
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powĺatu
za okres międzysesyjny

Zarząd Powiatu w okresie od 20 marca 2020 ľoku do 29 maja 2020 roku odbył
8 posiedzeń:

Zaľzad Powiatu pľzyiał do ľealizacii Uchwałv z Sesii Radv Powiatu w spľawie:
- zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2020 roku;

przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku;
zmiany uchwały Nr XIV/I47120|9 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 30 gľudnia
2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020 - 2030;
udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na rea\izację zadan
z zakręsu kultuľy;
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdroj na realizację zadan z zakresu
kultuľy i kultury fizycznej;
udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Koľczyn na ľealizację zadan z zakľesu
kultury;
udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdľőj na realizację zadan z zakręsu
kultuľy;
wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,'Go for it _
hands _ on Euľope'' (,,Do dzieła _ praktyczna Euľopa'');
vłyrażenía woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.

,,Zagľaniczne pľaktyki - dľogą do karieľy 2'';
utwoľzenia BľanŻowej Szkoły II Stopnia Nľ l w Busku _ Zdroju w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku _ Zdroju;
udzielęnia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej
z przeznaczenięm na realizację zadania związanego z dostarczaniem Żywności dla
ľodzin i osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym',
udzielenia zgody na Zastosowanie bonifikaty od opłaty ľocznej z tytułu tľwałego
zarządu;
wyľaŻenia zgody na uŻyczenie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku
oddziału Chorób Zakażnych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju;
Íozpatrzenia skargi nabezczynność Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju;
rczpatrzenia skargi na Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju;
pozostawie nia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektoľa j ednostki
or ganizacy jnej powiatu ;

zmiany Statutu Powiatu Buskiego.



Z zakresu gosDodaľki finansowci:

Zaľząd podjął uchwały w spľawie:
_ zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 (x4);

- przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku _ podział
Íezeľwy celowej pÍzeznaczonej na zarządzaníe kľyzysowe (x2);

- przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (x8);

- znrian w planie finansowym zadan z zakľęsu administľacji ľządowej oľaz innych zadan
zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku (x3)l

- zlnian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych (x3);

- zmian planu dochodów i wydatków w podległych.iednostkaclr budżetowych;
_ zmiany uchwały w spľawie zasad centralizacji ľozliczęl\ podatku od towaľów i usług

(VAT) w Powięcie Buskim i jego jednostkach oľganizacyjnych'

ĺ. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosęk Dyľektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego oŚrodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody
na pľopoľc.ionalne zwolnienie najemcy z opłaty za wynajeln powieľzchni użytkowej
pod automaty do spľzedaŻy przekąsek w okľesie epiclemii koľonawiľusa'

Zarząd' Powiatu pozytywnie zaopiIliował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadpodstawowyclr w Busku Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na
pľopoľcjonalne obniŻenie czynszu najemcom za wynajem powieľzclrni pod automaty
do spľzedaży pľzekąsek.

Zar"ząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogĺilnokształcących w Busku Zdroju w spľawie dokonania
pľzesunięcia śľoclków do planu finansowego na ľok Ż020.

4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego
Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku _ Zdrojĺl w spľawie pľzekwalifikowania
wydatków w planie budżetu na 2020 ľok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z Plclnenl Rzeczĺ'lv,ĺ'l Finansowym ncł 2()2() ľok Zespołĺl
Opieki Zdrołvotne.l w Busku - Zdroiu.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Powiatowego Inspektoľa Naclzortt
Budowlanego w Busku Zdroju w spľawie dokonania pľzeniesień w plarlie
finansowym.

7. Zarząd Powiatu ptzyjął Spľclwozdcrrin 7 u,ykonania buĺlżeĺu Pol,ĺlitlĺtl Buskiego zcl 20]9
rok. Powyższe Sprclłĺ,ozcĺanie będzie pľzedtniotenr obľacl Sesji Racly l)owiatu
w rrriesiącu czeľwcu bľ.

8. Zarząd Powiatu przyjął Infĺlrłnac'ję o s'ĺclnie mienicĺ Powictĺu Buskiego ulg ,slunu nu
clzień 3],I2.2019 r. Powyższa Infĺlľtnclcja będzie pľzedmiotem obľad Ses.ii Rady
Powiatr-r w miesiąctt czeľwcu bľ.

9. Z'arząd Powiatu pozytywnie zaopil'tiował wrliosek Dyľektoľa Zespołu opieki
Zdľowotrrcj w Busku - Zdľoju w spľawie 'zabezpiec'zenia cloclatkowych śľoclków

3.



