
Sprawozdanie z działalności Zaľządu Powiatu
za okres międzysesyjny

Zarząd Powiatu w okresie od 3l stycznia do 20 marca 2020 ľoku odbył
8 posiedzeń:

Zaľzad Powiatu przyial ĺlo realizacii Uchwah z Sesii Radv Powiatu w spľawie:

zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku;

zmiany uchwały Nr XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

20l9 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego nalrata

Ż020 - 2030;

zasad udzielania i ľozmiaru obnizek tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin

zajęć dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych nauczycielom na stanowiskach

kierowniczych;

zasad rozlíczania tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęc

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla któľych ustalony plan

zajęć jest roŻny w poszczególnych okresach ľoku szkolnego;

zamiaru likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju;

zmiany Uchwały Nr XIV/I 50l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia

20|9 r. w spľawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego

z drőg powiatu na paľkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok;

zatwierdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na 20Ż0 rok.



Zaľząd podjął uchwały w spľawie:

zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 (x3);

pľzerriesień w planie wydatków.buázetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x6);

zmĺanw planie finansowyl n rudaÁz zakľęsu administracii ľządowej oľaz innych zadan

zleconycń odľębriyrni ustawatni w 2020 ľoku (x2);

zmianplanuwyaatkowwpodległychjcdnostkachbudzctowych(x4);
wskazania dwóclr członków zur;ąauPowiatu w Busku - Zclľojtr do czynności pľawnych

w zakľesie lokowania wolnych śľodków budŻetowyclr na ľachunkaclr bankowyclr

winnychbankachnizbankp,o*adzącyobsługębudżetupowiatuw2020ľoku;
zm\anyuchwały Nľ XIV/14 7l2O|9 Raáy Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia

2019ľokuwspľawieWieloletniejľ.gno'yFinansowejdlaPowiatuBuskiegonalata
2020-Ż030 (x2).

ZaľządPowiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej

w Zboľowie w sprawie wyľaŻenia zgody na dokólratrie ztnian w planie wydatków

buclzetowyclr na ľok 2020.

ZarządPowiatu pozytywnie zaopiniował wniosek ?y'.k':1Zespołu 
Szkoł Tęchniczno

- Infoľmatycznych'w Burku - zdroju w spľawie wyĺażenia zgody na dokonanie

pľzeniesień śľodkiw ťrnan.owych pomiędzy paľagľafami klasyťrkacji budzetowej'

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół

Technicznych i Ogólnokształcący"h * Busku - Zdrojv w spľawie wyľażenia zgody

na dokonanie przesurrięć środków clla pľojektu pn,: ,,Wytniaľ międzynaroclowy

w kształceniu ,u*oJo*yn',,, realizowanegó pÍzez szkołę w ľamaclr Pľogľamu

opeľacyjnegoWiedzaEdukacjaRozwój 2uí-zozowplanieĺ-lnansowyľnnaľok2020'

Zarząd Powiatu poz.ytywnie zaopiniował wniosek Dyrektoľa Zespołu Szkół

'fechnicznyĺ:n i ogátnotształcąc1'ch w Rusku - Zclrojtr o zwiększenie planu dochodów

i wydatków na ľachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2020 ľ'

5. Zarząd Powiatu pozytywrrie zaopiniował . wniosek Dyľektora Zespołu Szkół

Techniczrrych i ogólnokształcą.y"h ; Busku - Zđroju o zwiększenie do planu

firransoweg o naŻpLo ľok do p.o;.Ĺiu pn.: .,Wymiaľ mięc1zynaľodowy w kształcenitl

zawodowym'' niewykoľzystanyclr Śľoclków w 2019 r'

6,ZarządPowiattrpozytywniezaopiniowałwrriosekDyľektoraPoľadrriPsychologiczno-
Pedagogiczne.; * gńŕu - Zdľoju *'rpru*i. wyľazenia zgody na dokonanie przeniesieli

w planie tinanso*ym wydáttow' jednostki w związku z rea|izacją progľamu

,,Za Życiefi^l".

7. ZaruądPowiatu poz.ýywnie zaopil-liował wniosek Wyclziału Finansowo - BtrdŻetowego

tut' Staľostwa Powiatowego * ,pru*i. wyľaŻcnia zgoďy na dokonanie pľzeniesień

w planie ĺinanso*yń wydätków Staľtlstwa Í'owiatowego w l3usktl _ Zclľojrr'

1.
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8. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Donru Pomocy Społecznej
w Gnojnie w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na 2020 ľok
w ramach ustalonego limitu wydatków.

9. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków
finansowych w planach wydatków budżetowych na 2020 rck.

I0. Zaľząd Powiatu pozytywnic zaopiniował wrriosck Dyľcktoľa Zcspołu Szkół Tcchniczno

- Inlbľnratyczliyclr w Busku - Zdľojrr w sprawie dokoliania pľzeniesieli śľodków
finansowych pomiędzy działanri klasyfi kacji budżetowej (x2)'

11. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Specjalnego ośľodka
Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie w Spľawie clokonania zmian w planie
tinansowym na 2020 ľok'

12. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośľodka Spor1owego w Busku _ Zdľoju w spľawie dokonania zmian
w budżecie na 2020 ľok.

13. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołu SzkÓł
Technicznych i ogólnokształcących w Busku * Zdroiu w spľawie zwiększenia śľodków
do planu finansowego na rok 2020.

14. W związkuz pojawieniem się możliwości pozyskania śľodków w dodatkowym naboľze
na teľmomodeľnizację btlclynków I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju oraz
biblioteki przy I Lo oľaz potľzebą opracowania atrdytu eneľgetycznego dla tych
budynków' Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki Ílnansowe w kwocie
7 000 zł na opľacowanie dokunrentacji dla zadania pn' ,,Kompleksowa
teľmomodęľnizacja budynku uŻyteczności publicznej pľzy ul. Aľmii Kľajowej l9
w Busku - Zdroju."

|S.Zaľząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nľ 2112020 VISkładu oľzekającego
Regionalnej Izb1, obľachunkorł'ei rł' Kielcach z clnia 3 lutego 2020 ľoku w sprawie
opinii o pľawidłowoŚci planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego.

