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Pľotokól Nľ l3712017

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 9 sicľpnia 20l7 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
Ż. KľzysztofGa.iek
3. Robert Gwożdż
4. Wiesław Maľzec

oraz

Kľzysztof 'l'ilłak - Dyľektoľ Powiatowe go 7'aľządu Dľóg w Busku _ Zdroju
l)aľiusz .Iuľecki - Kierownik Centľum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym \)rzędz,ie
PľacywBusku-Zdľojrr
Andľzej Smulcz.yński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.ju
Piotl'Zeliaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wyclrowawczej w Winiaľach
Gl'zcgorz Lasak _ L)yľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Z'&oiu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Rcnata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artuľ I)olniak - Skaľbnik Powiatu
Jerzy Słuza|ski - Sekretaľz Powiatu

Pľoponowany porządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia'
Ż. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzy.ięcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyięcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Z,apoznanie się z infbnrracją Dyľektora Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdľoju na

temat poniesionych wydatków na bieżące utľzymanie dľóg powiatowych w okľesie od
0l .0l '201 7 ľ' clo 30'06.201 7 r. (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

6. Zapoznanie się z pismem Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym
O p1'7'yznalre.j kwocie środków Funduszu Pľacy Z przeznaczenięm na ĺjnansowanie w 2017
ľoku kosztów nagľĺlcl ora7, skłaclek na ubez1rieczenia społeczne pľacowników



Ż

Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju (Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7, Zapoznanie się z planem finansowym Funduszu Pracy na 2017 ľok, infoľmacją
z wykonania planu ĺŤnansowego Funduszu Pracy za okres od początku ľoku do dnia 30
częrwca ľoku 20l7 oľaz ze spÍawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Ptacy za
miesiąc czerwiec 20l7 ľoku (Dyr. PUP w Busku _Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

8. Pod.ięcie decyzji o zmniejszeniu śľodków PFRON (Dyr. PCPR w Busku - Zdrojun Dyľ.
PUP w Busku -Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

9. Zapoznanie się z koncepcją dostosowania Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiaľach do standardów wynikających z ustawy (Dyľ. Po_w w Winiarach, Dyľ.
PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

l0.Zapoznanie się z opinią Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w spľawie rrrożliwości adaptacji budynku na potľzeby placówki opiekuńczo -
wychowawczej (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Dyľ. Po-W w Winiaľach, Nacz.
Wydz. SOZ).

11. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zclľoju
o pľzychodaclr' kosztach oraz wyniku finansowym uzyskanym ptzez oddziały, poľadnie
za m-c czerwiec Ż017 r. (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

12. Rozpatrzenie wniosków w spľawie oľganizacji nauczania indywidualnego (Nacz. Wydz.
EK).

l3. Rozpatľzenie wniosków w sprawie organizacji indywidualnych zajęc ľewalidacyjno _
wychowawczych (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia aneksu nr
l do aľkusza organizacji Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju na
ľok szkolny 201612017 (Nacz. Wydz. EK).

l5. Zatwięrdzenie Planu Pracy Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenią
Nauczycieli vv Bu,sku - Zdroiu na rok szkolny 201 7/2018 (Nacz. Wydz. EK).

l6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania pľzeniesień
w planie f,tnansowym wydatków na20|7 rok (Skaľbnik Powiatu).

17. Podjęcic ucłrwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skaľbnik Powiatu).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zđroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku (Skarbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku (Skarbnik Powiatu).

20. Pod.ięcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji rządowej oraz innych zadan zleconych
odrębrrymi ustawami w 2017 roku (Skaľbnik Powiatu).

2t. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVV246l20l7
Rady Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia 3 maľca 2017 roku w sprawie okľeślenia zadaŕl
orazpodziału środków z Patistwowego Funduszu Rehabilitacii osób Niepełnospľawnyclr,
pľzypadających według algoľytmu w 2017 ľoku na ľealizacj ę zadan z zakľesu ľehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skaľbnik
Powiatu).
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23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie upoważnienia do pľzeprowadzenia
postępowania w zakľesie wyboru biegłego rewidenta do badania spľawozdania
finansowego za 2017 ľok w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju (Skaľbnik
Powiatu).