Íinansowych na ľealizację zadania pn.: ,.Modeľnizacja pomieszczeń oddziału
Chiľuľgiczne go ogci l nego zgodnie Z wylllo ganri sanitaľno-epidemiologicznylni''.

l0. Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Kieľownika ośľodka Szkolenia
Kierowców - Szkoła Jazdy ,,Paweł'', w spľawie obniżenia stawek cZynsZU'
W/w ośľodek wynajmuje pomieszczenia do pľowadzenia szkoleli w Powiatowym
Międzyszkolnym ośrodku Spoľtowym w Busku - Zdroju, któľy jest obecnie
zanrknięty z powodu panującej epidcmii COVID-19.

lI. Zarząd Powiatu pozytywlrie zaopiniował wniosek 1iľniy Szamu-Vending w spľawie
zawieszenia cZynsZLL za wynajeln powieľzchni pod automaty. W/w Fiľma wynajnruje
powieľzclrnię pod autolnaty w l)owiatowym Mięclzyszkolnym ośrodkrr
Spoľtowynr w Busku - Zdroju, któľy jest obecnię zamknięty z powodu panującej
epidernii COVID-19.

!Ż.Zaľząd, Powiatu pozytywnie zaopiniował wrriosek fiľmy MAKK w spľawie
zmniejszenia opłaty dzieúawy 'z'a lokal uzytkowy Z pÍZ'eznaczenieln rra sklepik
szkolny. W/w Fiľma dzíeľŻawi lokal użytkowy Z przeznaczeniem na sklepik szkolny
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku Zdroju' któľy jest obecnie
zanrknięty z powodu panującej epiclemii COVID-19.

13. Zaľząd Powiatu pozytywrrie zaopitriował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Tęchniczno - Infbľmatycznych w Busku - Zdľoju w spľawie nie naliczania z powodu
panującej epidernii COVID-l9 opłat czynsłowych z tytułu najnru powieľzchni pod
automat do spľzedaży napojów goľących oraz sklepiku szkolnego podmiotom: Firnra
Amigo oľaz Sklep Spożywczo- Pľzemysłowy MAGNES.

l4. Zarząd Powiattr pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołtr Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju w spľawie całkowitego zwolnienia z czynszu
t\rm Vencling, MAKK oraz AMIG) za wynajem powieľzclrni pod automaty w okľesie
od 01 .04.2020 ľ. do 3|.08'2020 r. oľaz wyľazenie zgody na pozostawienie automatów
na ustalonym miejscu.

15. Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I l-iceum
ogólnokształcącego w Busku Zdroju w spľawie zabez,pieczerńa śľodków
ĺŤnansowych na doskonalenie zawoclowe nauczycieli w pieľwszynr kwaľtale
2020 ľoku.

l6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopitriował wniosek Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Busku - Zdľoju w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych
na doskonalenie zawodowe nauczycicli na Il kwaľtał 2020 ľoku.

17. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału EK
o zabezpieczenie w budŹecie Powiatu Buskiego śľodków Íinansowych na realizację
Pľogľamu Zdalna Szkoła flnansowanego Z Pľogľamu opeľacyjnego Polska Cyfľowa
na lata 2014-Ż020 oś Pľioľytetowa nľ 1 ''Powszechny clostęp clo szybkiego inteľnetu''.
Pľojekt jest odpowiedzią na obecną sytuac.ję szkolnictwa. zwlązaną Z wpľowaclzeniem
na obszaľze kľaju stantt epidemii spowodowanym zakaŻęníani koľonawiľusem'
Powiat Btlski został w w/rł, Pľogľamic zakwaliflkowany clo gľr-rpy VI. co Oznac7'a



niozliwość l)ozyskallia cloĺjnansowania w wysokości 100'000 'zł. '\łý ľamach tych
śľodków mogą zostaÓ zakupione komputeľy dla uczniów'

18. Zaľząd Powiatu przyjąl Spľawozdanie ľzęczowo _ fitransowę SamoľZądu powiatowego
o zadaniach zľealizowanych ze środków PFRON w okľesie pieľwszego kwartału 2020
ľoku.

19.Zarząd Powiatu zapoznał się z koľektą planu potľzeb z zakresu wydatków rla bieŻące
utľzylrranie dľóg powiatowyĺ:h w 2020 ľoktr.

20. Zaľząd Powiatu zapoznał się z pismami Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej
zawiadamiającymi, ze ustalone zostały Z ręZętwy ministľa właściwego do spľaw pľacy
kwoty dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy na finansowanie pľZęZ Powiatowy
Uľząd Pľacy w Busku - Zclľoju w 2020 ľoku zadań okľeślonych w aľt. I5zzb-|5zze
ustawy o szczególnych ľozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczanienr CoVID-19, innych choľób zakaż,nycll oľaz
wywołanych nimi sytuacji kľyzysowych w wysokości 7 000,0 tys' zł oraz
w wysokości 500,0 Íys. zł.

