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Pľotokól Nľ 185/2018
z posĺedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 25 lĺpca 2018 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Jerzy Ko|aľz
Krzysztof Gajek
Robeľt Gwőżdż
Wiesław Marzec

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju
Piotľ Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Iľeneusz Augustowski - Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Baľbara Jasonęk - Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościanri w Wydziale GKN
Piotr WoŹniak - Inspektor w Referacie IP
Mateusz olszewski - Infoľmatyk w tut. Staľostwie

Proponowany poľządek posiedzenĺa :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. I'ľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posieclzerria.

1.

2.
3.
4.
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5. Zapoznanie się z inÍbrmacją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w l]usku - Zdľoju
na temat poniesionych wydatków na bieżące utľzymanie dróg w okresie od 0l'04.20l8 ľ.

do 30.06'20l8 ľ. (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).
6, Rozpatľzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy Stopnica o uwzględnienie przebudowy

dľogi powiatowej od Skľobaczowa do Kuchaľ w związku z planowaną pľzebudową drogi
powiatowej Nr 0024T (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
o pľzesunięcie śľodków z zadania pn. ,,Zakup piaskarki'' w wysokości 23 000 zł na zadanie
pn' ,,Wykonanie instalacji gazowej na działce PZD oľaz instalacji grzewczej w budynku
oD'' (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyraŻeniazgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych w Placówce
dla uczestników Pielgľzymki Rowerowej z Łancuta na Jasną Górę (Dyr. Po-w
w Winiaľach, Nacz. Wydz. soz).

9. Zapoznanie się z Rb-N kwaľtalnym sprawozdaniem o stanie należności oľaz wybľanych
aktywów finansowych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju otaz Rb-Z
kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poľęczen
i gwaľancji Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju wg stanu na koniec lI kwaľtału
20l8 roku (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

l0. Rozpatrzenie wniosku Stowaľzyszenia Amazonki Busko - Zdrőj w spľawie wyľaŻenia
zgody na nieodpłatne pľzekazanie komputeľa i urządzenia wielofunkcyjnego oraz mebli
(Nacz. Wydz. SOZ).

11. Pľzyjęcie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie
Pľzyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania śľodków finansowych zaII kwartał
2018 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

|Ż,Przyjęcie sprawozdania kwartalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I| kwaľtał 20l8 ľoku
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Pľzyjęcie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Caritas Diecezji Kieleckiej zwykorzystania śľodków finansowychzaII kwaľtał 20l8
ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

l4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XXXV/359l20l8 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnla 2 marca 2018 ľoku w sprawie okľeślenia zadan
oraz podziału Środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadających według algoľytmu w 201 8 ľoku na realizację zadań z zakľesu rehabilitacj i

zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Dyľ. PCPR
w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Zapoznanie się z planem pľacy Powiatowego Centrum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
na II półľocze 2018 roku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju o wydanie upoważnienia dotyczącego ľealizacji ľządowego progľamu 
',Dobry 

staľt''
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ' Nacz. Wydz. oR).

17. Rozpatrzenie wniosku Referatu IP o wyľażenie zgody na zabezpieczenie środków
narealízację ľobót ľemontowych, koniecznych do pľzystosowania pomieszczen w budynku
Staľostwa przy ul. Aľmii Kľajowej 9, na pomieszczenia Powiatowego Zespołu oľzekania
o Niepełnospľawności, pľzenoszonego z pomieszczeń budynku pľzy ul' l Maja 9
(Kieľ. Ref. IP, Nacz. Wydz. OR, Skarbnik Powĺatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie
wyrażenia zgody na utwoľzenie stanowiska kieľowniczego (Nacz. Wydz. EK).
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l9. Rozpatrzenie wniosku Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj w spľawie nieodpłatnego
udostępnienia pomieszczeń Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku
- Zdroju w celu zorganizowania doŻynek gminnych (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosków dyľektoľów jednostek oświatowych w spľawię zabezpieczenia
śľodków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

21. Zapoznanie się Ze sprawozdaniem Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju z rea|izacji projektu
edukacyjnego ,,Inwestycja w przyszłość'' (Nacz. Wydz. EK).

