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Pľotokół Nľ 107/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 29 gľudnia 2016 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udział wzĺęli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Kľzysztof Gajek
4. Wiesław Marzec

oraz

Sylwesteľ Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgirnnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju
Gtzegoľz Wojciechowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego
w Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Henľyk Kľzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany po ľządek posiedzeniaz

1. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwierdzeniequorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzen Zarządu Powiatu: Nľ 105/2016 z dnia 20 gľudnia

2016 r. oľaz Nľ 10612016 z dnia 23 gľudnia 2016 r '

5. Rozpatľzenie wniosku w spľawie wyľażenia zgody na dojazd do działki oznaczonej
numerem 57126 położonej w Busku - Zdroju, obľęb l0 przez działkę będącą własnością
Powiatu Buskiego oznaczoną numeľeln 5]124 położoną w Busku - Zdroju, obľęb 10

(Dyľ.ZST_I w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. GKN' Nacz. Wydz. EK).
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6. Rozpatľzenie wniosku Burmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdroj o ptzekazanie Gminie
Busko -Zdrőj działeknľ201 i20211 położonychwBusku -Zdroju przyulicyBocznej
Z ptzeznaczeniem na cele społeczne (Dyľ. ZSP Nľ 1 w Busku - Zdroju'
Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek oświatowych Nľ 1 w Busku - Zdroju w spľawie
nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l
w Busku - Zdroju na zajęcia z piłki siatkowej chłopców (Dyr. I Lo w Busku - Zdroju,
Dyľ. ZSP Nľ 1 w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Klubu Spoľtowego Handbalove Busko w sprawie nieodpłatnego
użyczenia hali Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdroju
na mecze w ľamach Małopolskiej Ligi Senioľów w piłce ręcznej (Dyľ. PMOS w Busku -

Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
9. Rozpatľzenie wniosku w sprawie wyraŻenia zgody na utwoľzenie kwalifikacyjnego kuľsu

zawodowego w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

10. Rozpatrzenie wniosku w spľawie wykorzystania herbu Powiatu Buskiego w celu
organizacji II Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastoľałek (Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatrzenie wniosków dyrektorów Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie i Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
w spľawie przekazania samochodu ze Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

12. Analiza wykorzystania środków na wspieľanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w ľoku 2016 (Nacz. Wydz. EK).

13.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1
w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego w ľamach Pľogramu Erasmus *
(Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzęnia aneksu
nĺ 7 do arkusza organizacji Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na ľok szkolny Ż01612017
(Nacz. Wydz. EK).

15. Zapoznanie się z popľawionym Rocznym Planem Rzeczowo - Finansowym Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju na ľok 2016 (Dyľ.ZoZ w Busku - Zdľoju, Skaľbnik
Powiatuo Nacz. Wydz. SOZ).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięi śľodków ťlnansowych pomiędzy pozycjami
pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie
(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

17. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku -

Zdroju w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budŻetu na20|6 ľok (Skarbnik
Powiatu).

18. Podjęcie uchwały ZarząduPowiatu w Busku - Zdrojuw spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2016 (Skarbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego wŻ016 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarząđu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku (Skaľbnik Powiatu).'

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2016 roku (Skaľbnĺk Powiatu).
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Ż2.Podjęcle uchryały ZarząduPowiatu w Busku - Zdroju* ,p.u*i. zmianplanu dochodów
i wydatków w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu)'

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały
nĺ XY l|3Ż12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dniaZ9 stycznia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 (Skarbnik
Powĺatu).