2l. Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w spľawie pľzesunięcia
śľodkĺiw do planu finansowego na rok 2020'

22. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I l'iceunr
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju w spľawie przyznania śľodków Íinansowych
w kwocie 6 000,00 zł' Śľoclki Ílnansowe pr'Ĺę'Lnac'z(lne zostatrą tra zakup mateľiałów
do wykonania napľaw w Inteľnacie zgodnie z za|ecenianri pokontľolnymi Sanepidu.

23. Zarząd Powiatu przy1ął InJbrmacię 6 y,ykonclniu budżeĺu Polłiclĺu Btlskiego ulg sĺunu
ncl koniec III i IV hłaľĺclłu 20]9 ľoku oľaz In'formclcję o u,ykonaniu budżetu Pollliclĺtl
Buskiego wg sĺanu ną koniec I ltvvclľĺcllu 2020 r,

24. Zarząd Powiatu przyjął spľawozdania kwaľtalne z wykorzystania śľodkĺiw
finansowych 'za I kwaľlał 20Ż0 roku Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci w Busktl - Zdľoiu, Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
pľzy Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie oľaz WaľszÍatow 1'eľapii Zajęciowe.j
w Piasku Wielkim pľzy Caľitas Diece'ji Kieleckiej.

25.Zaľząd Powiatu analizował wniosek Kieľownika Refeľattt Inwestycji i Pľomocji
w spľawie zabezpieczenia śľodków na dokumentację pľo.jektowo - kosztoľysową na
Iłozbudou,ę oľaz przebudov,ę buclynku po b1l|ę.j Szkole Pocl.;ttlwĺlllle.f z pľzeznclczeniełn
na Plclcĺ5wkę ()piekl.lńczo - Wycl'lĺlu,a\yczq yll Kosĺkach Dużych. Zaľząd Powiatu
postanowił zabezpiec'zyć rra wykonanie dokumentacii projektowo - kosztoľysowej
otaz na pľace związane z ľozbudową i pľzebudową pľzeclnriotowego buclynkrr śľodki
finansowe w kwocie 250 O00 zł.

26.Zaruąd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nľ 64lŻ020 VI Składu oľzekającego
Regionalne.i lzby obľachr-lnkowe.i w Kielcaclr z dnia 29 kwietnia 2020 ľoku w spľawie
opiliii o spľawozdaniach z wykolraIria buclzetu Powiatrr Buskiego za 2019 rok wľaz
z illl-'oľnracją o staliie mienia jeclrrostek satrloľząclu teľytorialnego i objaśnietrianri'



27.Zarząd Powiatu zapoznał się z inĺbľnlacją o pľzychodaclr, kosztach oľaz wyniku
finansowynr Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju zaIkwartał 2020 roku.

28, Zaruąd Powiatu odłoŻył pľocedowanie nad wnioskienr Zespołu opieki Zdľowotnej
wBusku - Zdroju o doÍ]nansowanie z budŻetu Powiatu inwestycji pn.: ,,Zakup
apaľalury i .sprzęĺu medycznego Oruz wyposażenią w zv,iqzku z zapobiegclniem
rozpľzesĺľ'zenianicl:jię koľonau,iľusa CoVID-I9'' do cZaSLl dokonania ana|izy
wykonania budzetu Powiatu za I półľoczę 2020 roku.

29.Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopilliował wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie w sprawie zwiększenia planu wydatkow na paľ. 4230 o kwotę
500,00 zł w celu możliwości zrea|izowania otrzymanej daľowizny.

30.Zarząd Powiatu analizował pismo Dyľektora I'lacĺiwki opiekuńczo - Wychowawczej
w Winiaľaclr inÍbrnru.iące, iz na konto placciwki wpłynęła kwota l500,00 zł tytułerrr:
daľowizna rra wydatki związane z COVID-l9. Powyższa darowizna została zwľĺicona
na konto Staľostwa Powiatowego, a Dyľektoľ Placówki zwľócił się z pľośbą o zakup
środkiw niezbędnych do zabezpieczenia wychowanków i osób zatľudnionych
w Placówce w czasie występowania COVID-19 ipľzekazaniaich do Placówki. Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopirriował wniosek Dyľektoľa Placówki opiekuńczo
Wychowawczej w Winiaľach' Wykoľzystanie w powyższy sposób otľzymanych
śľodków nie wpłynie na zwiększenie kosztów utľzymania Placówki opiekuńczo -
Wychowaw czej w Winiaľach.

3l. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju w spľawie dokonania przesunięcia środków
finansowych w planach wydatków na 2020 rok.

32, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I l-ioeum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju w spľawie zwiększeriia planu finansowego
celem zabezpíeczenia śľodków na płatności za media w inteľnacie w wysokości
30 000,00 zł.

33. Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku
- Zdroju w spľawie zwiększenia planu ľiľlansowego o kwotę 31 143,00 zł celem
wypłaty odpľawy pośmieľĺrej . Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na powyższy
cel śľodki w wysokości 2l 000,00 zł.

34. Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wriiosek Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu
Dľóg w Busku _ Zdľoju w spľarvie dokonarria pľzesunięó śľodków ĺŤnarrsowych
zbieŻącego utľzymania dľóg w kwocie 33 050,00 zł z zadania pn' ,.Renront clľóg
powiatowyoh'' na zadanie ,,Remonty cząstkowe'' w związku 7'e zwiększonym
zakľesem robót.

35. Zarząd Powiattr pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľojul w spľawie dokonania znriany w planie
Íinansowynr wyclatków budzetowych.



Z zakresu edukacji, kultuľv, kultury ťlzycznei i nromocii nowiatu:

Zaľząd podjął uchwał},' w spľawie:
unieważnienia konkursu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju;

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdro.iu.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze spľawozdanianri Dyrektoľa Zespołu Szkół Techlriczno
- InÍbľnratycznych w Busku - Zdľojtl 'z rea|izacji pľojektów eclukacyjnych pn.:
,,Zagraniczne praktyki zau,odowe drogq do kaľieľy" oraz ,,Korpus .fachou,cóv, -
v,spĺiłpľaca ek,spertów cĺla e./ěktyv,ne go kszĺałcenia pľakĺycznego v) brclnży
gű,sĺronomiczno - hotelarskiei" za okľes gľudzień 2019 r. - luty Ż020 ľ..

Zarząd Powiatu zapoz'nał się ze spľawozclaniami l)yľektoľa Zespołu Szkół Techniczno
_ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoiu, Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku - Zdľoju oľaz Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
wBusku - Zdroju z reaIizacji pľojektu edukacyjnego ,,Dobry sĺart 2.0" za okręs
styczeń _ marzęc 2020 r".'

Zarząd Powiatu zapoznał się ze spľawozdarriami Dyrektoľa Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdĺoju z rea|izacji pľojektów
edukacyjnych pn.: ,, Hotelarze pľzyszłości'' oÍaz ,,Wymiar międzynarodowy
w kszĺclłceniu zau,odoulym" zd okres gľudzień 2019 r. - luty 2020 r..

Zarząd Powiatu zapoznał się Ze spľawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół
Porradpodstawowych w Busku Zdroju z przebiegu ľealizacji Pľojektu pn.
,,Europeiczycy; Lľspólną hi,sĺoľicl i u,spólna przyszłość'' za okľes od 0l .02.2020r. do
30.04.2020 r..

Zarząd Powiatu zapoznał się z inťoľnrac.ją Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogóhrokształcących w Btrsku Zĺlrojtl w zakľesie niezľealizowanych d'ziałan
wzwiązku z CoVID-19 dotycząoych pľojektĺlw: ,,Dobry sĺclrĺ 2'0", ,,Wymiar
mięclzynaľĺl6|Owy ul kszĺĺlłceniu ząwoclĺlv,ym '' , ,, Hoĺelaľze pľzy'szlĺl.ści" .

Zarząd Powiattr arralizował wniosek Dyľektoľa Poľaclni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku * Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienic
eľneľytowanego nallczyciela w wynriaľze lz etatu od 1 wľześnia Ż020 t' Zaľząd
Powiatu postanowił odłożyć pľocedowanie nacl powyższynr wnioskiem do końca
miesiąca czeľwca bľ.. Jednocześnie, Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno
Pedagogicznej w Busku Zdroju została zobowiązana do złożenia wniosku
w powyzszyln zakľesie do Powiatowego Uľzędu Pľacy'

Zarząd Powiatu negatywnie zaopitliował wniosek Dyľektoľa Powiatowego ośľodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie wpľowadzelria
zmian w Regulaminie przyznawania niektóryclr składników wynagľoclzenia
nauczycielom zatľudnionym w szkołaclr i p|acówkach pľowaclzonych pÍzez Powiat
Buski,

l.
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8. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Tęchniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju w sprawie zatwierdzenia kwoty
stypendium motywacyjnego za pieľwsze półľocze roku szkolnego 2019120Ż0
wypłacane w drugim półľoczu ľoku szkolnego 20l912020. Kwota stypendium wynosi
2l0 zł dla ucznia. Do stypendium wytypowano 32 uczníow'

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z inÍbľnracją o dokonanych zmianach w aľkuszach
oľganizacji szkół i placówek pľowadzonych przez Powiat Buski za okľcs od l styczllia
do 3l marca20Ż0 r..