22,Podjęcie decyzji o wygaśnięciu tľwałego zaľządu ustanowionęgo na rzecz Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie do niezabudowanej nieľuchomości
położonej w obrębie 4 Bľonina, Gmina Busko - Zdrőj, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 50 o pow. 0,4663 ha (Nacz. Wydz. GKN).

23. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju o zwiększenie śľodków do planu finansowego na rok 2018 (Skaľbnik
Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budŻecie Powiatu
Buskiego na rok 20l8 (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zfuoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku (Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadań z zakľesu administracji ľządowej otaz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 20l8 roku (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie posied zęnia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 730 otwoľzył l85 posiedzenie Zarządu Powiatu'

^d.2Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obęcności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzjí _ lÍsty obecnoścĺ
Członków Zarzqdu oraz zilpľoszonych osób stanowÍq zalqczniki nr l i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez Pľzewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach -za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr l84/20l8 z dnia 12 |ipca 2018 ľoku został przyjęty przez Członków Zaruądu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał
się'
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Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją na temat poniesionych wydatków na bieŻące utľzymanie dróg w okľesie
od 01 .04.2018 r. do 30.06.20l8 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego
pľotokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinfoľmował'
Żew związku z planowaną przebudową dľogi powiatowej Nr 0024T, Burmistľz Miasta i Gminy
Stopnica zwľócił się z wnioskiem o uwzględnienie w ľamach tego zadania pľzebudowy dľogi
powiatowej od Skľobaczowa do Kuchaľ (droga powiatowa Nľ 0052T) na odcinku 1300 mb -

załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członkőw Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem o pľzesunięcie śľodków z zadania pn. ,,Zakup piaskaľki''
w wysokości 23 000 zł na zadanie pn. ,,Wykonanie instalacji gazowej na działcę PZD oruz
instalacji grzewczej w budynku oD'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego
protokołu. Na pľzedmiotowe zadanie zaplanowane były śľodki w wysokości 42 000 zł,
natomiast złoŻone oťerty przekraczają tę wartość, w związku z czym pľzesunięcie w/w Śľodków
jest niezbędne.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz zwtocił się do Dyľektoľa PZD w Busku -

Zdľoju' aby zaproponował pľacownikomPZD wykonanie dokumentacji technicznej na zadanía
pľzewidziane do ľealizacji w 20l9 r. w ľamach,,Programu rozwoju gminnej ipowiatowej
infľastruktuľy dľogowej na lata 2016 - 2019". Zarząd Powiatu postanowił, Że nagroda za
wykonanie dokumentacji związanej Z opracowaniem wniosku na pľzebudowę dróg
powiatowych w ľamach w/w Progľamu uzalęŻníona będzie od ilości opľacowanej dokumentacji
dla poszczególnych długości drőg. Za 1 km zapľojektowanej drogi nagroda wynosii będzie
5 000 zł brutto.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,

0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ PowiatowegoZarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof
Tułak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Gminy Pacanów w sprawie wyľażenia opinii
o za|íczeniu do kategorii dľóg gminnych drogi Sroczków koło Wach na działce o nr ewid. 988/1
obręb Sľoczków - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.
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Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie wytaŻenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Sľoczków koło Wach do
kategoľii dľóg gminnych na teľenie Gminy Pacanów.

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

Uchwała Nr 102212018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 25 lipca 2018 ľoku
w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej zaliczęnia dľogi Sľoczków koło Wach do kategoľii dľóg
gminnych na teľenie Gminy Pacanów stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Dyľektoľ Powiatowę go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał
Zarząd Powiatu z wnioskiem Gminy Pacanów w spľawie wytaŻenia opinii o pozbawieniu
kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Pacanów - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 8 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie wyraŻenia opinii o pozbawieniu kategorii dľóg gminnych dľóg na teľenię
gminy Pacanów.