24.Rozpatrzenie wniosku w spľawie udostępnienia odpisu umowy zawarÍej przez Zespół
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju nazaciągnięty kľedyt (Nacz. Wydz. SoZ).

25. Spľawy rőŻne.
Ż6. Zalnkni ęci e pos i ed zenia.

Ad. I

obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, który powitał
zebranych io godzinie 8()0 otworzył l37 posiedzenie ZarząduPowiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zatządu .Ieľzy Kolarz
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków
quorum pozwalające na podejmowanie
Człon.kĺjw Zarzqdu orilz zűprosl,onyclt
protokołu.

oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
prawomocnych uchwał i decyzji - lisý obecności
osłjb stanowiq załqczníki nr I i 2 do nÍniejszego

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowi e Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu jednogłośnie.

Ad.4
Protokół Nľ 136/20l7
Powiatu bez uwag w
wstľzymał się'

z dnia 2 sierpnia 2017 roku został przyjęty pÍZęz Członków Zarządu
głosowaniu przy 3 głosach _za, 0 głosach _przeciw i l głosie _

Ad.5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju Krzysztof Tułak, zapoznał
Członków Zarządu z informacją w zakľesie poniesionych wydatków na bieŻące utrzymanie
dľóg powiatowych w okresie od 01.0l.20l7 r. do 30.06.2017 r' - w bľzmieniu stanowiącym
załĺ1cznĺk nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor P7,D w Busku _ Zdľoju uzupełnił powyższą infoľmację o dane, odnośnie śľodków,
które zostały zaangaŻowane w miesiącu czeľwcu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyżs zym za|<ĺesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Członek Zarządu Krzysztof Gajek zgłosił wniosek w sprawie uzupełnieniaszczelin w asfalcie
jakie pojawiły się na odcinku drogi powiatowej w m. Bľzostków koło ośľodka Zdrowia,

Ad. ó
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku _
Zdroju Daľiusz .Iurecki, zapoznał Członków Zarządu z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy
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i Polityki Społecznej informującym o przyznanej kwocie środków Funduszu Pľacy
Z przeznaczeniem na ĺ'inansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na
ubezpieczenia społeczne pľacowników Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu'

I n foľm acj a w pow y Ższym zakľe s i e zo stała przy jęta pr ZeZ Zar ząd Powi atu do wi adom o śc i.

Ad.7
Kierownik Centľum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku -
7.dro.iu Daľiusz .Iurecki, zapoznał Członków Zarządu z planem finansowym Funduszu Pľacy
na 2017 rok, informacją z wykonania planu finansowego Funduszu Pľacy za okľes od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 oraz Ze sprawozdaniem o przychodach
iwydatkach Funduszu Pľacy za miesiąc czeľwiec 20l7 roku - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do powyższego planu
finansowego.

Infbľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w spľawie ponownego podziału śľodków
przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok 2017 przypadających na realizację
zadan okľeślonych ustawą o ľehabilitacji zawodowej i społecznej otaz zatľudnianiu osób
niepełnospľawnych _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ponowny podział powoduje zmniejszenie środków dla Powiatu Buskiego o kwotę 9 743 zł.

Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdtoju Andľzej Smulczyński
oľaz Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Powiatowy Urząd Pracy
w Busku _ Zdľoju Dariusz Juľecki pľzedstawili propozycje podziału środków _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 8 i załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po ptzeana|izowaniu, Zaruąd Powiatu W głosowaniu jednogłośnie podjął decyzję
o zmniejszeniu śľodków na rehabilitację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku
_ Zdľoiu.