16. Arralizując wniosek Dyľektoľa Powiatowego Zarządĺl Dľóg w Busku - Zdľoju
wspľawie zwiększenia Í'unclr-lsz.u płac na 2020 ľok o kwotę 186 883,00 złw zwíązku
z planowallym pľzyjęciem 6 pľacowników w ľamach pľac inteľwencyinyclr na okľes
6 miesięcy (po tym okľesie obowiązkowe zatľudnienie na 4 nriesiące), Zarząd Powiatu
zdecydował o odłożeniu pľocedowania nad powyŹszym wnioskiem na koniec miesiąca
marca początek kwietnia. Uzasadniaj ąc, Że na kolejnycli posiedzęniach Zarządu
Powiatu będą odbywać się spotkania 7'ę wszystkimi Dyrektoranri jednostek
oľganizacyjnycli Powiatu, pod kątem anaIĺzy zatľudnienia pľacowników. Po dokonaniu
powyższej ana|izy, jeŻe|i będzie to możliwe, aby nie zatrudniaó nowych pracowników,
zostaną dokonane pľzesunięcia' w pľzypadkrr bľaku osób, które będą spełniały
oczekiwania Dyľektora i same zeclrciałyby pľacować w Powiatowyn Zaľządzie Dľóg,
na koniec miesiąca lnaľca początek kwietnia zostanie podjęta decyzja w spľawie
w/w wniosku.



17. Zarząd Powiatu zapoznał się z kwaľtalnyln spľawozdarrielrr Zespołu opieki Zdľowotlrej
w Busku _Züoju o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŻnych oÍazporęczeń igwarancji
RB-Z wg stanu na koniec IV kwaľtału 20|9 ľoku; rocznym spľawozdaniem
uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznyoh RB-UZ wg stanu na koniec
2019 ľoku; kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oľaz wybľarrych aktywów
finansowych RB-N wg stanu na koniec IV kwaľtału 2019 ľoku oraz Z rocznym
sprawozdaniem uzupełniającym o stanie nalezności z tytułu papieľów wartościowych
wg waltości księgowej RB_LIN wg stanu na kotriec 20l9 ľoku.

18. Zarząd Powiatu analizował wľliosek Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľojrr o doÍjnansowanie zbudŻętu Powiatu Buskiego inwestycji pn.: ,, Modernizclcja
pĺlmie,ĺzczeń Otldziału (|hiľurgicznego Ogĺ5lnego zgodniu 7 ylynlogami saniĺarno *
epidenliolĺlgicznymi". Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu zabezpieczonyclr
w budŻecie Powiatu śľodków finansowyclr w wysokości 250 000 zł na ľealizację
w/w inwestycji.

19. Zarząd Powiatu zapoznał się z inĺbľmacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnei
w Busku Zdľoju w pľzedmiocie wypłaty kwot zasądzonych wyľokiem Sądu
Apelacyjnego w Waľszawie z dnia 6 lutego 2020 r.

20, Zaľząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _

Zclľoju w spľawie zaciągnięcia poŻycz.ki w kwocie 3 000 000,00 zł celem rea|izacji
pľawomocnego wyľoku Sądu Apelacyjnego w Waľszawie' jak ľównież w celu
zreaIízowania inwestycji pn' 

',Dobudowa 
klatki rrľ 3 do szczytu Budynku Głównego

Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych
zgodnie z wymogami pľzepisow plpoŻ. wÍaz Złącznikiem pomiędzy Budynkiem
Głównym Szpitala a oddziałem GľuŹlicy i Clroľób Płuc'' o szacunkowej waltości
1 500 000,00 zł. Zaľząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki na spłatę
zasądzorrej prawomocnym wyľokierrr Sądu kwoty i ewentualnie do 1 000 0000 zł na
rea\izację inwestycji ,,Dobudowa klatki ľlľ 3 do szczyÍu Budynku Głównego Szpitala
(od stľony wschodniej) w celu dostosowania dłrrgości dojśó ewakuacyjnych zgodnie
Z wymogami pľzepisów plpoŻ. wraz Złącznikiem pomiędzy Budynkiern Głównym
Szpitala a oddziałem GľuŹlicy i Chorób Płuc'' z waľunkiem, Że najpierw zostaną
wyko ľzystalle ľząclowe lll oż.1 i wośc i do fi lrallsowalria ilrwcstycj i'

2l. Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował Infĺlľmacię o pľzebiegu recllizacji plclnu

.finansov,ego zct 20]9 ľok Zespolu Opieki Zdrou,ĺlĺnej u, Busku - Zdrojtł. PowyŻsza
InJbľnlac.ja będzie pľzcdmiotem obrad Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľojtr
w nriesiącu czeľwcu 2020 ľoku.

22. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismenr Miriistľa Roclziny, Pľacy i Polityki Społeczne.j
zawiaclamiającynr, Że ustalona kwota śľodków (limit) Funduszu Pľacy na

dofinansowanie w 2020 ľoku kosztów wynagľodzeń zasadniczych, o któľych mowa
w pľzepisach o pľacowrrikach sanroľząclowych oľaz składek na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconego doÍlnansowania do wynagľodzeń zasadniczych pľacowników
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju, ľealizujących zadania okľeślonę ustawą,

wynosi 263 Íys. zł. Stosowrric do aľt. 108c ust' 5 ttstawy, ustalona powyżej kwota
śľodków Fundusztt Pľacy będzie ptzekazywalla samoľządowi powiatu w okľesaclr
nriesięcznych, w wysokości l/l2 kwoty ustalonej na ľok 2020. Zgodnie zart. 108c

ust' 10 tlstawy śľodki niewykoľzystane na wskazanc wyŻcj zaclanie clo clnia 31 gľudnia



2020 ľoktr, pocllcgają zrvľotorvi lrtt ľttohtlllek clyspolleIrta I'ulrclllszu I)ľacy clo clllia
31 stycznia 2021 ľoku.

