ľoku o samoľządzie powĺatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu prry 4 głosach
_z'ar 0 glosach -pľzecĺw ĺ 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XXIII l 223 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016 roku
w spľawie wyraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. 

',Dobľy 
Start''

w ľamach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2O|4-2O2O.

za wdroŻęnie powyŻszej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialni są: Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nľ 1 w Busku - Zdľoju Andľzej Bilewski, Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno -

Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień.
Kieľownik BR Barbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyższej uchwały do:

Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie art.'78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało prryjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľrymał sĺę.

Uchwała Nľ XXIII l 224 l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 grudnia 20l6 ľoku
w sprawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych oľaz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykoľzyŚtywania dotacji.
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za wdtoŻęnie powyzszej uchwały i infbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w życie odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień
w tym do pľzekazania uchwały zainteresowanym podmiotom oraz Skarbnik Powiatu
Artuľ Polniak.
Kieľownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:

Prczesa Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach.
Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogloszenia w Dziennĺku Uľzędowym
Województwa Swiętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ XXIII l 225 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 grudnia 201ó ľoku
w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania spľawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju za20l6 rok.

za wdtoŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artur Polniak, Dyľektoľ
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -Z&ojuGrzegorzLasak orazNaczelnik Wydziału
SoZ Sławomir Dalach.

- Kieľownik BR Baľbaľa Banaś zobowiązana jest do pľzesłania powyzszej uchwały do:

Wojewody Świętokľryskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przezZarząd Powiatu w glosowaniu pľzy 4 glosach
_za,,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľrymal się.

Ad.6
Nauczyciel kontľaktowy ze Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju Pani Justyna Szot - Studzizur w dniu
15 listopada 2016 r. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją
Egzaminacyjną powołanąprzezZarząd Powiatu w Busku _ Zdroju.

W dniu dzisiejszym Pani Justyna Szot - Studzizur w obecności Członków Zarządu Powiatu,
Dyľektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju oľaz Inspektora w Wydziale EK złoŻyła uľoczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wľęczyli Pani Justynie Szot - Studzizuľ Akt'nadania sĺopnia
ąwąnsu zau,odowego nauczyciela mianowanego - załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Nastqpiły gratulacje'

Ad.7
Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju GraŻyna Grochowska zwrőciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w spľawie wyľażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ośrodkowi przez Powiatowy ośrodek
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju czterech tapczanów - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu'

Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju
Jolanta Maślicha wyraziłapozytywną opinię w powyŻszym zakľesie'
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Z-ca Dytektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju Maľiusz
Sobowski oľaz Główny Księgowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietraszewski zapoznali Członków Zarządu z informacją o przychodach, kosztach oraz wyniku
ftnansowym uzyskanych pÍzez oddziały, poľadnie za m-c pażdziernik 2016 r' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz stwieľdził, że wynik finansowy Szpitala budzi niepokój

w związku Zczympľowadzone Są ľozmowy z pľzedstawicielami banków odnośnie pľzesunięcia
teľminu spłaty obligacji i kĺedýu Powiatu. Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz zwľócił się
z zapytaniem czy ZoZ po zaciągnięciu 8,5 mln zł kredytu i spłacie wszystkich zobowiązaŕl
wymagalnych, na nowo Zaczyna generowaó stratę czy teŻ zaczyna się bilansować.

Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietraszewski
wyjaśnił, ze wszystkie zobowiązania wynragalne zostały spłacone na chwilę kiedy wzięta
została poŻyczka. od tamtego momentu wszystkie zobowiązania wymagalne ľegulowane są na

bieżąco. Ponadto zwlw śľodków pozostało 800 tys. zł,ktőre znajduje się na lokacie. Część tych
śľodków zostanie przeznaczona na pokľycie wydatków związanych z modemizacją oddziału
GruŹlicy i Choľób Płuc. Stľata Szpitala Za m-c wľzesień br. (naľastająco od początku ľoku)

wynosi - 4751 72O,5l zł, Za m-c pażdziemík br. (narastająco od początku ľoku)
- 4 79I 564,89 zł w związku z czym wzrost jest niewielki. W m-cu pażdzierniku br. wykonano
nadwykonania na kwotę ok. l 940 tys' zł. Są to zweľyťrkowane pÍzezNFZ pľocedury. Zakłada
się, że kwota nadwykona ń za m-c listopad i grudzień bľ. będzie podobna. Gdyby łączna kwota

nadwykonań wynosiła ok. 3 500 tys. - 3 800 tys. zł i z tej kwoty udałoby się odzyskaÓ

pľzynajmni ej 70o/o, to Szpital zbilansowałby się do wysokości amortyzacji.