Ad.9
Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zapoznał
Członków Zarządu z koncepcją dostosowania Placówki do standaľdów wynikających
z ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w peľspektywie ľoku 201912020 _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do przedstawionej
koncepcji Dyrektoľa Po-W w Winiarach stanowi załqcznik nr' ] I do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do propozycji PCPR-u w zakresie
przeniesienia placówki opiekuńczo _ wychowawczej w inne miejsce i utworzenia w budynku,
w którym obecnie mieści się Placówka innej jednostki pomocy społecznej lub placówki
oświatowej np. Młodzieżowego ośrodka Wychowawczego (MoW), wyjaśnił, Że z zebranych
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infbľmacji na temat działalności MoW-ów wynika, koniecznośó funkcjonowania szkoły
w tego typu ośrodkach, co z koli przy niewielkiej liczbie wychowanków geneľuje duże
koszty.

Dyrektor Placówki w Winiarach Piotr Zeljaś poddał pod ľozwagę możliwośó utwoľzenia
Młodziezowego ośľodka Wychowawczego pľowadzonego przez Stowarzyszenie. Dyrektoľ
podał przykŁad MoW-u w Łańcucie.

Członek Zarządu Robert Gwożdż zaproponował wykorzystanie budynku w Winiarach na
MłodzieŻowe Schronisko Tuľystyczne.

Zarz,ąd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału EK do zebrania informacji co do zasad
funkcjonowania Młodzieżowych Schľonisk Tuľystycznych'

Podczas dyskusji, Pľzewodniczący Zarządu Ieruy Kolarz, zaproponował możliwość
przeniesienia Placówki opiekuńczo - Wychowawczej do budynku internatu Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdtoju, który od 2019 ľoku, w związku
z pľzeniesieniem szkoły do nowo wybudowanego obiektu, pozostanie pusty.
Przewodniczący Zaruądu zwľócił uwagę' Że jezeli po ptzeanalizowaniu kosztów
ĺunkcjonowania Placówki w budynku internatu, zapadłaby decyzja o jej pľzeniesieniu, to do
2019 roku byłby czas na Zastanowienie się w jaki sposób zagospodarować budynek
w Winiaľach, tak aby nie generował stľat, a dodatkowo wykoľzystać go w taki sposób' by
stwoľzyć miej sca pracy.

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek wyľazlł zaniepokojenie, argumentując, Żę nie jest
w inteľesie mieszkańców Nowego Korczyna, których repľezentuje, aby zamykać, Placówkę
ztaką tľadyc.ią nie mając konkretnej koncepcji, co do sposobu zagospodaľowania budynku.
Członek Zaruądu, kontynuując stwierdził, Że jeŻeli będzie konkľetny pomysł to wyrazi zgodę,
.jeśli nie' zgody takiej nie będzie.

Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektora PCPR, Dyľektora Po-W w Winiaľach orazNaczelnika
Wydziału SoZ do rozeznania i analizy kosztów utrzymania i funkcjonowania placówki
opiekuńczo -- wychowawczej w budynku internatu ZSTio w Busku _ Zdľoju.

Informacja w powyzszym zakľesie została przyjętaprzezZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad. r0
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smulczyński,
zapoznał Członków Zarządu z infoľmacją o możliwości adaptacji domu w miejscowości
Kołaczkowice na potľzeby placówki opiekuńczo _ wychowawczei _ Rodzinkowego Domu
Dziecka - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ l2 do niniejszego pľotokołu.

Ze względu na pojawienie się nowych okoliczności omówionych w punkcie 9 wniosek
pozostaj e bez rozpatrzęnia.

I n foľm acj a w powyżs zym zakľe s i e zo stała pt zyj ęta pÍzez Zarząd Powi atu do wi adom o ści.

Ad. 1l
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z infoľmacją o pľzychodach, kosztach oľaz wyniku.finansowym uzyskanym przez
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oddziały, poradnie Zam-c czeľwiec 2017 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I3 do
niniejszego pľotokołu.