23. Zarząd Powiatu pozytywnic
Pľzrcywl]usku_Zdroju
budzetowyclr w 2020 ľoku.

24. 7'aľl,ąc1 Powiatu pozytywnic
Pomocy Roclzinic rv Busku
ľok.

zaopirriował wniosck Dyľcktoľa Powiatowego Uľzędu
w spľawie zrniany w planic ĺinansowynr wydatkťlw

zaopil-liował wlriosck Dyľcktoľa Pclwiatowego Centľuľlr
Zclľoj tl w spľawic zr,viększcrria lirrritu'uvyclatkó'uv na 2020

25,7'aľl'ąd Powiatu pľzcpľowaclził ľoztlrowy z Dyľcktoľalni: Poľadni Psychologiczllo -
Pcclagogiczne.i w Btlsktt - Zclľo.jtr, Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskorralenia
Natrczycicli w Busku - Zdľo.itl, Powiatclwego Międzyszkolľlcgĺl ośľoclka Spoľtowcgo
w Busku - Zdro.ju,I l-iccunr ogolnokształcącego w Busku - Zdľoju, Zcspołu Szkĺ1ł
Ponaclpoclstawowych w Bttsku - Zclľoju, Zcspołlr SzkÓł Techlricznych
i ogólnokształcących w l}tlsktl - Zclľo.il"l, Zespołtt Szkół feclrniczno - [nfoľnratycznych
w Busku - Zclľoju w zakľesie biezącej sytuacji w/w jeclnostek oświatowyclr oľaz planów
filrallsclwych na 20Ż0 Tclk. Z'tll'zącl Powiatu oľaz Skaľbrlik PowiaÍu zapoznali się
i dokonali analizy lrr. iľl' w zakľosic: stantl zatľr'rc'lliienia. w tylll statru zatľucllrierria
nar-rczycicli' adlrrinistľacji i obsłLrgi' ilości ctatów' |iczby tlozniów w szkole, liczby klas
oľaz śľedrriej licz.by uczniów rł, k|asie w ľoku szkolnynr bicżącyrĺ i pl'zysz'łyn,
wielkości planowanej subweric.ii, wysokości 1llanowaliyclr wydatków, dochoclów
budŻetowych' wynagroclzeń pľacowników w tym wyľównania płacy zasadnicze.j
do 2600' - oraz występującym spłaszczeľlicm wynagľoclzeń pomiędzy pľacownikarni
aclnrinistľacji a obsługi, uwzględlrienielrr 6Yo podwyŻki dla nauczycieli od [l-ca
wľześnia, pľzewic1ywane niedoboľy, plany i pľopozycje clyľektort1w w zakľesie
ztownow ażenia wyclatków buclżetowyclr.



Z zakresu ctlukacii. kultury. kulturv fizvcznei i pľomocii pĺrwiatu:

Zarząd podjął uchwałę w spľawie:

powołania komisji konkuľsowej w celu wyłorrienia kandydata na stanowisko dyľektora
Powiatowego ośľoclka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroiu.

1. Zarząd Powiatu pozytywnic zaopirliował wnioski: Dyľektoľa Spccjalllego ośľodka
Szkolrro - Wycliowawczego dla Niepełnospľawllych Ruchowo w Busku - Zdľoju,
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju,
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Dyľektoľa Zespołtl Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju, Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _

Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju, Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku -

Zdroju, Dyrektoľa Poľadni Psyclrologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju
w spľawie zabezpiecz'enia śľodków ĺjnansowych Z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół 'fechnicznych
i ogólnokształcących w Busku Zdroju o podjęcie decyzji w spľawie
zagospodarowania zbędnyclr składników tzęczowych majątku ľuchomego Szkoły'
Ze wzg|ędu na znaczącą waľtość spľzętu Aĺlas do ćwiczeri Zaruąd Powiatu postanowił,
aby podjąć pľóbę jego sprzedaŻy popÍZęz zamieszczenie ogłoszenia na stľonie
inteľnetowej Szkoły i Powiatu. 'W przypadku braku nabywcy naleŻy pocljąć pľóbę
przekazania wlw spľzętu jednostkom oświatowym, stowaľzyszeniom' odnośnie
pozostałych zbędnych składników rnajątku wyszczegőlnionych w w/w wniosku Zaruąd
Powiatu postanowił, iż naleŻy podjąó pľóbę ich przekazania jednostkom oświatowym,
stowarzyszeniom poptzez zamieszczenie stosownęgo ogłoszenia na stľonię
inteľnetowej Szkoły i Powiatu. W pľzypadku braku zainteľesowania pľzednriotowynr
majątkiem naleŻy go przeznaczyc do likwidacji.

Zaľząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Zespołtr Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Buskr-r Zďoju o podjęcie decyzji w spľawie
zagospoclaľowania zbęcĺnych skłaclnikćlw ľzeczowych nla.|ątkrr rrtclronrego Szkoły.
Zarząd Powiatu wytaził zgodę na nieoclpłatne pľzekazanię do Specjalnego ośľodka
Szkolno _ Wychowawczego clla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
zbędnego telewizoľa _ zgodnie z wnioskiem Dyľektoľa w/w jednostki' odnośnie
pozostałych zbędnych składników niajątku wyszczegőlnionych w w/w wniosku Zarząd
Powiatu postanowił, aby podjąć pľóbę iclr spľzedaŻy poprzezzalnieszczenie ogłoszenia
na stľonie inteľnetowej Szkoły i Powiattl. W przypadku bľaku nabywcy w/w sprzęt
naleŻy przeznaczyć do likwidacji.