Z-caDyrektoraZoZ ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju oľaz Główny Księgowy ZoZ w Busku
- Zdľoju poinfoľmowali o zmniejszeniu kontľaktu na rok 2017 na Stację Dializ. Następnie

nadmienili, że Szpital Zmaga się z ľosnącymi kosztami wynikającymi m.in' z wykonywania
większej ilości badań diagnostycznych - tomografii komputeľowych (koszty z tego tytułtr

wzrosły z ok' 20O tys. zŁ do ok. 500 tys. zł) czy teŻkonieczności serwisowania oprogľamowania
(wydatek z tego tytułu to kwota ok. 11l tys. zł). Cena za punkt wykonanych świadczeń
pozostaje natomiast na niezmienionym poziomie tj. 52 zł. Szansą na uzyskanie dodatkowych
pľzychodów pÍZez Szpital jest wypracowanie nadwykonań i uzyskanie zanię zap\'aty z NFZ.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz przedstawił Członkom ZarząduzałoŻeniado nowelizacji
ustawy o działalności leczniczej. Samorząd terytoľialny będzie mógł kupować świadczenia
opieki zdľowotnej u podmiotów, dla któľych jest on oľganem tworzącym . oznacza to, ze jeśli

samoľząd będzie dysponował śľodkami finansowymi, może je wydaó na wykup dodatkowych
świadczeń dla swoich mieszkańców np. gdy Szpitalowi skończył się kontrakt Z NFZ.

Pľzyjęcie takiej propozycji finansowania usług medycznych, może spowodować konieczność
ogľaniczenia liczby łőŻek i personelu w Szpitalu. MoŻe się bowiem okilzać,, Że poziom
opeľatywy' poziom zajętości łőŻek będzie wynosił nie 80% a|e 40%o.
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Następrrie nawiązując do ogłoszonęgo pÍzez Sąd wyroku w spľawie powikłali po wykonanej
w Gdańskrr opeľacji u pacjentki ze Szwecji, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zwrocił
uwagę na właściwe zabezpieczenie inteľesu ZoZ w Busku - Zdroju w zakľesie
odpowiedzialności za pacjentów, u któľych zabiegi będą przeptowadzać podmioty
vĺy dzíerŻawiaj ące B lok operacyj ny.

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zapytał o plany dotyczące dalszego funkcjonowania
oddziału Ginekologi czno - Położniczego.

Z-ca Dyrektora ZOZ ds. Lecznictwa w Busku - Zdľoju poinfortnow ał, Że z posiadanych pľzez
Niego inÍbľmacji wynika, Że oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy w ZoZ w Pińczowie nie
został uwzględniony w tzw. sieci szpitali. oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy w ZoZ
w Busku - Zdľoju został zakwalifikowany do w/w sieci. obecnie tľwa oczekiwanie na pľzyjŚcie
do pľacy lekarza zatrudnionego w ZoZw Pińczowie. Powyższe przyczyni się do zwiększenia
liczby pacjentek.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 18
Z-ca Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Lecznictwa w Busku - Zdroju Maľiusz
Sobowski oľaz Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietľaszewski zapoznali Członkőw Zarządu Powiatu z inÍbľmacją dotyczącą planowanego
sposobu wykoľzystarria śľodków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Buskiego
w wysokości 500 000 zł na ľok 2017 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Dyľekcja Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wstępnie wnioskuje o ptzeznaczenie
kwoty l24 451 zŁ na zadanie pn. ,,Zakup i dostawa apaľatury oraz sprzętu medycznego dla
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju". Pozostała część środkow przeznaczona
zostanie na modeľni zację T ľaktu Porodowego.