Podczas omawiania wyniku finansowego, Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdro.ju Grzegoru Lasak, wyjaśnił, Że w zestawieniu nie uwzględniony został zwrot
nadwykonań, jak również koszty, jakie Szpital poniósł samodzielnie, a które wynikały
z. zalecen Sanepidu.
Po uwzględnieniu nadwykonań, któľe NFZ zatwierdził w wysokości 1 360 000 zł
i poniesionych kosztów Dyľektoľ ZoZ podał, Że strata wynosi 3 797 675 zł.

Skarbnik Powiatu Aftur Polniak, odnosząc się do rachunku zysków i stľat w waľiancie
poľównawczym, zwrocił uwagę, aby następnym razem pľzy sprawozdaniu kwartalnym czy
półľocznym, uzupełnić takie sprawozdanie o pewną ana|izę (krótki opis), odnosząc się do
roku ubiegłego, która przedstawiałaby co z czego wynika' jakie są ľóżnice, jakie zagroŻenia,
jakie zobowiązania, należności, i to wtedy dawałoby pełny obtaz jak kształtują się finanse
Szpitala.

Zgodnle z sugestią Skaľbnika Powiatu, Dyrektoľ ZoZ zobowiązał się do sporządzania tego
typu analiz.

Ponadto' Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju, poinfoľmował Członków Zaruądu, iż z dniem
dzisiejszym zatrudnił na miejsce osoby, któľa odeszłana emeryturę księgową. Jest to osoba
z uprawnieniami głównej księgowej oraz z duzym doświadczeniem zawodowym, również
w zakľesie finansów w służbie zdrowia. Dyrektoľ ZoZ dodał, Że w przyszłym ľoku mają
odejść z księgowości jeszcze dwie osoby, a nowo zatrudniona księgowa z chwilą odejścia
tych osób mapľzejąć, ich obowiązki.

Dyrektoľ ZoZ poinÍbrmował również Członków Zarządu o podjętych działaniach
restľukturyzacyjnych, któľe wynikają z całorocznej obseľwacji, m.in. na oddziale
Ginekologiczno _ PołoŻniczym został zwolniony |ekarz, został zľedukowany etat jednemu
lekarzowi, następnym dwóm lekarzom zostanie zľedukowany etat do Ts' Kolejne działanie to
dostosowanie liczby łőŻek do rueczywistego zapotrzebowania. Dyľektoľ ZoZ podał statystyki
odnośnie pacjentów przyjmowanych na oddziały i obsługiwanych ambulatoľyinie' Średnio, po
ľedukcji, w Szpitalu jest 70 - 80 łózek wolnych.
Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju pľzedstawił również analizę zlecen na usługi obce.

'W związku z pľoblemami Íinansowymi i kadľowymi, Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju
Grzegorz l-asak, omówił sytuację na oddziale GľuŹlicy iChorób Płuc. Pismo do Wojewody
Swiętokrzyskiego w spľawie funkcjonowania oddziału stanowi załqcznĺk nr I4 do
ni ni ej szego protokołu.

Dyľektor ZoZ odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Krzysztofa Gajka, potwierdził
zami ar kupna urządzenia do badań po l i so m no grafi cznych.

Dyľektor ZoZ w Busku - Zdľoju podał do wiadomości Członkőw Zarządu ile wynosi
osobodzień na wybľanych oddziałach w miesiącu lipcu:

na oddziale Chorób Wewnętrznych to 359,84 zł;
_ na oddziale Geriatrycznym 266,5l zł;

na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 925 zł;
na oddziale GľuŹlicy i Chorób Płuc 6 870 zł;
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- na oddziale Chirurgii ogólnej 580,89 zł;
na oddziale Chiľurgii Uľazowo _ ortopedycznej 932 zł.