7'aľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
w spľawie zatwieľdzenia kwoty stypendiulrr za wyniki w nauce i osiągnięcia spońowe
za I semestľ ľoku szkolnego 201912020. Kwota stypendium wynosi 2l0 zł dla ucznia.
Do stypendiunr za wyniki w nauce wytypowano l9 rtczniów. Stypendiunr za osiągnięcia
spoľtowe otľzyma 1 uczeti.
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Z zakresu ochrony zdľowia. pomocy spolecznei i nĺrlitvki nľoľodzinnei:

Zaľzad podjął uchwały w sprawie:

ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie ľealizacji zadan publicznych
w 2020 ľoku;
powołania i zasad działanĺa Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonyclr of-ert

na ľealizacj ę zadan publicznych w 2020 ľ'

Zaľząd Powiatu zapoznał się z infoľmacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju na temat pľojektów zgłoszonych do pľogľanru Palistwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych pod nazwą ,, Pľogram wyrównywania
ľĺjżnic między regionami III" na2020 rok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prz'edłożonynr przez Dyľektoľa Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju wnioskiem o doftnansowanie projektu pn' ,,Utnowa
odpowiedzialności ľodzicielskiej jako element wspaľcia narzecz osób funkcjonujących
w ľamach pieozy zastępczej'' współfinansowanego w ľanrach pľojektu ,,Scieżki
współpľacy - wspaľcie dla podmiotów wdľaŹających współpľacę nriędzynaľodową''
skierowanego do podmiotów ľealizujących pľojekty standaľdowe w ramach EFS. okľes
rea|izacji projektu gľantowego: 0l'04.2020 - 30.11.2020 ľ. Btrdzet pľojektu wynosi:
99 396,28 zł (100% dofinansowaniabez konieczności wnoszenia wkładu własnego)'

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju o wyľażenie zgody na likwiclację śľodka tľwałego
- Notebook nr inwentaľZowy - I/PCPzuIV/5/ST/15 EFS.

'W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 ľ. o wspieľaniu ľodziny
i systemie pieczy zastępczej dotyczącej standaľyzacji placówek opiekuńczo
wychowawczych oraz rczwoju ľodzinnej pieczy zastępczej, Zarząd Powiatu zapoznał
się z wnioskiem Naczelnika Wydziału SoZ o podjęcie stosownych działaÍl
zmíerzających do wyclzieľżawienia oľaz ľozbudowy buclylrku, w któľym znajdowała się
Szkoła Podstawowa w Kostkaclr Dużyclr z pľłeznaczcl-liclrr lra pľowadzenie Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej. Decyzją Zaľządu Powiatu Naczelnik Wydziału SoZ
został zobowiązany do pľzygotowania wniosku do Burmistľza Miasta i Gminy Busko -

Z&őj w przedmiocie uzyskaniazgody na wydzieľżawienie na okľes 15 lat w/w brrdynku
oľaz dokonanie pľzebudowy' modeľnizacji i ľozbudowy pľzedrniotowego obiektu na
koszt Powiatu' W związku z planowaną ľozbudową w/w budynku Naczelnik Wydziału
SoZ oľaz Kieľownik ReÍ'eľatu IP zostali zobowiązani do pľzygotowania wniosku
o wyclanie clecyzji o waľunkach zabudowy'

Zatząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Powiatowego Centrum Ponrocy
Rodzinie w Busku - Zdroju w spľawie wyľazenia zgody rra wycięcie dľzew owocowych
znajdujących się na nieľuchomości oddanej w trwały zarząd pľzy ul. Bohateľów
Waľszawy 120 w Busku _ Zdľoju. Członkowie Zarządu zapoznali się z pľotokołęrrr
z oględzin dľzew ľosnących na pľzedmiotowej działce. Zgodnie z wlw pľotokołem
drzewa wnioskowane do usunięcia to dziewięc dľzew gatunku oľzeclr włoski ľosnące
na działce nr 73l33 obľęb 1 l połozonej ptzy ul. Bolr' Warszawy w Btlsku - Zclľoju clla
któľych uzyskanie zęzwolenia na icli usunięcie nie.jest wymagane. Decyzję w spľawie
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usullięcia pľZedmiotowych dľZew Zaruąd Powiatu pozostawił w gestii Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Potrrocy Rodzinie w Busku - Z&oju.

6, Analizując wniosek Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Busku -

Zdroju o wyľazenie zgody na budowę gaľaŻu na działce nr 73133 pľzy ul. Bohateľów
Waľszawy 120, któľej właŚcicielenr jest Powiat Buski, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę
na budowę garażu, po uzyskaniu niezbędrrych zgod i akceptacji związanych
z uzyskaniem zgłoszenia ľobót budowlanyclr.

7, Zarząd Powiatu pozytywrrie zaopiniował wniosek Dyľektora Placówki opiekuńczo -

Wychowawczej w Winiaľach w spľawie bezteľminowego pľZekazania samochodu
osobowego marki Volkswagen Transpoľteľ o nľ ľejestľacyjnym TBU 29FY.

8. Analizując wniosek Dyľektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wskazania sposobu zagospodarowania wyciętego dľzewa, Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyľektoľa Placówki do wystąpienia z pislnem do wszystkich Domów
Kulttrľy z teľenu Powiatu Btrskiego z infbľnracją o lnożliwości pľzekazania dtzewa
do wykoľzystania na własny użytek. Następnie, wszystko to, co nie zostanie pľzekazane
w trybie daľowizny naľzęczkultuľy czy d|a innych podmiotów non - pľoÍit, po ustaleniu
ceny drzewa w naclleśnictwie' Dyľektoľ zamieści w ogłoszeniu o spľzedaŻy (przetarg).
JeŻeIi nie będzie chętnych na zakup dtzewa, Dyľektor Placówki został zobowiązany
do skontaktowania się z ťlrmą, któľa zajmuje się pozyskiwaniem dľęwna
Z przeznaczeniem na zľębki, czy byłaby zainteľesowana kupnem.

9. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie o anęksowanie umowy z dnia l9 kwietnia 2007 ľoku pomięclzy Powiatem
Buskim a Domem Pomocy Społecznej w sprawie pľowadzenia i flnansowania
ze śľodków PFRON oľaz śľodków Powiatu WTZ w części dotyczącej obsady -
zatľudnięniaw'W'|Z' Zmiana dotyczy obsady - zatrudnienia Waľsztatu i polega na

zwiększeniu etatu inspektoľa ds. płac z |/ą ętatu na |l3 etatu. Po wpľowadzeniu zmiany
do umowy obsada waľSztatu składać się będzie z 8 i 23124 etatu'

10. Zaľząd Powiatu pozýywnie zaopiniował wniosęk Dyľektora Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnic w spľawic r,vyľażcnia zgody na zatľudnienie ľclrabilitanta.

ll,Zarząd Powiatu zapoznał się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Cęntľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju na tenrat pľzyjętego pľZęZ Zarząd PFRON dokumentu
pn' ,,Kieľunki działan oľaz waľunki bľzegowe obowiązuj ące realizatoľów pilotazowego
pľogľamll ,,Aktywny satnorzącl'' w 2020 ľoku''.