Po analizie, poryŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 102312018 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lipca 2018 ľoku
w sprawie wyľażenia opinii o pozbawieniu kategoľii dľóg gminnych dróg na terenie gminy
Pacanów stanowi załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof
Tułak zapoznałZarząd Powiatu z informacjądotyczącąmożliwości budowy chodnika lub ciągu
pieszo - jezdnego w miejscowości Wełecz o długości ok. 1500 m - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr l0 do niniejszego protokołu'

Po zapoznaniu się z povłyŻszą infbrmacją Zarząd Powiatu postanowił, Żę moŻliwość ľealizacji
przedmiotowej inwestycji zostanie pľzeanalizowana po roku 20|9.

Ad.8
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc
noclegowych w Placówce dla uczestników Pielgrzymki Roweľowej z Łańcuta na Jasną Górę
z30.07.Ż0l8 ľ. na 3|.07.2018 r. - w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr II do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Członkőw Zaruądu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oľaz Główny
Księgowy Zespołu Opieki Zdľowotnej w l]usku - Zdľoju Zbigriiew l)ietľaszewski zapoznali
Zarząd Powiatu z Rb-N kwaľtalnym spľawozdaniem o stanie należności oľaz wybľanyclr
aktywów finansowych Zespołtl opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wg stanu na koniec
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II kwaľtału 20l8 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu
oraz Rb-Z kwaÍalnym spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju wg stanu na koniec
II kwartału 20l8 roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Analizując przedłoŻone spľawozdania Pľzewodniczący ZaľząduJeľzy Kolarzzwrőcił uwagę na
rosnące zobowiązani a ni ewymagal ne i wymagalne.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak wyjaśnił, Żę przy zwiększeniu
o ok. 9,5 mln zł obľotowości w Szpitalu (planu rzęazowo - finansowego) oraz przy
spowolnionych o 3-4 miesiące przepływach z NFZ należy się spodziewaó, że zobowiązania
wymagalne mogą kształtować się w granicach 4 mln zł. Należy zwrócić, uwagę na zuŻycie
materiałów, leków, endoprotez, wysokość operatywy, ilość wykonywanych zabiegów. Szpital
może |iczyć, na odzyskanie pewnych pieniędzy po 4-5 miesiącach ale we 

''wkłady'' Szpital cały
czas inwestuje. W pieľwszym półľoczu br. Szpital pozyskał spoľe Środki z wykonania roku
2017. Za I pőłrocze 2018 ľ' Szpital nie uzyskał jeszcze środków. Zwiększony budżet Szpitala
pľawie o 9,5 mln zł świadczy o zwiększonej pľacy Szpitala i zwiększonych kosztach.
To pľzekłada się na płatności'

Główny Księgowy ZoZ w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszęwski uzupełnił, Że na wysokość
zobowíązań mają również wpływ wykonywane w Szpitalu inwestycje'

Członek Zarządu Kľzysztof Gajek zwrócił się z pytaniem, na któľym oddziale jest największa
poprawa w kwestii niwelowania stľaty oraz poprosił o przygotowanie informacji w powyższym
zakresie.

Podsumowując, Pľzewodniczący Zarządu stwieľdził, Że na\eŻy czuwać nad tym, aby
zobowiązania nie rosły i aby wydatki miały pokľycie w pľzychodach.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została przyjętaptzęZZarząd Powiatu do wiadomości'