Informacja w powyższym zakĺesie została przyjęta pÍZez Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.8
Wicedyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Inťoľmatycznych w Busku - Zdroju Adam Godula,
w opaľciu o uzyskaną zgodę na likwidację pomocy dydaktycznych, zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyľazenia zgody na dokonanie wymiany modelu ciągnika
Uľsus na nowszy model samochodu marki Peugeot 106 oraz zamianę pojazdu ćwiczeniowego
rnarki Ford Fiesta na pojazd samochodowy marki opel Coľsa. Pismo Dyrektoľa ZST-I w Busku
- Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

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

Ad.9
Wicedyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju Adam Godrrla
zwľocił się do Zarządu Powiatu z wrrioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na bezpłatne
udostępnienie pomieszczen stołówki wÍaz z zap\eczem kuchennym w internacie dla Buskiego
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ośľodka Trzeżwości ,,Zdrőj" w celu zorganizowania spotkania wigilijnego w dniu 17 grudnia
Ż016 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Zarząd
Powiatu w głosowanfuptzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l0
Dyľektoľ I Liceurn ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tonrasz Galant zwľócił się
do Z.arządu Powiatu z wnioskiem z dnia 08.12.2016 r. Znak: Lo-710-101l2016 w spľawie

wraŻenia zgody na likwidację zuŻytego sprzętu i wyposażenia wyszczegőlnionego
w załqczniku nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11
Dyľektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju Grzegorz
Wojciechowski zwrócił się do Zaruądu Powiatu z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na
spľzedaŻ, przekazanie lub likwidację śľodka trwałego - Autobusu ,,AUTOSAN'' H9-20.41 ' ľok
produkcji 1994 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu vĺyraził zgodę na sprzedaŻ wlw Środka tľwałego
w dľodze przetaľgu.

Powyższe stanowisko Zostało pľzyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornicka zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdroiu w spľawie
wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali spoľtowej dla Zespołu Placówek
oświatowych Nr 1 w Busku - Zdľoju w piątki w godzinach od 1445 do 1615 w celu
przeprowadzeniazajęi, sportowych zpiłki siatkowej chłopców - załqcznik nľ ]2 do niniejszego
protokołu. W pľzedmiotowym wniosku Dyľektoľ ZSP Nľ l w Busku - Zdroju poinformował,
Że Szkoła ściśle współpľacuj e z Zespołem Placówek oświatolvych Nr 1 w Busku - Zdroju
w zakľesie organizacji wspólnych imprez i uroczystości. ZSP Nľ l w Busku - Zdroju bezpłatnie
koľzysta takŻe z boiska ',orlik'' w trakcie oľganizowanych zawodów i turniejów spoľtowych.

Zaľząd Powiatu odŁoŻył pľocedowanie przedmiotowego wniosku do czasu rozstrzygnięcia
kwestii współfinansowania przez Gminę Busko -Zdrőj kosztów pľowadzeniapľzez Powiatowy
Międzyszkolny ośrodek Sportowy w Busku - Z&oju sekcji spoľtowych dla uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrőj'.Iednocześnie Inspektoľ w Wydziale EK Mariola
Koľnicka został.azobowiązanado rozeznania, w których dniach Dyľektoľ ZSP Nľ 1 w Busku -

Zdroju koľzysta z boiska ',orlik'' i czy w tym czasie mógłby koľzystać z boisk przy I Lo
w Busku - Zdroju.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
kwartalnym (wľzesień 2016 r. - listopad 2016 r.) Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznyclr
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego Eľasmus+
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pt' ,,4 Professions 4 Greaĺ Fuĺure" -wbrzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego
pľotokołu.

Po ana|izie, powyższa infoľmacja została przyjęta pÍzez Członków Zaruądu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14
Inspektor w Wydziale EK Mariola Kornicka pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ 7 do arkusza oľganizacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nľ l im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju na rok szkolny 2016lŻ0|7 .