12. Z'av.ąd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju, jaki został skieľowany do Ministľa Zdrowia w spľawie przyznania
dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł na ľealizację zadaniapn. ,,Dobudov,ĺl kĺcltki
nr 3 do szczytu Budynku Glĺjwnego Szpiĺala (od.stľony wschodniej) w celtł dosto,tĺnl,ania
dĺugości dojść ev,akt'łacyjnych zgodnic Z vťymogami przepisĺill, p/poż. v,rĺz z łc1cznikiem
pomięĺlzy Bud)lnkien'l Glóu,nynl Szpitala u odĺ]ziałeľn Gruźlicy i Choľób Płuc''.

13.Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiern Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku Zdľoju skieľowanym do Ministľa Zclľowia w spľawie ponownego
przeana|izowania mozliwości sĺjnansowania inwestycji pn. ,,Dobudov,cl kluĺki nľ 3 do



Szczyltł Budynktł Głóu,nego Szpilcllu (ocl 'sĺrony yĺ,schoclnie.ĺ) u, ceĺu clo'yltl,sowunicl

długości doj,ść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami pľzepi'ĺĺ|ul p/poż. wraz z łqcznikiem
pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a oddzialem Gľuźlicy i Chorób Płuc".
Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Ko|arz zobowíązał Dyľektoľa Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdroju do przygotowania wniosku z całym pľogľamem
inwestycyjnym, haľmonogľamem prac oraz z określeniem czy wniosek ma byó
ręalizowany Z rcZeÍwy ogólnej czy celowej. Następnie, Powiat skieľuje powyŻszy
wniosek, za pośľednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, albo do właŚciwego Ministra
albo do Kancelaľii Pľezesa Rady Ministľtiw.

14.Zaruąd Powiatu zapoznał się z infoľmacją Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku Zdroju w pľzednriocie ľealizaoji za\ęcęŕĺ pokorrtľolnyclr w związku
Z przępt ow adzoną kontľolą na oddzi ale Chiľuľgi c Znym.

15. Zarząd Powiatu anaIizował wniosęk Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzedstawienia stanowiska w zakľesie ewentualnego uruchomienia na
teľenie Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju gazowej bądŹ elektľycznej
komoľy do spalania odpadów medycznych. Zarząd Powiatu pozýywnie odniósł się do
powyższego wniosku z założeniem, aby Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotlrej w Busku

- Zdľoju pľzedstawił wszystkie niezbędrre uzgodnienia oraz koszty uľuclrotnienia
i eksploatacji komory do spalania odpadów medycznych.

16. Zarząd Powiatu przyjął spľawozdania z dzíałalności za Ż0l9 rok jednostek:

- Domu Pomocy Społecznej w Gnoinie,'
_ Domu Pomocy Społecznej u, Zborowie;
_ Domu Pomocy Społecznej v, Słupi;
- Domu Pomocy Spolecznej w Ratajach Słtlpskich,'

Waľsztątĺiw Teľapii Zajęciowei pľzy Domu Pomocy Spolecznej w Gnojnie,'
Waľszĺaĺĺiu, Teľapii Za.jęciowej w Piasku Wielkim;
ýVclľsztatĺiv, Terąpii Zajęciovlej przy Toularzysĺwie Przy.jaciół Dzieci w Busku -

Zdroju.

17. Zarząd Powiatu zapoznał się z pľotokołcm z kontľoli pľzeprowadzonej przez Powiatowe
Cęntľutn Pĺrlnoĺ;y Roclzinie w Busku - Zclľoju w Waľsztataclr Teľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zclľoju.

18. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopirriował wniosek Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów
w spľawie udzielenia pomocy finansowej w zakľe sie opieki społecznej ' działan na rzecz
osób zagľozonych wykluczerriem społecZnym'

19. Zaľząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody Świętokľzyskiego skieľowanyn-l
do l)yľektoľa Świętokľzyskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach, w związku
z wnioskiem DyľektoľaZoZ w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia zgody na czasowe
zaptzestaníe działalności leczniczej oddziału Chiľuľgicznego ogólnęgo w okľesie
od dnia 1 kwietnia 2020 ľoku do dnia 3l rnaja 2020.ľoku, związane zkoniccznością
pľZepľowadzenia remontu zgodnie z zaleceniamt Swiętokľzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego oraz Konsultanta Wojewcidzkiego
w Dziedzinie Clriľuľgii.



20.Z'arząd Powiatu zapoz'nał się z oclpowiedzią Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotncj
w Busku Zdľoju na pismo Swiętokľzyskiego Palistwowego Wojewódzkiego
Inspektoľa Sanitarnego' na temat aktualnej infbľmacji dotyczącej funkcjonowania
izolatek na oddziale Choľób ZakażnychZespołu opieki Zdľowotnej w Busku -Zdľoju.

2l. W związkuze złoŻoną skaľgą na Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej Busku - Zdroju
oľaz wniosku o Jego dymisję' bioľąc pod uwagę działalnoŚć Dyrektoľa Zespołu opieki
Zclrowotnej w Busku - Zdroju, Zarząd Powiatu w Busku - Zdľoju nie znajdu.ie Żadnych
pľzesłanek ani podstaw, aby pľzychylić się do wniosku o dymisję Dyľektoľa Szpitala.
'W zwíązku z powyŻszym w/w skarga oraz wniosek o clymisję są bezpodstawne
i bezpľzedtniotowe. Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju spełnia
oczekiwaniaZarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w zakľesie zarządzania Szpitalem.

22. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowie w spľawie wyľażenia zgody na czasowe zwiększenie zatľudnięnia
z I12 etaturra cały etat pľacownika na stanowisku kuclraľka oľaz dodatkowe zatrudnienie
pľacownika na Llmowę zlecenie' Z Llwag% iŻ w/w zatľudnienie winno zostać
zrealizowane w ľamach własnego budżetu jednostki.

23. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa l)omu Pomocy Społecznej
w Zboľowie w spľawie zatwietdzenia pľopozycji zmian do miesięcznych opłatza pobyt
w lokalach aktywizującyclr od 01.04'2020 roku.

24. Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w sprawie zamiatu ogłoszenia naboľu
na stanowiska: Doľadca ds. osób Niepełnosprawnych w wynriaľze 3Á etaÍu, opiekun
'VłypoŻyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w wymiarze |/ą etatu oľaz Kieľowca w pełnym
wymiaľzę czasu pľacy' Powyższe zatľudnienie jest niezbędne w celu realizacjí zadan
w pľojekcie pn. ',Lepsze oblicze Zycia", ľ€alizowanego w ľamach Regionalnego
Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na \ata 2014 - 2020,
oś Pľioľytetowa 9 _'Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanię 9'2 _

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdľowotnych, Poddziałanie
9.2'| - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przewidywany teľmin zatľttclnienia:

od 1 kwietnia20Ż0 ľoku do 31 nraľca 2022 ľokv.

25. Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie oľaz Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku _

Zdľoju w spľawie sfinansowania tablicy infoľmacyjnej - pylontt, któľy ma zostac
zainstalowany w pasie clrogowym pľzy bľanlie wjazdowej na teľen w/w instytucji.
Szacunkowy koszt pylorru wynosi około 8 tys' zł. Z uwagi na bľak śľodków
finansowych Zarząd Powiatu zapľoponował ľozwaŻęnie rozwlązanla poclobnego

do zastosowanego pÍzez Staľostwo Powiatowe oraz Uruąd Miasta i Grniny. Tablica
infoľmacyjna znajdująca się pľzed brrdynkiem Staľostwa zawieľa elementy ľeklamy
Í-lľm' ale równiez stanowi oznaczenie Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju.



Z zakresu geĺlclczii i gospodaľki nieruchomościami:

Zaľząd podjął uchwały w spľawie:

- wyľażenia zgody na wydzieľŻawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się
w budynku Dyľekcji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju;

- spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przęZnaczonej do zbycia w clľodze bezprzetatgowej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z infbľmacją Dyľcktoľa Spec.ialnego ośľodka Szkolno -

Wyclrowawczęgo dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Züoju o zawaľciu
umowy najnru powieľzchni uŻytkowej 3 m2 (hol ośľodka) Z przeznaczeniem
na ustawienie clwóch automatów samosprzedających napoje i pľzekąski na czas
oznaczony tj. Írzy lata (od 02.03.2020 ľ. do 02.03 .2023 t.).

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokľzyskiego
w spľawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskienru - dot' wydania
clecyzji potwierdzającej pľzejście na własność Powiatu Buskiegcl nieľuclromości
gľurrtowej zajęÍej pod dľogi powiatowe, stanowiącej własrrość Skaľbu Państwa,
oznaczonej w ewidencj i gľuntów, .i ako działki :

nr 36 - obręb Szczeglin
nr 174 - obľęb Nowa Wieś
nr nr 232,303 - obľęb Klępie Górne.

Zaruąd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku - Zdľoju w spľawie bezpłatnego r"ldostępnienia na okres do tľzech lat, czteľech
pomieszczeń znajclujących się w btrdynku pľzy ul. Aľmii Kľajowej 19 w Busku - Zdľoju
w celu pľowaclzeniaprzez CKZ tuľrrusów z dokształcania zawodowego teoľetycznego
nrłodocianycli pľacowników. W odniesielliu do przekazanej ptZeZNaczelnika Wydziału
GKN inf-oľmacji, iŻ zgodnie z ustawą o gospodarce nieľuchonrościanri bľak jest
mozliwości uŻyczenia pomieszczeń dla własnej iedltostki oľganizacyjnej. Powyzsze,
według przekazanych inÍbnnacji może nastąpić jedynie popľzez przekazanie jednostce
r,v tľwały zarząd.
Zarząd Powiatu odłoŻył pľocedowanie nad wnioskiem do czasu rozeznania pÍzęZ
Wicepľzewodniczącego Zarz.ądu wspólnie z Naczclnikiem Wydziału EK i Dyľektoľem
Zespołr-r Szkół Ponadpodstawowyclr w Busku Zdľoju kwestii udostępnienia
ponrieszczeń w celu pľowadzenia pľzez CKZ ttrľĺrtlsów z dokształcania zawodowego
teoľetycznego nrłodocianych pľacownikc1w.
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Z zakľesu komunikacii i dľĺlgownictwa:

Zaľząd podjął uchwały w spľawie:

- wyraŻenia opinii dotyczącej zaliczęnia
Gminy Wiślica;

- wyraŻenia opinii dotyczącej za|ĺczenia
Gminy Busko -Z&ő'i,

1.

dróg do kategorii dróg gminnych na tęľenie

drogi do kategorii dľóg gminnych na teľenie

Zavąd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Świętokľzyskiego Zarządu
Dľóg Wojewóclzkich w Kielcaclr w odpowiedzi na wniosek dotyczący akceptacji
projektów umów w spľawie udzielenia Województwrr Świętokľzyskiemu pÍZeZ Powiat
Buski pomocy rzeczowej na: opľacowanie koncepcji pľogľamowo - przestrzennej wľaz
z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m' Dobrowoda i m. olganów
w ciągu DW 973 na teľenie Gnriny Busko - Zdro.i oraz opracowalrie dokunrerrtacji
pľo.jektowej na nowy pľzebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko - Zdľő.i.
W pľzedrniotowylrr piśmie Powiat Buski zwÍaca się o wstępne okľeślerrie lokalizacji
i potľzebnych śľodków finansowyclr na w/w koncepcję i dokurrrentację pľojektową
w celu okľeśleriia rrrożliwości dofinansowania ptzez Powiat' W w/w piśmie Dyrektoľ
PZD w Busku - Zdroju infoľmuje, że podpisanie wstępnych umów nastąpi dopieľo
po okľeśleníu przez Śzow w Kielcach wstępnych kosztów opľacowania-koncepcji
i dokumentacji projektowej w/w odcinków, DecyzjąZarządu Powiatu, Dyľektoľ PZD
w Busku _ Z&oju został zobowiązany do przeanalizowania, w poľozumieniu
z przedstawicielem UMIG w Busku _ Zdroju pľowadzącym pľzedmiotową Sprawę'
pľzedłożonych pľojektów umów i skierowania do SZDW w Kielcach uwag w tym
zakľesie.