t0, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek najenrcy w sprawie obniżenia opłaty
za najem pomieszczenia w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Busku
-Zdroju.

ll. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału EK, Zarząd, Powiatu wytypował trzech
pľzedstawicieli Powiatu do udziału w pľacach komisji konkuľsowej w związku
z koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyľektora
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju:

Wicestaľostę Buskiego Stanisława Klimczaka, j ako Przewodnic Zącego Komisj i
Konkursowej;

- Członka Zarządu Jeruego Koľdosa, jako osobę zastępującą przewodnicZącego
komisji konkursowej;

- Naczelnika Wydziału Edukacji, Ktrltuľy i Kultuľy Fízycznej Renatę Kľzemień.

12. Zatząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Stowaľzyszenia KS Handbalove
Busko o nieodpłatne użyczenie boiska zewnętľznego przy Powiatowym
Międzyszkolnyrn ośľodku Spor1owym w Busku - Zdľoju w celu pľowadzenia
treningów z dzięémi w okresie maj - sieľpieri bľ. (w poniedziałki, wtoľki, czwaľtki
ipiątki) w godzinach 15 _ 19' ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie oľaz
w kwestii ustalenia haľmonogľamu zajęć, Zarząd Powiatu pozostawił w gestii
Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju.

l3. W wyniku rozstrzygnięcia pľzctaľgu nieograniczonego na dostawę lrowych
komputeľów pľzenośnych (laptopów) dla uczniów szkół pľowadzonych przez Powiat
Buski w ľamach Pľogľamu opeľacyjnego Polska Cyfľowa na lata 2014 - 2020, oś
Pľioľytetowa nľ I ,, Pĺlu,'tzechny dos'ĺęp do szybkiego Inĺerneĺu", Działanie l .1 :

,, ĺľyeĺiminowanie ĺeľytorialnych ľĺíznic w możliu,ości dostę1ltl do szerokopa,ýmov)ego
inteľneĺu o wysokich pľZepustowo.ściach", Pľojekt gľantowy pn. ,,Zdalncl Szkołą -
v,sparcie ogĺilnopolskiej Sieci Edukacyjnej lil sysĺemie kształcenia zdalnego",
planowany jest zakup 32 laptopów Za cenę bľutto 88 835,52 zł, co oznacza, Że po
uwzględnieniu planowanyclr we wniosku aplikacyjnym kosztów ubezpieczenia,
pozostaje do wykoľzystania kwota 9 664,64 zł. W związku z powyŻszyrn Naczelnik
Wydziałtr EK zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyľażenie zgody na ľealizację
stosownych pľoceduľ z zakręsu zamówień publicznyclr, któľe umozliwią zakup
kolejnych 5 laptopów dla uczniów, zwłaszcza ulczniow szkół specjalnych. Koszty
pľzedmiotowego zakupu mogą zostać pokľyte Z Zaoszczędzonych w/w śľodków oľaz
kwoty dodatkowej zabezpieczonej w budżecie Powiatu w wysokości 7 000 zł. Zarząd
Powiatu wľaził zgodę na ľealizację stosownych pľoceduľ z zakľesu zamówień
publicznych umożliwiających zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów. Jednocześnie



Zarząd Powiatu postanowił, Że kosztv pľzedmiotowego zakupu Zostaną pokľytc
z zaoszczędzonych śľodków oľaz dodatkowo zabezpieczył w budżecie Powiatu śľodki
w wysokości7 000 zł.

14, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowyoh oľaz szkół
specjalnych pľowadzorryclr przez Powiat Buski' Pľzedmiotowy pľojekt uchwały
zostanie ptzekazany do Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty, celeni záopiniowania.

15. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie pĺzyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata
Ż02l _ Ż0Ż6. Zgodnie z pľoceduľą, projekt Kompleksowego planu ľozwoju szkół
w Powiecie Buskim na lata 202l -2026 Zarząd Powiatu skieľował do konsultacji.

t6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pľojekt inicjatywy uclrwałodawcze'i
w spľawie tľybu udzięlania i ľozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
prowadzących kwalifikacyjne kuľsy zawodowe oľaz tľybu pľzepľowadzania kontľoli
pľawidłowości ich pobľania i wykoľzystania. PovĺyŻsza inicjatywa uchwałodawcza
będzie przedlniotenr obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu'

17, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na pľzedłużenie
umowy o pľacę od dnia l lipca 2020 r., pomocy biurowej w wymiarze lz etalu,
w sekľetaľiacie Szkoły.