Ad. 10
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poinfoľmował, Że w związku z koniecznością
zakonczęnia działalnościprzezFilię w Busku - Zdroju Swiętokrzyskiego Klubu Amazonki pľzy
Świętokľzyskim Centrum onkologii w Kielcach, członkowie Klubu Amazonki Filia Busko -
Zdroj na zebľaniu w dniu 28.03.2018 ľ. podjęły uchwałę o załoŻeniu Stowarzyszenia Amazonki
Busko - Zdroj. Zgodnie z $ 15 umowy nľ SoZl032l|l2013 z dnia24.04.2013 ľ' w spľawie
wsparcia ľealizacji zadania publicznego o nazwie ,,Pľowadzenie poľadnictwa oľaz ľehabilitacji
fizjoteľapeutycznej dla kobiet po mastektomii'' Stowarzyszenie Amazonki Busko - Zdrőj
zwraca się z wnioskiem o wyľażenie zgody na nieodpłatne przekazanie komputeľa i uľządzenia
wielofunkcyjnego' Zgodnie z $ l5 umowy nr 30Z1526lŻ12014 z dnia 25.04.2014 ľ. w spľawie
wspaľcia zadan z zakresu ochľony i promocji zdľowia pod nazwą ,,Integracja i wsparcie osób
po mastektomii'' Stowaľzyszenie Amazonki Busko - Zdľój Zwracasię z wnioskiem o wyľażenie
zgody na nieodpłatne pľzekazanie mębli. Zgodnie z $ 15 umowy nľ 30Z/5261412016 z dnia
29.04.20|6 r. w spľawie wspaľcia zadan z zakľesu ochľony i promocji zdľowia pod nazwą
,,Integracja i wspaľcie osób po mastektomii'' Stowaľzyszenie Amazonki Busko - Zdrőj zwraca
się z wnioskiem o wyľazenie zgody na nieodpłatne przekazanie dwóch łuków wľaz
z akcesoľialni oľaz nraty łuczniczej - załqcuik nr I4 clo niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński,
Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawili spľawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii
Zajęciowej pľzy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju z wykoľzystania śľodków
finansowych zaII kwaftał 20l8 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqcuik nr I5 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało pľzyjęte przęzZarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński,
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego lreneusz Augustowski oraz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawili spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii
Zajęciowej pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych
za II kwartał 2018 r' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr lő do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe spľawozdanie zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andrzej Smulczyński,
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski oľaz Naczelnik
Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawili spľawozdanie kwartalne Waľsztatów Terapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim pľzy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania środków
finansowych za I| kwartał 20 l 8 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 1 7 do niniej szego
pľotokołu.

Po analizie,powŻsze sprawozdanie zostało pľzyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za, a głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
poinfoľmował, Że w związku z $ 2 Rozporządzenia Rady Ministľów z dnia26 czerwca 20l8 ľ.

zmieniającego Rozporządzenie w sprawie algoľytmu przekazywania śľodków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych samoľządom wojewódzkim i powiatowym'
PFRON pismem z dnia 02.07.2018 ľ. pľzekazał infoľmację o ponownym ustaleniu wysokości
śľodków PFRON przypadających dla Powiatu Buskiego w 2018 ľoku na rea|izację zadan
określonych w ustawie z dnia27 sierpnia l997 ľoku o ľehabilitacji zawodowej i społecznej oruz
zatľudnianiu osób niepełnospľawnych uwzględniającą wzľost środków Funduszu
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w ľoku bieŻącym w wysokości l6 596 zł - załqcznik nľ I8 do niniejszego
protokołu. Zgodnie zwlw infoľmacją dla Powiatu Buskiego zostały zwiększone śľodki z kwoty
| 979 794 zł (w tynr dla 'wTZ l 439 640 zł) do kwoty 2 033 795 zł (w tym dla WTZ
| 493 640 zł) co oznacza zwiększenie śľodków clla WTZ o kwotę 54 000 zł i I zł na zadania
z zakľesu ľehabilitacji społecznej i zawodowej.



Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Nľ XXXV 1359120|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż marca 20l8 roku w spľawie
okľeślenia zadan oraz podziału śľodkőw z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych, pľzypadających według algorytmu w 20l8 ľoku na realizację zadan
z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I9 do niniejszego protokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, povlyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
omówił Plan Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju na II półľocze
20l8 ľoku wtaz z planem nadzoľu nad pľzestľzeganiem standardów opieki i wychowania
w domach pomocy społecznej i waľsztatach teľapii zajęciowej - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Powyższy Plan Pľacy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľoju
na II półľocze 20|8 roku wraz Z planem nadzoľu nad pľzestrzeganiem standardÓw opieki
i wychowania w domach pomocy społecznej i waľsztatach terapii zajęciowej został przyjęty
przez Członków Zarządu Powiatu do wiadonrości'

Ad. 16
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
powołując się na arl. |87a ustawy zdnia9 czerwca201ll r' o wspieľaniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oľaz na $ 8 ust' 3 pkt 2 Rozpoľządzenia Rady Ministrów z dnía 30 maja
20l8 ľ. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ľządowego pľogľamu,,Dobľy start''
zwľőcił się o wydanie w tej sprawie upoważnienĺa- załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, Że przedmiotowe upowaŻnienie zostanie
wydane po wczeŚniejszym okľeśleniu zakľesu upoważnienia.