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

Uchwała Nľ 554/2016 Zarządu Powiatu w Busku
w spľawie zatwierdzenia aneksu n-r 7 do
Ponadgimnazjalnych nľ l im. Mikołaja Kopernika w
- stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

- Zdľoju z dnia 14 grudnia 2016 ľoku
arkusza oľganizacji Zespołu Szkół

Busku - Zdroju na rok szkolny 201612017

Ad. 15
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka pľzedstawiła projekt uchwały Zarz.ądu Powiatu
w Busku -Zdrojuw sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i ogólnokształcących
im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju nowości wydawniczych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 555/20il6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2016 ľoku
w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku - Zdľoju nowości wydawniczych - stanowi lałqcznik nr 15 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału oR Uľszula Kustľa oľaz Inspektoľ w Wydziale EK Mariola Kornicka
zapoznały Członków Zarząđu Powiatu zwykazem spľzętu pozostałego po likwidacji Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do
ni niej szego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału oR Urszula Kustľa oraz Inspektoľ w Wydziale EK Mariola
Koľnicka poinfoľmowały, Że z wnioskami w spľawie nieodpłatnego przekazania ilw sprzętu
zwľócili się: Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju, Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju oraz Prezęs Zarządu ,,Uzdrowiska Busko - Zdroj" S.A. i Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno - Ręhabilitacyjnego ,,Górka''. Przedmiotowe wnioski
stanowią załqcznÍk nr 17 do niniejszego protokołu.

Zaruąd Powiatu postanowił przydzielíć, dla
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju: 1 komputeľ stacjonarny, 2 laptopy, 1 niszczaľkę.
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju: 2 biurka'
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Spec.jalistycznego Szpitala oľtopedyczlro _ Rehabilitacyjnego ,,Góľka": 1 komputer
staojonaľny, 1 laptop.
Staľostwa Powiatowego: 1 aparat teleĺbniczny, l bindownicę (dla Wydziału EK),
l tablicę kołkową do układania planu lekcji' 4 pojemniki na papieľ toaletowy, 1 szafkę
na klucze, 2 fotele.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19,4d.20
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przedłoŻył
Członkonr Zarządu haľnronogľam zmian oraz sposób realizacji za\ecen pokontrolnych
wydanych po kontroli dorażnej przeprowadzonejprzez Wydział Polityki Społecznej iZdrowia
Swiętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Placówce - w bľzmieniu stanowiącynr
załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej
sprawie stanowi załqcznik nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ Po-W w Winiaľach poinfomował, Że zalecenia (poza jednym) zostały zĺealizowane'
Spotkanie wychowanków Placówki na temat iclr pľaw w Placówce odbędzie się l7 gľudnia
2016 r. odnośnie ľealizacji zalecenia dotyczącego rriedopuszczania do sytuacji' w których
wychowankowie obligowani są (wbľew ich woli) do uľlopowania Placówki, Dyrektor Po-W
w Winiaľach przekazał, że wszystkim kooľdynatorom gľup autonomicznych, kooľdynatorowi
ds. opieki i wychowania oľaz pracownikowi socjalnemu wydano dodatkowe polecenia
słuzbowe dotyczące szczegőłowego analizowania atmosfery domowej oraz chęci ptzyjęcia
wychowanka w miejscu deklaľowanego przez niego pobytu.

W kwestii zalęcęniadotyczącego tozwaŻeniarezygĺacji z monitoľingu pomieszczen placówki,
PCPR w Busku - Zdroju zgodnie z ptzedłoŻoną opinią, stoi na stanowisku, iż monitoľing
powinien być odinstalowany wewnątľz budynku Placówki.

Ponadto, Dyrektoľ PCPR w Busku - Zdľoju przedłoŻył Członkom Zarządu wystąpienie
Rzecznika Praw Dziecka do Ministľa Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z dnía 22 |utego
20l6 ľoku dotyczące instalowania monitoringu wizyjnego wewnątrz placówek opiekuńczo -

wychowawczych otaz vĺykaz Placówek opiekuńczo - Wychowawczych województwa
świętokľzyskiego wraz z informacją czy w w/w Placówkach zainstalowany jest monitoring -

w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu'

Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju poinformował, Że z pozyskanych informacji wynika,
Że na l6 placówek opiekuńczo - wychowawczych województwa świętokľzyskiego tylko
w 4 placówkach zainstalowany jest monitoľing wewnątrzi nazewnąftz budynku.