18. Zarząd Powiatu zaakceptował ofeľtę Buskiej Lokalnej Gľupy Działania,,Słoneczny
Lideľ'' z zakľesu kultuľy narealizację zadania publicznego pn. Kultywowanie tľadycji
wikliniaľskich popľzez otganizacje warsztatów wikliniaľskich pn.,,ŻyW labiľynt''
oľaz postanowił zabezpieczyć, śľodki finansowe w kwocie 2 500 zł zptzeznaczeniem
na ľealizacj ę pľzedmiotowego zadania.

19,Zarząd Powiatu przekazał dyľektoľom szkół pľowadzonym przez Powiat Buski spľzęt
konrputeľowy zakupiony w ľamaclr pľojektu pn. Doposażenie jednosĺek oświa76ylych
Povliątu Buskiego w ,'przęt komputerowy niezbędny do prov,adzenia lekcji u, trybie
zdaĺnynl w ľanrach Pľogľamu opeľacyjnego Polska Cyĺi'owa na lata 2014-2020 oś
I Powszeclrny dostęp do szybkiego inteľnetu' Działanię 1' 1 Wyeliminowanie
teľytoľialnych roŻnic w rnożliwości dostępu do szeľokopasmowego inteľnettl
o wysokich pľzepustowościach, pľojekt gľantowy pn. ,,Zcĺcllna Szkoĺa - v,spął"cie
Ogólnopo ls kie.i Sieci Edukacyl ne.f uł s:yst emie kształcenia zdalne go'' .



Z zakľesu ochľĺlnv zclľĺlwia. pomocv spĺllccznei i nolityki ĺrrĺlrĺrĺlzinnci:

Zaľząd podjął uchwał}' w spľawie:
- ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji zadaŕl

publicznych w 2020 ľoku;
- konsultacji pľojektu uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie określenia

zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konseľwatorskich, restauľatorskich
lub ľobót budowlanych przy zabytkach wpisanych do ľejestľu zabytków lub
umieszczon1,ch w gminnej ewiclencji zabytków znajcltrjących się na tcľenie Powiatu
Buskiego.

1. Zarząd Powiatu przyjął spľawozdania z działalnoścí Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej w Winiarach oraz z działalności Placówki opiekuńczo _
Wyclrowawczej w Pacanowie za2019 ľok.

2. Zaĺ'ząd Powiatu zapoznał się z inĺbľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku Zdroju na temat Pľojektu ,, Lepsze oblicze Zycia''
współfinansowanego w ľamach osi Pľioľytetowej 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9,2Ułatwlanie dostępu clo wysokiej jakości usług społecznyclr
i zdľowotnych' Poddziałanie 9.Ż'l Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4_ 20Ż0, Realizacja załoŻen pľojektowych obejmuje okľes od 0\.04.2020 ľ' do
3l.03.2022 ľ..

Zarząd Powiatu zapoznał się ze spľawozdaniami Dyľektoľa Powiatowego Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdro1u z ľealizacji Pľojektu ,, Rodzina Wspĺilna Tľoska"
oľaz Projektu,,Dlcl Dobľa Roĺlziny" za okľes od 0l.10.20l9 ľ. do 3l.12.2019 r..

Zaruąd Powiatu zapoznał się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju o pozytywnej ocenie foľmalrrej wniosku o dofinansowanie
Pľojektu pn. ,,Umowa odpowiedzialności ľodzicielskiej jako element v,spaľcia na rzecz
osób .funkcjonuiqcych w ľamach pieczy zastępczej " współfinansowanego w ľamach
pľojektu ,,Sciezki współpľacy - wspaľcie dla podmiotów wdľazających współpľacę
międzynaľodową'' wľamach działania: 4.3' Współpľaca ponadnaľodowa, oś IV.
Innowacje społeczne i współpľaca ponadnaľodowa skicľowana do podmiotów
ľealizujących pľojekty stanclaľdowe w ľamach EFS.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pisnrem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju w pľzedmiocie okľeślenía, czy planowane do ľealizacji zadanie pn.
,,Modernizacja pomieszczen oddziału Chiľuľgicznego ogólnego zgodnie z wymogami
sanitaľno _ epidenriologicznymi'' kwaliÍlkowane jest jako wydatek inwestycyjny czy
jako ľemont. Planowane do ľealizacji zaclanie jest inwestycją.

Zarząd Powiatu zapoznał się z infbľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zclľo.iu doÍyczącą naboľtt wniosków do pľogľanrów ,,opieka
wytclrnieniowa'' i ,'Usługi opiekuńcze dla osób niepełnospľawnych'' edycja 2020.

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z irrforrnac.ją o ltľuchomienivpľzez Państwowy Funclusz
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych ľealizacji pľogramll ,,Pomoc osobon'l

3.

4.