24. Sprawy tóŻne.
'Ż5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych i o godzinie 730 otwoľzył lO7 posiedzeni e Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Znądu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecnoścí
Członków Zarzqdu oľaz zapľoszonych osób stanowíq załqczniki nr l í 2 do niníejszego
protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍzez Przewodniczącęgo Zarządu porządek obrad Członkowie Zarząduprzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 4
Protokoły z posiedzeŕĺ Zarządu Powiatu: Nr 105/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oľaz
Nľ l06/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku zostały pľzyjęte pTzez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Pana

dotyczącym WraŻeniazgody na czasowy i odpłatny dojazd do działki oznaczonej
numerem 57126 położonej w Busku - Zdroju, obľęb 10, m.in. przez działkę będącą własnością
Powiatu Buskiego oznaczonąw ewidencji gruntów numerem 57lŻ4 położoną w Busku - Zdroju,
obľęb 10 w związku z rea|izowaną budową 7 budynków mieszkalnych na działce 57125

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału GKN wskazał, że legiĘmowanym do zawarcia umowy najmu
lub dzierŻary części nieruchomości jest Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno
Informatycznych w Busku - Zdroju i Jemu na|eŻy przekazać przedmiotowy wniosek.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwesteľ Pałka
poinformował, Że zgodnie z dokonaną w oparciu o Uchwałę Nr 280/2009 Zarzqdu Powiatu
w Busku - Zdroju z dnia 8 lĺwietnia 2009 roku w sprawie olłeślenia minimalnych stawek
czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieľuchomości stanowiqcych własność Powiatu Buskiego
kalkulacją opłata za korzystanie z przedmiotowej nieruchomości w tľakcie budowy
ilw budynków mieszkalnych będzie wynosiła ok. 1 000 zł.
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Po pľzeanalizowaniu, ZaruądPowiatu zgodnie zprzedłoŻonąprzezNaczelnika Wydziału GKN
opinią' upoważnił Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
do zawarcia umowy najmu |ub dzierŻawy części nieľuchomości.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.6
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Kľzyżański zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdroj o przekazanie Gminie Busko - Zdrőj
działek nr 20 l i Ż0211 położonych w Busku - Zđro1u przy ulicy Bocznej w związku z planowaną

realizacją zadania,,Rozwój społeczno - gospodaľczy, ťlzyczny i pľzestrzenny Miasta Busko -

Zdrőj poprzez działania ľewitalizacyjne'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do

niniejszego pľotokołu. Przedmiotowe działki zostaną wykorzystane na cele społeczne. Gmina
Busko - Zdroj planuje utworzenie inkubatora aktywności społecznej (siedziby stowaľzyszeń
dzíałających na teľenie Gminy Busko - Zdrőj, klubu seniora, pomieszczeń na potrzeby
działalności społeczności zaľówno lokalnej, jak i Spoza Gminy Busko - Zdrój, itp') oraz

zagospodaľowanie pľzyległego terenu zgodnie z pÍzeznaczeniem obiektów' Naczelnik
Wydziału GKN pľzekazał, Że przedmiotowe działki stanowią własnośó Powiatu Buskiego
w tľwałym zaruądzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju (teren boiska
spoľtowego przy szkole).

Po przeanalizowaniu, ze wzg|ędu na to, Że wlw działki są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Szkoły, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍzez Członków
Zaľządu w głosowaniuprzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zarządu J9rzy Kolaľz poinformował,
że prowađzone są 'ô'.o*y z Marszałkiem Województwa Świętolazyskiego w zakľesie
dokonania zamiany nieruchomości położonej w Busku Zdrojupľzy ulicy 1-go Maja (internat

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdľoju) stanowiącej własnośó Powiatu
Buskiego na nieruchomość w Busku - Zdroju przy ulicy Armii Kľajowej (Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Kielcach - Filia w Busku - Zdľoju) stanowiącą własność

Województwa Świętokľzyskiego. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uľegulowana

będzie w formie dopłaty. Następnie Przewodniczący ZarząduzobowiązałNaczelnika Wydziału
GKN do zlecenia w m-cu styczniu Ż017 r. wykonania wyceny nieruchomości pľzy ul' l-go
MajawBusku -Zdroju.

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz nadmienił ponadto, że podjęte zostaną. działanía w celu
pozyskania środków na realizację koncepcji Dyľektora ZSP Nr 1 w Busku - Zdľoju odnośnie

nadbudowy budynku Szkoły, w wyniku któľej ZespóŁ pozyska dwie nowe sale lekcyjnę oraz
obserwatorium astronomiczne. Powyższe przyczyni się do podniesienia atľakcyjności ofeľty
edukacyj nej Szkoły oÍ az poszerzenia bazy dydakty cznej.