Z'arząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju -
Członka Zarządul Powiatu Jerzego Koľdosa w spľawie wykonania chodnika na drodze
powiatowej Nľ 0114T od dľogi kľajowej Nr 73 - Pacanów na ulicy Stopnickiej
na odcirrku od skrzyżowania zulicą Gałązki do Rynku w Pacanowie po lewej stľonie
dľogi na długości ok. 200 m' Zaľząd Powiatu zapoznał się z inÍbľmacją DyrektoľaPZD
w Busku - Zdľo.ju o dokonaniu wizii lokalnej w teľenie. w wyniku któľej stwieľclzono,
Że na wnioskowanynr odcinku dľogi znajduje się istniejący jednostľonny choclnik o SZeľ'
2,0 m, nawięľzclrnia z betonu asfaltowego o SZeľ' 7,30 n oľaz ''pas zieleni'' o zmiennej
szeľokości od l,5 m do 1,70 m. Szeľokość ''pasa zieleni'' nie spełnia noľnly, jaką
powinlra spełniać pľzy budowie chodnika około 2,50 nr tj. chodnik - 2'0 m plus
kľawężnik oľaz obĺ'zęŻe, zgodnie zRozpoľządzeniem Ministľa Tľanspoftu i Gospodaľki
Moľskiej z dnia 2 marca 1999 r' w spľawie waľunków technicznych, jakim powinny
odpowiaclać dľogi publiczne i ich usytuowanie' Ponadto Zaľząd Powiatu zapoznał się
z inf'oľmacją Dyľektoľa PZD w Busku * Zdroju o mozliwości wykonania ścieżki
.jednostľonne.j o szeľ. l,5 m przylegającej do jezdni.'W związku z powyŻszym Zaľząd
Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdtoju do rozeznania kosztów
opracowania dokumentacji na wykonanie pľzedmiotowego zadania.

Z.arząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na wniosek Komisji Rewizy.inej z dnia
22 stycznia 2020 ľoku doÍyczący zan'ieszczanych na stľonie internetowej Powiatowego
Zaľządtl Dľóg w Busku * Zclroju ogłoszeń o wynikach postępowań ptzetargowych.
Członkowie Komisji wnioskowali aby w/w ogłoszenia zawieľały infoľn'lacje

3.
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m.in. o: składzie komis.ii pľzetaľgowej, wielkości śľodków, któľyrni dysponuje
Zamawiający' liczbie złoŻonych of'eľt' cenach of'eľt, kľyteľiach wyboľu oÍ-eľt, nazwie
wykonawcy, którego oĺbrta zostaławybranajako najkoľzystniejsza, terminie wykonania
zamówienia, okľesie gwaľancji. Członkowie Komisji Rewizyjnej zwracali się ľównież
o włączenie do składu Komisji Pľzetaľgowej pľzedstawiciela Rady Powiatu w Busku -
Zdľoju'

Zarząd Powiatu analizował pisnro Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Piotľa
Wąsowicza dotyczące pľośby o rozpoczęcíe działan związanych z budową chodnika
w miejscowości Łagiewniki wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0057T Busko - Zdroj -

Łagiewniki - Elzbiecin oraz pismami dotyczącymi w/w spľawy z roku 2019. Koszt
opľacowania dokumentacji na wykonanie pľzedmiotowego zadania będzie opiewał
na kwotę ok. l00 000 zł' Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowa|i, Że moŻliwośi
zabezpieczenia śľodków na ľealizację powyższego zadania będzie analizowana
po otľzymaniu ostatecznych war1ości subwerrcji i dotacji na ľok 2020. Ponadto Zarząd
Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoiu do ľozeznania, czy istnieje
mozliwość, aby wydatek na wykonanie dokumentacji był zaklasyfikowany jako
wydatek kwal ifi kowal ny.

Zarząd Powiatu analizował pismo w spľawie interpelacji Radnego Rady Gminy Solec -
Zdroj dotyczącej utwaľdzenia pobocza masą bitumiczną przy dľodze powiatowej
Nľ 0093T Szczawoľyz _ Kików _ Zbońw w rn. Strłkowice. Zgodnie z przedstawioną
infoľmacją pÍzez Zastępcę Dyľektoľa Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdtoju,
pľace będące pľzedmiotem interpelacji ze względu na zmianę parametrów koľpusu
drogowego nie mieszczą się w ľamach remontu i wymagają przebudowy drogi, co moze
ľównież wiązac się m.in. z poszetzęniem pasa dľogowego oľaz budową kanałów
technologicznych. W związku zpovĺyŻszym roboty nie mogą zostać, zľealizowane
w ramach wydatków biezących. Realizacja pľzedmiotowego zadania byłaby wydatkiem
inwestycyjnym.
Zaruąd Powiatu zdecydował, ze jezeli będą możliwości i śľodki to wniosęk zostanie
ujęty do planu potľzeb i zgłoszony pľzy naboľach na lata kolejne.

Zarząd Powiatu zapoznał się z planem potľzeb pľzebudowy i ľemontów dľóg
powiatowyclr na 2020 rok wynikających z pľotokołów zniszazęn w skutek nawalnyĺ;h
deszczy, Pľogľamu Fundusz Dľóg Samoľzqdoylych, zgłoszonych wniosków przez
Uľzędy Gmin i zainteľesowanych mieszkańców oľaz z zakľesu bieżącego utrzymania
dľóg powiatowych w 2020 ľoku.