Ad. 17
Inspektoľ w Refeľacie IP Piotľ WoŹniak zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o wyrażenie zgody na zabezpíeczenie śľodków na rea|ízację robót remontowych, koniecznych
do pľzystosowania pomieszczeń w budynku Staľostwa przy ul' Armii Kľajowej 9,
na pomieszczenia Powiatowego Zespołu oľzekania o Niepełnospľawności' przenoszonego
z pomieszczeń budynku pľZy ul' l Maja 9 - w brzmieniu stanowiącym złłqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu'
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Szacowane koszty robót dostosowawczych, polegających na:

wydzieleniu pomieszczeń ściankami działowymi wľaz zmontaŻęm drzwi wewnętrznych;
demontaŻu i ponownym montażu regałőw jezdnych na wyposaŻęniuPZo:
dostosowaniu instalacji elektrycznej oŚwietleniowej do nowego podziału pomieszczeń;
wykonaniu umywalki w pomieszczeniu komisji lekarskiej oľaz dostosowanie istniejących
sanitariatów;

wynoszą 18 500 zł brutto'

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował o zamontowaniu dodatkowego ľegału w pomieszczeniu
archiwum - koszt. ok. 4 000 zł.

Kontynuując Inspektoľ w Ręferacie IP poinformował, Że zgodnie ze zobowiązaniem Zarządu,
Refeľat IP przepľowadził rozeznanie cenowe wykonania ekspertyzy technicznej o możliwości
nadbudowy budynku o jedną kondygnację użytkową. Koszt wykonania tej dokumentacji to
5 800 zł.

Oprocz w/w kosztów naleŻy doliczyć jeszcze koszty związane z montażem systemu
al aľmowe go, systemu informatyc znego oraz monitoringu.

Po analizie, Zarząd Powiatu, w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, podjął decyzję o zabezpieczeniu śľodków na realizację robót remontowych,
koniecznych do pľzystosowania pomieszczeń w budynku Starostwaprzy ul' Aľmii Kľajowej 9,
na pomieszczenia Powiatowego Zespołu oľzekania o Niepełnosprawności, pÍZenoszonego
z pomieszczeń budynku przy ul. 1 Maja 9.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Wydział GKN do przygotowania
poľozumienia pomiędzy Uzdrowiskiem Busko - Zdroj S.A. a Zarządem Powiatu w Busku -

Zdroju w spľawie uŻyczenia obiektu przy ul. Aľmii Krajowej 9 od dnia 30 lipca br. do czasu
zawarcia aktu notaľialnego, celem pľzystosowania pomie szczen na potrzeby PZo .

Ponadto Pľzewodnicząay Zaĺządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, że tľwa poszukiwanie lokalu dla
Powiatowego Inspektoľatu Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju' Alternatywą jęst
umieszczenie go w budynku byłego inteľnatu ZSP Nr l w Busku _ Zdľoju (w pomieszczeniach
zaj mowany ch przez P ZO).