W nawiązaniu do kontroli przepľowadzonej w Po_W w Winiaľach, Naczelnik Wydziału SoZ
przekazał, że w Jego opinii oľaz pÍacowników Refeľatu Audyu Wewnętľznego i Kontľoli
tut. Staľostwa Powiatowego monitoľing obejmujący koľytarze może pozostać, gdyż nie naľusza
on pľywatności wychowanków.
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Dyľektoľ Po-w w Winiaľach poinfoľmował, Że pľzepľowadzone zostały spotkania
z pľacownikami Placówki oraz pľzedstawicielami samoľządu wychowanków podczas których
wnioskowali oni o pozostawienie monitoľingu ze względów bezpieczeństwa.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz stwierdził, że pľacownicy powinni złoŻyc do Dyrektoľa
Placówki pisemny wniosek w tym zakresie'

Dyľektor Po-w w Winiaľach nadmieníł, Że zapoznał się z odpowiedzią Ministľa Rodziny,
Pľacy i Polityki Społecznej na pismo Rzecznika Pľaw Dziecka, w któľei informuie on, Że do
tej pory nie było zadnych skaľg w tym zakresie i nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Członek Zaľządu Krzysztoť Gajek zwrccił uwagę, że kwestia monitoringu jest Sprawą
uznaniową. Rzecznik Praw Dziecka powinien wystąpić do ustawodawcy o uľegulowanie tej
kwestii w pľzepisach pľawa.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz Zaproponował, aby odinstalować monitoľing z sali
komputerowej, natomiast monitoľing obejmujący korytarze pozostawić do 31 sierpnia 20l7
ľoku.

Członkowie Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _ptzeciw i 0 głosach
*wstrzymał się, zaakceptowali w/w spos,ób załatwienia pľzedmiotowej sprawy.

Dyľektoľ Po-W w Winiarach został zobowiązany do uszczegőłowienia pľzedłożonego
haľmonogľamu realizacji zaleceń pokontľolnych o kwestie podjęte na dzisiejszym posiedzeniu
Zarządu.

Ad.2l
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotľ Zeljaś poinformował,
Że w związkl z zalęcęniami pokontrolnymi wydanymi po kontroli doraŹnej pľZeprowadzonej
p:zez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokĺzyskiego Urzędu'Wojewódzkiego
w Kielcach zaszła potrzeba modyfikacji Regulaminu organizacyjnego Placówki w punkcie
dotyczącym wzmocnień pozytywnych i negatywnych'

Następnie Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach przedstawił pľojekt
uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany Regulaminu oľganizacyjnego
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej im. MaľszałkaJőzefa Piłsudskiego w Winiaľach.

Po analizie, powyŻ,sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 556/20|6 Zarząúl Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiaľach _ stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego
pľotokołu'

^d.22Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
poinÍbľnrował Członkőw Zarządu o złozonym pruęzNiego do Prokuľatury Rejonowej w Busku
- Zdľoju zawiadomięniu o popełnieniu pľzestępstwa z art. 212 $ 1 Kodeksu kaľnego
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego protokołu.
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Ponadto Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju poinfoľrnował, że wystąpił do Starosty Buskiegcl
o zdjęcie nadzoľl"l PCPR nad Po-W w Winiarach.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz przekazał, że pľzedmiotowy wniosek został skierowany
do Wydziału soz, celem pľzeanalizowania pľzepisów pľawnych w tym zakľesie.
Pľzewodniczący Zarządu nadmienił, Że z pľzedstawieniem w/w wniosku pod obľady Zarządu
wstľzyma się do czasu ľozstrzygnięcia przez Pľokuľaturę wszystkich spľaw dotyczących
Placówki.

Członkowie Zarządu Powiatu zaapelowali do Dyrektorów: Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju oľaz Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
o ugodowe załatwienie w/w spľawy.