Ad.7
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNr 1 w Busku - Zdroju Andrzej Bilewski oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień ponownie przedłoŻy|i Członkom ?aľządu Powiatu

wniosek w sprawie wyľażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sporto-wej dla. Zespołu
Placówek oświatowytľ' N. 1 w Busku - Zdľoju w piątki w godzinach od 1445 do l615 w celu
przeprowadzęnia zajęÓ sportowych zpiłki siatkowej chłopców - załqczník nr 5 do niniejszego
pľotokołu. W pľzedmiotowym wniosku Dyľektor ZSP Nr 1 w Busku - Zdľoju poinformował,
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Że Szkoła ściśle współpracuje z ZespoŁem Placówek oświatolvych Nr l w Busku - Zdroju
w zakĺesie organizacji wspólnych imprez i uroczystości' ZSP Nr 1 w Busku - Zfuoju bezpłatnie
koľzysta takŻe z boiska,,orlik'' w trakcie organizowanych zawodów i turniejów sportowych'

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, Że zgodnie z deklaracją Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju uczniowie ZSP Nr l w Busku - Zdĺoju mają
zapewnioną możliwość koľzystania z boisk przy I Lo w Busku _ Zdľoju.

Po pľzeanalizowaniu, Zaĺząd Powiatu mając na względzie rozwőj sportu wśľód dzieci
i młodzieŻy, wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej ZSP Nr l w Busku -

Zdroju dla Zespołu Placówek oświatolvych Nr 1 w Busku - Zdroju l'raz w tygodniu
na l godzinę do końca ľoku szkolnegoŻ0l6l20l7.Da|sze udostępnianie uzależnione będzie od
decyzji Burmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w zakresię wspólnego oľganizowania
i finansowania zajęĆ, sportowych dla dzieci i młodzieŻy w Powiatowym Międzyszkolnym
ośľodku Sportowym w Busku - Zdroju.

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

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoftowego w Busku - Zdroju Grzegorz
Wojciechowski oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapozna|i Członków Zarządu
z wnioskiem Klubu Sportowego Handbalove Busko w sprawie nieodpłatnego użyczenia hali
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdroju na mecze w ľamach
Małopolskiej Ligi Seniorów w piłce ľęcznej oraz na zajęcia treningowe - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nľ 6 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków
Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków ZarząduPowiatu z wnioskiem
Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dlaNiepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na utworzenie kwalifikacyjnego kuľsu
zawodowego zaocznegoi E.13 ,,Projektowanie lokalnych sieci'komputeľowych
i administrowanie sieciami'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Członków Zarządu z wnioskiem
Wikariusza Paľafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu w spľawie objęcia
honorowego patľonatu nad II Międzyszkolnym Konkuľsem Kolęd i Pastorałek pod hasłem

,,Z Aniołami zaśpiewajmy" oraz wyrażenie zgody na wykoľzystanie hęľbu Powiatu Buskiego
na plakacie informującym o w/w przedsięwzięciu - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 8
do niniejszego protokołu.
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Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 1t
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskami
Dyrektorów: Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie - załqcznik nľ 9 do
niniejszego pľotokołu oraz Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju - załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu w spľawie przekazania używanego
samochodu w związku z vĺymianą na nowe w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu
Buskiego.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, że samochód ze Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju zostanie
pľzekazany do Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju, natomiast samochód z Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie zostanie ptzekazany do Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowaw czego w Broninie

Wniosek Dyľektora ZSTio w Busku - Zdroju został na chwilę obecną negatywnie
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu.