5.
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Wnioski Komisii Stalych l{adv l'orviatu:

Komisii Skaľq. Wlriosków i Petycji:

1. Członkowie Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji wrrioskują do Zarządul Powiatu. aby
Staľosta Buski .Teľzy Kolaľz wspólnic z Buľnristľzelrr Miasta i Gnliny Nowy Kclľĺ:zyn
wypľacowali pľopozyc.ię ĺozwiązallia pľoblcmu zgłoszonego pL'ZeZ Sołtysa
i Mieszkańców wsi Czarkowy glrr. Norł,y Koľczyn w zakrcsic oclwocllrielria w obľębic
clľogi powiatowc.j Nľ 0073T Kozub(lw - Kollieĺ;lllosty - Wirliaľy - Koľczytl Staľy pľzez
tlriej scorł,ość Czaľkowy o[az powiaclorłrielria zaitrteľestlwalryclr o pocl|ętych

clziałaniach.

]:'ľzev,odniczclcy Zĺlľzc1du zobov,iclztłł 'się ĺ1o pľZepľOl|űĺlzenia rozmĺjv, z Btu'mi.'yĺľzeľll

A,ĺitl'ttcl i Glłliĺl1l NolĄ,), Kĺll'cz1,77 lv 1lol'ĺl1l!,y7yľll ząkra,yie ceĺcm ľozl'l'iclzclĺlicl probĺenlu.

2. Członkowie Konlisji Skaľg, Wniosków i ĺ)ctyc.ii lra posicdzctriu w clniLl 4 niaľcer 2020
ľoku ľozpatľywali anonilnowe pisll-ltl zawieľa|ącc tľeść skaľgową na clyľektoľĺiw

.|eclnostki oľganizacyjnej powiatu - Spec.|alľlego Ośľoclka Szkolno - Wychowawczcgo
clla Nicpełnospľawnyclr Rtlclrowo w Btlsku - Zdľojrr' Kornisja ustaliła, iz' wlw skaľga
nie zawieľa o'znaczenia nac1awcy (imienia irrazwiska)" ani adľesu zwľotnego, a zaten'l

zgodlrie zzapisami paľagľaÍu 8 l{ozpoľządzenia Rady MinistľÓw w spľawic oľganizacji
pľzy.inrowania i ľozpatľywania skaľg i wniosków z clnia 8 stycznia 2002 ľoku, skaľgę
anonimową pozostawia się bez ľozpoznania. .Iedrrak z uwagi na to, iz w w/w skaľclzc
podnoszone Są wazne aspekty dotyczące niepľawiclłowości ftrnkc.ionowania jedrlostki

w tym zagľoŻeniabezpieczenstwa dzieoi, Członkowie Komis.ii.iednogłośnie wnioskują,
aby anonimorva skaľga została pľzekazana do WydziałLr l'iclLrkac.ii, Ktlltuľy i Krrlttrľy
F izy cznel Staľostwa Powiatowego, cel em dogłębrrego zbaclania Spľawy.

W oclnie'sieniu do pov,yższego v,łliĺl'yku Przev,oclniczC!cy ZclrzqĺLu poinf oľĺnĺnl,cłĺ,
iż yy/lv clłlĺltąilllĺlv,a skargcl zĺl'łĺclĺcl.ittz pľze kclzclncl cło Nclczelniku ĺl/yclzicĺłu EK Sĺclľo,ĺlll,cĺ
Pĺll,viclĺovlegĺl, celem zbcłclclniu '\:pľulĄ)v oraZ oĺlnia'sie niu 'się prZeZ clyľekĺorĺiłt,
l,l,/yv.iedno,s'ĺki o,śv,iclĺĺlu,e.ĺ clo poclno,łzolqlch vt, .skcĺrdze zclrzĺłlĺilll.



Zarzad wnosi pod obľady Wysokici Rady następuiace pľoiekty uchwal rv sprawie:

zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'
zmiany uchwały Nľ XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia
2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020 - 2030.
udzielenia polnocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na ľealizacj ę zadan
z zakresu kultury.
udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Busko - Zdroj na realizację zadaŕl, z zakresu
kultuľy i kultury fizycznej,
udzielenia pomocy ťlnansowej Gminie Nowy Koľczyn rra ľealizacj ę zadan z zakľesu
kultuľy'
udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdľől na ľealizacj ę zadan z zakręsu
kultuľy.
wyľaŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizac.ii pľojektu pn. ''Go foľ it -
lrands - on Euľope'' (Do dzieła - pľaktyczna Euľopa'')'
wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projekttr pn. "Zagraniczne
pľaktyki - drogą do karieľy 2'''
utworzenia Bľanzowej Szkoły II Stopnia Nľ 1 w Busku - Zdľoju w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
Z pÍZęZnalzeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla
ľodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
udzielenia zgody na zastosowanie boniÍrkaty od opłaty ľocznej z tytułu trwałego

zarządu.
wyrażenia zgody na uŻyczenie powieľzchni użytkowej znajclującej się w budynku
oddziału Choľób ZakaŻnych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

rozpatrzenia skargi nabezczynnośó Powiatowego Zaruądv Dľóg w Busku - Zdroju.

oľaz nlw infoľlrrac.ie i spľawozdania:

Infoľmacja Konrendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie

bezpieczeÍlstwa i poľządku publicznego na tęľenie Powiatu Buskiego za20|9 ľok.

Infoľmacja Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdľoju o stanie bezpieczeristwa
na teľenie powiatu buskiego w zakľesie ochľony pľzeciwpożaľowej za2019 ľok'

Infoľmacja Państwowego Powiatowego Ilrspektoľa Saľlitaľnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Buskiego za2019 ľok.
Infbľmacja Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju dotycząca
zinrowego utľzymania dľóg lra dľogach powiatowych w sezonic zimowym 2019/2020 -

stan na dzień 14.02.2020 r'
Spľawozdaniaz działalności Korrrisji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju za ľok 201'9.
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