Infoľmacja w powyzszym zakresie została przyjęta pľZeZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym
ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Bľoninie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach

-za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie
oľganizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Gimnazjum Specjalnego nľ 2
w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku _ Zdľoju _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach

-za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów prawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II Szkoły Policealnej w Specjalnym ośrodku
Szkolno Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr l7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Rozpatľzenie pľzedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochľony danych osobowych.

.Iako kolejny, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła wniosek w spľawie
oľganizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Spec.ialnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Bľoninie _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr ] 8 do niniejszego protokołu'

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
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Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła wniosek w spľawie oľganizacji
nauczania indywidualnego dla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19
do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach

-za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisów pľawa dotyczących ochrony danych osobowych.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek
w sprawie oľganizacji nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym w Broninie _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 20 do niniejszego protokołu.

Po analizie , Zarząd pozytywnie zaopiniowaŁ powyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach

-za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Rozpatrzenie przedmiotowsgo wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie oľganizacji
indywidualnych zajęć, ľewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia Specjalnego ośľodka
Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 2I do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował povłyższy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wníosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących pľzepisów prawa dotyczących ochľony danych osobowych'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła wniosek w spľawie
organizacji indywidualnych zajęc ľewalidacyjno _ wychowawczych dla ucznia Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ
22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Rozpatľzenie przedmiotowego wniosku nie podlega podaniu do informacji publicznej, co
wynika z obowiązujących przepisów pľawa dotyczących ochľony danych osobowych.

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwierdzenia aneksu nľ l do arkusza oľganizacji Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busktl _ Zdľoju na rok szkolny Ż01612017 _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 23 do niniejszego pľotokołu'



Naczelnik Wydziału EK wyjaśniła, Że w związku z przejściem na emeryturę jednego
z psychologów zatľudnionego w Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej, Dyľektoľ jednostki
zapľoponowała, aby na wolne mieisce zatrudnii na pół etatu dotychczasowęgo
odchodzącego na emeryturę psychologa, a na dľugie pół etatu nowego.

Członek Zarządu Robert GwőŹdż zwľócił uwagę na fakt, ŻeZarząd Powiatu z końcem roku
szkolnego nie został poinformowany o wolnym etacie w związku z przejściem pracownika na

emerytuľę. Jak ľównieŻ zwrőcił uwagę na potrzebę pľZeoľganizowania pracy Poľadni
Psychologi czno - Pedagogicznej.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zvłrőciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu, aby
zobowiązał Dyľektoľa Poľadni' jak ľównież Dyľektorów I Lo, ZST-I, ZSP Nľ | oraz ZSTio
w Busku - Zdroju, by wspólnie ustalili harmonogram dyżurów psychologa z Poradni
w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie przychylił się do wniosku Naczelnika Wydziału
EK.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję, Że do końca miesiąca sierpnia bľ., aby
lrie zakłőcić, pracy w Poľadni, drugi psycholog obecnie tam zatľudniony (ľealizujący
obowiązki poza Poľadnią) pľzejmie obowiązki psychologa, który pľzeszedł na emeľyturę.
Następnie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku _ Zdroju pľzedstawi koncepcję odnośnie zatrudnienia psychologa
ijezeli Zarząd jązaakceptuje' to aneks zostanie zatwierdzony od l września br.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _

za. 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Acl. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła Pĺan Pracy Powialowego ośrodka
Doradzt:wa i Do,skonalenia Nctuczycieli w Busku - Zdroju na rok szkolny 2017/2018 -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizle, Zaľząd Powiatu zatwierdził powyższy Plan Pracy Powiatowego ośľodka
Doradzlłva i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroiu na ľok szkolny 2017/2018
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku

- Zdľo.iu w spľawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków na Żo|7 r. _
w bľzmieniu stanowiącym z.ałqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż017.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 76li20|7 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 ľoku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2017 stanowi załqcznik nr 26 do
ni niej szego protokołu.

Ad. l8
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie. '

Uchwała Nr 762/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi

zalĺpcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20l7 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Uchwała Nľ 76312017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku
wspľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku stanowi

załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian w planie ťlnansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2017 ľoku.