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

^đ.12Naczelnik Wydziału EK Renata Kĺzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu z Analizq
wykoľzystania śľodków na wspieľanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 20]6
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy KolaÍz oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
poinformowa|i,Że w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju przeprowadzona zostanie przez pľacowników Referatu Audytu
Wewnętrznego i Kontroli tut. Staľostwa kontro|a dotycząca prawidłowości wydatkowania
śľodków na wspieľanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Po analizie, infoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przez Członków Zaľządu
Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze sprawozdaniem
Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu
edukacyjnego pn. ,,EUROFUTURE Changing Places'' w ramach pľogľamu Eľasmus* za okľes
od 01 .09.2016 ľ. do 30.lI.2016 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I2 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, povĺyŻsza infoľmacja została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzęnia aneksu nr 7 do aľkusza oľganizacji Specjalnego



7

ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na
ľok szkolny 20l6120ĺ7.

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

Uchwała Nr 575120|6 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zatwíeĺdzęnia aneksu nr 7 do arkusza oľganizacji Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na rok szkolny
201612017 stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przedłożył Członkom
ZarząduPowiatu poprawiony Roczny Plan Rzeczowo _ Finansowy Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju na rok 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego
pľotokołu.

Dyrektor ZoZw Busku - Zdľoju poruszył n/w spľawy:
Poinformował, Że załoŻone w planie wskaŹniki wraz z ogólną stľatą w wysokości
-3 304 346,5l zł powinny zostać utľzymane. Nadwykonania za II półľoczę 20|6 r.
(zatwierdzoneprzeZNFZ) są wyŻsze niż 3 500 000 zł' Spowoduje to,iŻbyć, może Szpital
zbilansuje się do wysokości amortyzacji.
Przypomniał, Że nadwykonania za I półrocze 2016 r. zostały roz|íczone i odzyskane
w 95oÁ.

Poinformował, Że waľtośó całego kontraktu (specjalistyka i oddziały) na początku 20l6 ľ.

opiewała na kwotę ok. 40 3l4 000 zł, a zostanie on wykonany na kwotę
ok. 44 924 000 zł. Wartość kontraktu na początku 2017 ľ. będzie wynosiła
ok. 43 364 000 zł.
Przekazał, że w dniu jutrzejszym w Ministerstwie Zdrowia złoŻonY zostanie wniosek
w zakresie utworzenia SOR w ZOZ w Busku - Zdroju.
Nadmienił, Że w związku z osiągnięciem wymaganego wskaŹnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych Szpital zwolniony jest z obowiązku wnoszenia wpłat na PFRON.
w 2017 ľoku Szpital otrzyma 380 000 zł jako zwľot kosztów pľacodawcy z tytułu
zatrudniani a praco wników z or zeczeniem o stopniu niepełno sprawno ści.
Poinformował, Że ofeľta medyczna Szpitala zostanie poszerzona o nowe badania
diagnostyczne. Niepubliczny ZakŁad opieki Zdľowotnej Sp. z o.o. w Krakowie, który
prowadzi Poradnię onkologicznąw ZoZ w Busku - Zdroju zakupił maľtrmogľaf.

Przekazał, Że czterech lekarzy wyľaziło chęć przyjścia do pľacy w oddziale
Ginekologiczno - PołoŻniczym' Z dwoma lekaľzami zostały zawarte umowy na dyżury
medyczne.

Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak nadmienił, że w projekcie budzetu Powiatu na ľok 2017
zabezpieczono dla ZoZw Busku _Zdrojuzprzeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych śľodki w kwocie 500 000 zł (w ľamach wydatków majątkowych). Jeżeli
okazałoby się' że w związku z wpľowadzonymi w 2017 roku nowymi zasadami kontraktowania
Szpital mógłby otrzymać wyŻszy kontľakt, ktőry pľzyniósłby dodatkowy przychód, ale
wymaga to np. dokonania zakupu aparatuľy i spľzętu medycznego, to będzie istniała możliwośó
wygospodaľowania dIaZoZ dodatkowych 500 000 zł (w ramach wydatków majątkowych) pod
waľunkiem braku konieczności pokľywania straty za20l6 ľok.
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Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta ptzęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Artur Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali
Członków ZarząduPowiatu z wnioskiem Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oľaz
Kierownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków finansowych pomiędzy
pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2016 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do
niniej szego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdroju z dnia 22.|2'2016 r. Znak:
PF.0760'39.2016 w spľawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2016 ľok _

w bľzmieniu stanowiącym znłqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zđroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 20l'6.