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na utwoľzenie
w Zespole Szkół Specjalnych stanowiska kierowniczego wydzielonego zakľesu tematycznego:
kieľownik wychowania - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Burmistľza
Miasta i Gminy Busko - Zdľő.i w sprawie nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju w związku
zotganízacją w dniu 19 sieľpnia 2018 ľoku dozynek gminnych - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.
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Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie pomieszczeń PMOS
w Busku - Zdĺoju (z wyłączeniem sali głównej i widowni), pod waľunkiem poniesienia ptzez
Wnioskodawcę kosztów wynikających z ich eksploatacji.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju o zabezpieęzenię śľodków finansowych
z pÍzeznaazeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z infoľmacją
Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o wykorzystaniu
śľodków f,rnansowych Z ptzeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie od l kwietnia do 30 czetwca 2018 ľoku oľaz wnioskiem o zabezpieczenie
środków finansowych zprzeznaczeniem na ilw cel na okľes od 1 lipca do 30 wľzeŚnia 20l8 r.
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu ze Sprawozdaniem
Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju z reaIizacji projektu pn. ,,Inwesýcja w przyszłość '' w okľesie od l kwietnia
2018 r' do 30 czerwca 20l8 r. w ramach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego 2Ol4 - 2020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu'

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.22
Kieľownik Ręfeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydzialę GKN Baľbaľa Jasonek
pľzedstawiła pľojekt decyzji o wygaśnięciu tľwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawcze1o w Broninie do niezabudowanej
nieruchomości położonej w obľębie 4 Bľonina, Gmina Busko - Zdrőj, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 50 o pow' 0,4663 ha, stanowiącej własność Powiatu Buskiego
_ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach

-wstrzymał się, podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zaľządu ustanowionego na rzęcz
Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie do w/w niezabudowanej
nieruchomości.
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Ad.23
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju z dnia |2.07.2018 r. Znak: ZSTio.3Ol0.915.2018 o zwiększenie środków do planu
finansowego na ľok 20l8 - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 29 do niniejszego protokołu'

Zarząd Powiatu postanowił na chwilę obecną rozpatrzyć, powyŻszy wniosek negatywnie.
Zaruąd Powiatu powróci do pľocedowania pľzedmiotowego wniosku po dokonaniu ana|ízy
budzetu za I półroczebr.

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

Á.d.24
Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski przedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
na ľok 20l8.

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

Uchwała Nr l024l20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 25 lipca 2018 roku
w spľawie zmian wbudżecie Powiatu Buskiego na ľok 2018 stanowi załqcznik nr 30 do
niniej szego protokołu.

Ad.25
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski przedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu
Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr l025l20l8 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 lipca 2018 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 ľoku stanowi
załqczník nr 31do niniejszego protokołu.

^d.26Główny Księgowy tut' Starostwa Powiatowego Ireneusz Augustowski przedstawił projekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu
Powiatu Buskiego w 2018 roku.

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

Uchwała Nr 102612018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 |ipca 2018 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2018 ľoku stanowi
załqcaúk nr 32 do nirriejszego pľotokołu'
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AĺJ.27
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmían w planie finansowym zadan
z zakľesu adrninistracji ľządowej otaz innyclr zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 20l8 ľoku'

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

Uchwała Nr 102712018 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lipca 2018 roktr
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu adrninistľacji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w2018 ľoku stanowi załqcznik nr 33 do niniejszego
protokołu.

Ad.28
Główny Księgowy tut. Starostwa Powiatowego lľeneusz Augtlstowski pľzedstawił pľojekt
uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w podległych
jednostkach budżetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 1028/2018 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lipca 2018 roku
w sprawie zmian plantl wyclatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nľ 34 do niniejszego protokołu.

Ad.29

W sprawcclt ľóżnych:

]. Zarząd Powiattr zapoznał się z pismem skieľowanym na wniosek Członka Zaľządu
Krzysztofa Gajka do Państwowego Gospodarstwa Wodrrego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodaľki Wodnej w Krakowie z proŚbą o udzielenie
odpowiedzi: czy gľunty będące własnością rolników indywiclualnych Powiatu
Buskiego, na któľych zbudowane Są pľzeciwpowodziowe wały wiślane będą
wykupywane od tych ľolników _ w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr J5 do
niniej szego protokołu.

Ad.30
Po zľealizowaniu poľządku obľad Przewodniczący 'Zarządu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnym
za udział i o godzinie 920 zarnknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

l)ľotokól spoľząclzila:
ĺ]arbara Ntlrr'ocicli
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