5.



niepełnospľawl1ym poszkodowĹrnyn1 w wyniku żywiołu lub sytrracji kľyzysowych
wywołanych chorobarĺi zakaŹnymi" ' W ľanrach Moclułu III i Modułu IV tego
pľogľamu wpľowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem w Polsce, zagĺoŻenia epidemicznego oľaz stanu epidemií' Zarząd
Powiatu zapoznał się z ,,Kieľunkami działan oraz waľunkami bľzegowymi
obowiązującymi w 2020 ľoku ľęalizatorów Modułu III oraz Modułu IV pľogramu

',Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiołu lub sytuacji
kľyzysowych wywołanych choľobami zakażnymi". Zarząd Powiatu wľaził
pozytywną opinię w zakľesic realizacji Modułu III pľogľamtl ',Poľnoc osobol-lr
niepełnospľawnym poszkodowallym w wyniku żywiołu lub sytuacji kľyzysowyclr
wywołanych choľobami zakaŻnymi" ' Jednocześnie Zaĺząd Powiatu upoważnił
Dyľektoľa Powiatowego Centľuln Poľlrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do ľealizacji
pľzedmiotowego pľogľamu.

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pľotokołem zposiedzenia Komisji Konkursowe.j
opiniującej złożonę ofeľty oľganizacji pozaľządowyclr oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego na wspaľcie realizacji zadan
publicznych w 2020 ľoku.

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złoŻenię deklaľacji pľzystąpienia do udziału
w naboľze pľojektów w tľybie nadzwyczajnym w ľamach Regionalnego Pľogľanlu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2O|4-2O2O w związku ź dzíaŁanlami
na ÍZecz ograniczania skutków wystąpienia zagroŻenia epidemicznego wywołanego
koľonawiľusem SARS-CoV-2 (Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług
zdrowotnych).

|0.Zaľząd Powiatu zapoznał się z Infoľmac.jq O bezrobociu u) Powiecie Buskim
w kwieĺnil.l 202() r'

lt.Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem negocjacyjnym Gľantodawcy - Fundacji
Fundusz Współpľacy dotyczącym wniosku pn. ,'lJmowa odpowiedzialności
ľodzicielskiej jako element wspaľcia natzęcz osób ťunkcjonujących w ľamach pieczy
zastępczej" oraz odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zclľojtl na pľzeclmiotorł,e stanowisko.'\/ z'wiązkll z koniecznością pocljęcia
ľadykalnych działan w celu zapobiegania ľozpľzestľzeniania się COVID-19, mając na
uwadze przede wszystkirn Życie oraz zdľowie uczestników pľojektu, a ÍakŻe obawy,
stľach oľaz oczekiwania i potľzeby zgłoszone ptzez kadrę medyczną i ekspeľtów
stanowiących grupę docelową Pľojekttr, PCPR wystąpiło 7 p|'opozycjami zmian
w Pľojekcie zwľacając się z wnioskiem o wyľazenie zgody na dokonanie przesunięć
w haľmonogramie realizacji Pľojektu, któľe pľzyczynią się do jego ef'ektywnej
i pľawidłowej realizacji zgodnie z pieľwotnie zaplanowanymi działaniami. a takŻe
umożliwią Beneficjentowi osiągnięcie wszystkich załoŻonych w Pľojekcie
wskaŹników. W związku z powy Ższyrn PCPR zgłosiło następtlj ące pľopozycj e :

l. Wydłużenie okresu rea|izacji pľojektu do 3l.05'2021 r.
2. Pľzesunięcie planowanych wizyt na póżniejszy teľmin oraz' aktualizację

haľmono gľamu proj ektu.

12. Zar"ząd Powiatu zapoznał się z pisllrenr Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdroju inĺ'oľrrrującym o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny,



Pľaĺ;y i Polityki Społecznej dodatkowego naboru oĺěrt w ľamaoh programu
Wieloletniego,,Senioľ+'' (edycja 2020).
Zaľząd Powiatu postanowił, Że w 2020 ľoku nie będzie aplikował o środki w ľamach
w/w Pľogľamu'

13. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w spľawie WľaŻenia zgody na zlecęnie instytucji
zewnętľznej opľacowania ,, Pouliaĺowe.j Sĺrclĺegii Inlegrclcji i Rĺlzwic1zyu,clnia
Pľobĺenlĺiw Spoleczĺlych ncl lclĺcł 202] 2030" oraz zabezpieczył na ľealizację
powyższcgo zadania Śroclki finansowe w kwocie 10 000 zł.

14.Zarząd Powiatu zaakceptował ofeľtę Fundacji Polrroc Niepełrrospľawnym Dzieciom,
MłodzieŻy i osobom Fizyczĺ'rym pľZy Specjalnym ośľodku Szkolno
Wychowawczynr dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdľoju Błękitne Niebo
z zakresu ochľony i pľomocji zdľowia na rcalizację zadania publicznego pn. 