4d.23
Wicestaľosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowei Stanisław Klimczak oraz Dyľektoľ
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Züoju Andľzej Smulczyński zapoznali
Zarząd Powiatu z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej otwartego konkursu ofeń na
powierzenie ľealizacji pÍZez oÍganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadanía
z zakľesu wspieľania ľoclziny i systenru pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej _ w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu. Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak oľaz
Dyrektor PCPR w Busku - Z&oju Andrzej Smulczyński poinformowali, Że uchwałą
Nľ 5291201 6 z dnia l4 listopada2016 roku, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwaľty
konkuľs ofeľt na powieľzenie ľealizacji pÍzez otganizacje pozarządowe i inne upľawnione
podmioty, zadania z zakresu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

',Prowadzenie 
Placówki opiekuńczo Wychowawczej, całodobowej socjalizacyjnej''.

Na w/w zadaníe została złoŻona jedna of-eľta. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nľ 548/201 6 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 2 grudnia 2016 r. dokonała oceny
w/w oferty. W wyniku zastosowania proceduľy konkuľsowej na zadanię 

',Pľowadzenie
Placówki opiekuńczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej'' wybľano ofeľtę
Zgromadzenia Sióstľ Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia ul' Szpitalna l0, 3 l _ 024 Kĺaków
polegającą na pľowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego Placówki opiekuńczo
Wychowawczej, całodobowej' socj al izacyj nej w Pacanowi e.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy pľotokół został zaakceptowany ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej
Smulczyński pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofeľt na powierzenie realrizacji przez organizacje
pozaĺządowę i inne upľawnione podmioty zadania z zakľesu wspieľania rodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą. ,,Prowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,
całodobowej, socj alizacyj nej''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 557/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofeft na powieľzenie realizacji ptzez
organizacje pozaruądowe i inne upľawnione podmioty zadania z zakresu wspieľania rodziny
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i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Pľowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej,
całodobowej, socjalizacyjnej'' stanowi załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.Ż4
Wicestaľosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak otaz Dyľektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Züoju Andrzej Smulczyński zapoznali
Zarząđ Powiatu z pľotokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej otwartego konkuľsu ofert na
wspaľcie rea|izacji ptzez oľganizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadan
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku", ,,Pľowadzenie domu por'nocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych'' _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wicestarosta Buski Stanisław
Klimczak oraz Dyľektor PCPR w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński poinformowali,
że uchwałą Nr 528/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Zatząd Powiatu w Busku - Zdľoju
ogłosił otwarty konkurs ofeń na wsparcie realizacji ptzez otganizacje pozarządowe i inne
uprawnione podmioty, zadan z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
l ' Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym

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

psychicznie choľych.
Na w/w zadania zostały złoŻone dwie ot-eľty. Komisja Konkursowa powołana uchwałą
Nľ 549/201 6 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016 r. dokonała oceny w/w
ofert. W wyniku zastosowania pľoceduľy konkuľsowej na zadanie,,Prowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku'' wybrano ofertę Caľitas
Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3,25 - 0l3 Kielce polegającą na pľowadzenitt
na teľęnie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Ratajach Słupskich dla osób
w podeszłym wieku. Na zadanie ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie choľych'' wybľano ofertę Zgľomadzenia
Sióstľ Alber1ynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 9l polegającą
na prowadzeniu na terenie Powiatu Buskiego domu pomocy społecznej w Słupi
ptzeznaczone go dla kob iet pľzewlekl e psychi czn i e chorych.

Po przeanalizowaniu' powyższy protokół został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał'się'

Następnie Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej
Smulczyński przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie
ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie rea|izacji przez organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadan z zakĺesu pomocy społecznej pod nazwą:

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

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

Uchwała Nľ 558/2016 Zatządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofert na wsparcie realrizacji przez
organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty zadan zzakręsu pomocy społecznej pocl

nazwą'. ,'Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
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w podeszłym wieku'', ,,Pľowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
kobiet przewlekle psychicznie choľych'' stanowi załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zaľząd Powiatu Ze spľawozdaniem z realizacji pľojektu ,,Dobry Zawód - Lepsze
Życie" za okľes od 01 .08.20l6 ľ. do 30.09.2016 r. _ w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 27
clo niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.26
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinfoľmow ał, że projekt pn. ,'Nowy Start - Nowe Życie" w ramach Poddziałania 9 '2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Swiętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 uzyskał pozytywną ocenę meľytoryczną i w dniu
0|.l2.2016 ľ. odbyły się negocjacje ustne. Proponowana waľtość pľojektu przed negocjacjami
Ío 739 485 zł, po negocjacjach war1ośó projektu wyniesie 906 435 zł' Dyrektor PCPR w Busku
- Zdľoju poinfbľmował, że dokonana zostanie aktualizacia wniosku aplikacyjnego a następnie
wyznaczony zostanie teľmin podpisania umowy o dofinansowanie'
Główne działaniaw pľojekcie to:

Zadanie l - Utworzenie i działalność oŚľodka Intęľwencji Kľyzysowej;
Zadanie 2 - Wsparcie na rzęcz osób funkcjonujących w ľamach pieczy zastępczej;
Zadanlę 3 - Centľum dla Rodzin i inne działania skieľowane do wszystkich gľup
docelowych.

Pisma Dyrektora PCPR w Busku - Zdroju z dnia 23)1.2016 r. oraz 02.12.2016 r.

w pľzedmiotowej spľawie stanowią załqczniki nr 28 i nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakľesie została pľzyięta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.27
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacj ą dotyczącą pľoceduľ rcal'izacji,,Programu
wyľównywania różnic między regionami III'' obowiązujących realizatorőw w 20l7 roku
- w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nľ 30 do ninieiszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach został zobowiązany do przeana|izowaniaz'.
Dyľektorem Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie - kwestii złoŻęnia wniosku na
zakup samochodu dla DPS,
Dyrektoľem Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego w Busku - Zdľoju
- mozliwości zakupu w ramach w/w Pľogľamu środka tľansportu dla ośrodka.
Dyľektorem Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju - możliwości pozyskania
przez ZoZ środków z w/w progľamu w związku z planowaną modernizacją Traktu
Poľodowego'

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Naczelnika
Wydziału SoZ do pľzygotowania dla Dyľektoľa PFRON oddział Swiętokĺzyski zapľoszenia
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na uľoczyste pÍzekazanie samochodów osobowych zakupionych w 2016 r' w ramach pľogľamu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,,Pľogľam
wyľÓwnywania różnic między regionami III'''

Ad.28
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapozna|i
Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Zarządu oddziału Powiatowego Towaľzystwa
Pľzyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć
środków ĺinansowych pomiędzy pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów
Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju w 2016 ľoku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 31 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zaruądu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.29Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej
Smulczyński zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 07.12.Ż016r. Znak:
PCPR.ZAF.3O1 1.l3.20l6 o zwiększenie limitu wydatków w dziale 852 rozdziaŁ 85218 na20|6
ľok o kwotę 4 406 zŁ - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

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

4d.30
Wicestaľosta Buski, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak otaz
Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach zapoznalí Zarząd Powiatu z protokołem
z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złoŻone ofeľty na powieľzenie ľealizacji
zadania z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu. Naczelnik Wydziału
SoZ Sławomiľ Dalach poinformowaŁ, Że trchwałą Nr 51112016 z dnia26 paŻdziernika 2016
rokll,Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłosił otwaľty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy pľawnej w 2017 roku.
Do powyższego konkursu wpłynęło osiem ofert. Komisja Konkuľsowa powołana uchwałą
Nľ 530/201 6 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 listopada2016 r. dokonała oceny
w/w ofeľt. W wyniku oceny foľmalnej ofert konkuľsowych Komisja stwieľdziła, że dwie ofeľty
nie spełniły warunków formalnych otwaftego konkuľsu ofeľt. Komisja rekomenduje zawarcie
umowy na powieľzenie realizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej w miejscowości Stopnica w budynku Gminnego Centľum Kultury z oferentem Nr 2
tj' Klub Jagielloński - Kľaków'

Po przeana\izowaniu, powyższy pľotokół został zaakceptowany przęz Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.31
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofert na powieľzenie
ľealizacji zadaniazzakresu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 20l7 ľoku'
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Po analizie, powyższa uchwała został'a pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 559/2016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2016 ľoku
w sprawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofeľt na powierzenie rea|izacji zadania
z zakľesu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 201 7 ľoku stanowi załqcznik nr
34 do niniejszego pľotokołu.