Po analizie' powyższa uclrwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nr 764/2017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 ľoku
w sprawie zmian w planie f,tnansowym zadan z zakľesu administracji rządowej oraz innych
zada,h zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 roku stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżętowych.

Po analizie , powyŻszauchwała została pozytywnie zaopiniowa na pÍzęz Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.



11

(Jchwała Nľ 76512017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 9 sierpnia 2017 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załĺpcznik
nr 30 do niniejszego pľotokołu.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XXVV246l20l7 Rady Powiatu w Busku _

Zdľoju z dnia 3 marca 2017 roku w spľawie określenia zada'h oraz podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych' pľzypadających według
algoľytmu w 20l7 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 3I do
niniej szego protokołu.

Po analizie ' powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu jednogłośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazanía do zaopiniowania pľZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu
jednogłośnie.

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczei w spľawie upoważnienia do przepľowadzenia postępowania w zakľesie
wyboľu biegłego rewidenta do badania spľawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 32 do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przéz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu j edno głośnie.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu

.iedrrogłośnie.

Ad,24
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zapoznał Członków Zarządu z ponownym wnioskiem
Radnego Rady Powiatu Gľzegorza Jankowskiego w spľawie udostępnienia umowy zawartej
przez Zespoł opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju na zaciągnięty kľedý - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.

opinia Radcy Prawnego odnośnie możliwości udostępnienia umowy kľedytowej stanowi

załqcznik nr 34 do ninieiszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie podjął decyz.ię
o udostępnieniu unrowy kľedytowej Radrlemtl.

Ponadto,Pľzewodniczący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do pľzygotowania
stosownego pisma, z zasttzeŻeniem, Że povĺyŻsza umowa nie moze być udostępniana osobom
tľzecinr.

Ad.25

W sprawach ľóżnych:

1. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego
Zarządtl Dróg w Busku - Zdrolu dotyczącą wniosku Członka Zarządu Robęrta
Gwoź'dz.la w spľawie wykonania naprawy dľogi powiatowej Nľ 0125T Biechów -
Pacanów - w Lrľznrieľliu staľlowiącylll z.ałqcz,ltík nr 35 do ninie.iszego pľotokołu.

2. Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak przedstawił ofertę szkoleniową, zachęcając do
udziału Członków Zaľządu, dotyczącą nowych zasad Í'inansowania ochľony zdľowia'
skutków zmian dla podmiotów leczniczych i pacjentów _ w brzmieniu stanowiącynr
załqcznik nľ 36 do niniejszego pľotokołu.

3. Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zgłosił wniosek w sprawie mozliwoŚci
wykorzystania herbu Powiatu w związku z organizacją ,,Turnie.iu w Piłce Błolnei -
Błoĺn'ou,ola 2017''.

W zrviązku z przyznaniem środkĺiw w ľamach małych gľantów na oľganizację Tuľnieju,
Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie lreľbu
Powiatu na mateľiałach dotyczącyclr ,,Turnieiu u, Piłce Bloĺne.j - Błotnowola 20] 7 " .

4. SekľetaľzPowiatu.Ierzy Słuzalski poinfoľmował Członków Zaruąđu, o piśmie' jakie
wpłynęło do Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju, dotyczącym weľy|rkacji
infoľmacji' czy Rada Powiatu jest współautoľem opinii wystosowanej ptzez
Międzygminną organizację Zvłiązkową Z siedzibą w Stopnicy _ w bľzmieniu
stanowiącym z.ałqcznik nr 37 do ninie.iszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu jednogłośnie zobowiązał
Sekretarza Powiatu do pľzygotowania zawiadomienia na policję w w/w sprawie.

Ad.26
Po zrcalizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz podziękował
obecnym zavdział i o godzinie l050 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

l)rtllĺrkoł sporząqlz(a:
Wiolcta Waga ,. ,"\* l