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 576i2076 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 gľudnia 2016 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2016 stanowi załqcznik nr 17 do
niniej szego protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
w 2016 roku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

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

Uchwała Nr 57712016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku stanowi
załqczník nľ l8 do niniejszego protokołu.



4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2016 roku.

pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
wydatków budżetu Powiatu Buskiego

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

Uchwała Nr 578/20|6 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 29 grudnia 2016 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż016 ľoku stanowi
załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian
ľządowej oraz innych zadań zleconych

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w planie Íinansowym zadan z zahesu administracji
odľębnymi ustawami w 2016 roku.

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

Uchwała Nľ 57912016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku
w spľawie zmian w planie Íinansowym zadań z zakresu administracji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 20l6 ľoku stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

^d. 
Ż2

Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľzez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał. się.

Uchwała Nr 580/2076 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi
załqcznik nr 21do niniejszego pľotokołu.

4d.23
Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
wBusku -Zdrojuwspľawie zmiany uchwały nrXY113212016 RadyPowiatuwBusku -Zdroju
z dnia 29 stycznia Ż016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2016-2030.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 58112016 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 ľoku
w sprawie zmiany uchwały nľ XV/l3212016 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuzdnia29 stycznia
2016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-
2030 stanowi znłqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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Ad.24

W'sprawach różnych:

1. Członkowie Zaľządu Powiatu zapozna|i się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju na wniosek Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu
Pana Kľzysztofa Eliasza w spľawie ustawienia barier dľogowych na przepuście
zlokalizowanym w ciągu dľogi powiatowej Nr 0l13T Szczeglin - Wójcza- oblekoń
w m. oblekon oraz uzupełnienia znaku B-36 przy dľodze Nr 01l4T od drogi kĺajowej
nr 73 - Pacanów (ul. Stopnicka) w m. Pacanów - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 23 do niniejszego pľotokołu.

2. Członkowi e Zarządu Powiatu zapoznaIi się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na inteľpelacje Radnego Rady Powiatu Pana Jacka
Wacha zgłoszone podczas XXIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Z&oju w dniu
02.12.2016 ľ. w spľawie wykonania zadań drogowych - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu'

3, Zarząd Powiatu zaakceptował ďw propozycje zadań na teľenie Powiatu Buskiego
ptzewidziane do rea|izacji w 2017 ľoku w ramach usuwania skutków nawalnych
opadów deszczu:

1. Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ 0t 33T Strożyska - Sępichów od km l+l 70 do
km 2+700 długości l530 m'

2. Remont drogi powiatowej Nr 1009T Bugaj - Kosteľa od km 0+000 do km 0+465
długości 465 m.

3. Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 8+705 do km
8+935 długości 230 m.

4. Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0116T Pacanów - Sroczków - oleśnica -
Brody Duże - Grobla od km 0+000 do km l+000 długości 1000 m.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr l022T oleszki - Kostki Duże od km 0+000
do km 0+75l długości 751 m.

6. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - olganów od km
3+545 do km 4+555 długości l0l0 m.

7. Pľzebuđowa dľogi powiatowej Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od km 20+000
do km 2l+000 długości l000 m.

8. Przebudowa dľogi powiatowej Nr 0096T Stopnica - Goľysławice od km 6+514

do km 7+514 długości 1060 m.
9. Remont drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 1+200 do km

1+800 długości 600 m.

Całkowita wartośó zadań do realizacji w ľamach remontu to 320 330 zł, a w ramach
przebudowy to l 9l8 340 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



4d.25
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodni czący ZaruąduJeľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie 930 zamkný posiedzeni e Zarządl Powiatu.

Protokól spoľządziła:
Barbaľa Nowocień

I Nlo,"roc,.l^;