Ad.32
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dnia 08.12.2016 r. Znak: DPS-3||015212016 w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian między działami i paragrafami w planie wydatków
budzetowych na ľok 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego
pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _Zdrojuzdnía07,|2.2016t.Znak: Lo-07l0-981201'6 w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych na 2016 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3ó do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu' powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.34
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dnia07 .1Ż.2016 ľ. Znak: Lo-071 0-9912016 w spľawie
wyraŻenia zgody na dokonanię zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 ľok -
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu. powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Członkowie Zarządu Powiatu zaznaczy|i, że składane wnioski dotyczące zmian w planach
finansowych powinny zawięľai pisemne uzasadnieníe oraz stwierdzenie, Że na danych
paľagrafach, po dokonaniu pľzesunięć nie wystąpi niedobór środków finansowych.

Ad.35
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku Zdroju z đnia 08.|Ż.2016 r. Znak:
ZSP.072Ż.31.20|6 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięcia śľodków
finansowych w planach wydatków budżetowych na 2016 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym

zcłqcaúk nr 38 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.3ó
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie z dnia 08'l2.20l6 r. Znak:
SoSw-30l l-1212016 w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie Íinansowym
naŻ0|6 ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 39 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowarriu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdroju z dnia 0|.|2.20|6 r. Znak:
PF.0760.29.2016 w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2076 rok
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 40 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.38
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľazy Pozarnej w Busku - Zdroju z dnia 01.122016 r. Znak:
PF.0760.30.2016 w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2076 rok
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4I do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.39
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _ Zdľoju z dnia 09'|2.2016 r' Znak:
PF.0760.33.Ż016 w spľawie pľzekwalifikowania wydatków w planie budzetu na 2016 rok

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.40
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Wydziału Finansowo

- Budżetowego Z dnia l2.12.2016 ľ. Znak: FN.302l .178.Ż016 w sprawie wyrazenia zgody na
dokonanie przeniesień w planie Íinansowym wydatków Staľostwa Powiatowego w Busku _
Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 43 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu. powyższy wniosęk został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.41
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uchwała Nr 56012016 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 grudnia 2016 roku
w spľawie zmían w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nr 44 do
niniej szego protokołu.

Ad.42
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił
w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2016 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

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 Nľ 56112016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 14 gľudnia 2016 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż0|6 ľoku stanowi

załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu.

Ad.43
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2016 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za' 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał. się.

Uchwała Nľ 56212016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľoju z dnia 14 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku stanowi

załqcznik nr 46 do niniejszego protokołu.

^d.44Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zđroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 563/2016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 gľudnia 2016 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr 47 do niniejszego pľotokołu.

4d.45

łV sprawach różnyclt:

L Członkowi e ZarząduPowiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyľektora Świętokľzyskiego
Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach na inteľpelację Radnego Rady Powiatu Pana
Piotľa Wąsowicza zgłoszoną w dniu l3 wľześnia 2016 r. w sprawie dokonania zmiany
lokalizacji usytuowania znaku E-4 informującego o dojeżdzie do m. Budzyń,
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zlokalizowanego w km 13+400 w ciągu Dw 973 w m, Budzyń
stanowiąoym załqcznik nr 48 do niniejszego pľotokołu'

w brzmieniu

2. Inspektoľ w Wydziale oR Dorota Szymańska poinfoľmowała, Że w związku
zuszkodzęniem telefonu Przewodniczącego Zarządu, odstępując od pľzeprowadzenia
rozeznania cen, dokonano jego wymiany na nowy apaľat Samsung Galaxy 55 Neo oľaz
pľzedłuzono umowę na okres kolejnych 24 miesięcy. Miesięczny abonament wynosi
49,20 zł. Waľtośó apaľatu to 7 290,27 zł bľutto. Będzie on spłacany w 24 ľataclr.

Członkowi e Zarządu Powiatu zaakceptowali przedstawiony powyższej sposób
załatwienia w/w spľawy.

Ad.46
Po zrea|izowaniu porządku obľad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziĘkował obecnym
zaudział i o godzirrie l035 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

fvt;
Pľotokół spoľządziła:
Barbara Nowocicń

Đ. ľÜouctLlÁ