',Start po
zclľowie'' oraz postanowił zabezpieczyc śľodki f-lnansowe w kwocie 4 000 zł
Z pÍZeznaczen i em na ľeal i zacj ę pľzeĺ1mi otowego z.adania.

l5. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie okľeślenia zasad uclzielania dotacji na doÍjnansowanie pľac
konseľwatoľskich, restauľatoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytkach wpisanyclr
do ľejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencii zabytków znajdujących
się na teľenie Powiatu Buskiego. Przeclmiotowy pľojekt uchwały zostanie poddany
konsultacjom' Konsultacje przepľowadzone zostaną w foľmie ankiety. Podmiotami
uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizacje pozarządowe o któľych mowa
w aft. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego
i o wolontaľiacie, których działalność statlltowa obejmuje ďziedziny podlegające
ľegulacji w konsultowanym pľojekcie urclrwały' Konsultacje pľzepľowadzone zostaną
w okľesie od 15 majaŻ020 ľ. do dnia 1 czeľwca 2020 r'

16. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Donru Pomocy
Społecznej w Gnojnie w spľawie wyľazenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na
wolne stanowiska pľacy w związku z pľzejściem na emeľyttrľę dwcich opiekunów.

17. Zaľząd Powiatu zapoznał się z pisnrem Dyrektoľa Powiatowego Centrum Ponrocy
Rodzinie w Busku _ Zdroju w spľawie wpľowadzenia na posiedzenie Zaľządu Powiatu
infoľniacji z koritľoli Pľojektu nľ RPSW.09.02.0l-26-0089ll8 pn' ,,Dla Dobľa
Roclziny''' Instytuc.ia Zarządzająca W zakľesie objętyrrr kontľolą nie stwieľdziła
żaclnyclr uchybieli w pľojekcie.



Z zakľesu geodezii i gosĺloĺlaľki nieľuchomościami:

Zaľząd podjął uchwał}, w spľawie:
ustanowienia służebności pľzesyłu ;_ WľaŻenia zgody na wydzieľżawienie powieľzchni użytkowej
w budynku głównyrn Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku _ Zdľoju;
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na
nieľtlchomości w ttżvczenie.

znajdujące.i się

oddanie częŚci

Zarząd Powiatu zapoznał się z opeľatem szacunkowym okľeślającym war1ośó ľynkową
służebności pľzesyłu celem ustalenia jednorazowego wynagrodzenia w zwíązku
z pľzebudową sieci elektľoenęľgetycznej napowietľznej na kablową śľedniego napięcia
na działkaclr nľ 57?.ll5 i 572116 w obľębie m. Wełecz, gI71. Busko _ Zdrőj. Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował ustaloną kwotę słuzebności w wysokości
9 700.00 zł.

W związku z pocljętą uchwałą Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Nľ XVI/I80lŻ0Ż0
zdn. Ż0 maľca 2020 r. w spľawie wyľaŻenia zgody na Zastosowanie bonifikaty od
opłaty ľocznej z tytułu tľwałego zatządu, Zaruąd Powiatu podjął decyzję w spľawie
udzielenia Powiatowemu Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju bonifikaty
w wysokości 99%o od opłaty ľocznej ustalonej w pkt 9 ostatecznej decyzji Zarządu
Powiatu w Busku - Zdľoju z týułu tľwałego zarządu, ustanowionego do udziału
6325119596l części nieľuchomości stanowiącej własnośÓ Powiatu Buskiego,
oznaczonej w ewiclencji gľuntów, jako działka nr 73l33 o pow' 0,4325 ha, położone.j
w Busku - Zdroju, obľęb 1 1.

Zarządu Powiatu zaopiniował wnioski do Wojewocly Świętokrzyskiego w spľawie
przekazania mienia Skaľbu Państwa Powiatowi Btrskiemu - dot. wydania decyzji
potwieľdzającej pľzejście na własność Powiatu Buskiego nieľuclromości gľuntowej
zajętej pod dľogi powiatowe' stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej
wewidencji gruntów jako działki na teľenie: gminy Stopnica, gminy Tuczępy - obľęb
Clrałupki, obręb Dobľów, obľęb Góľa' obręb Januszkowice, obľęb Jaľosławice, obľęb
Nieciesławice, obręb 'fuczępy; obręb Podwale, obľęb 'I'rzebica, obľęb Wola
Bieclrowska' obľęb BiechóW obľęb Gľabowica, obľęb oblekoń' obľęb Niegosławice,
obľęb Komoľów, obľęb Kółko Zabieckie, obľęb Karsy Duże, obľęb Kaľsy Małe, obľęb
Kępa Lubawska, obľęb Rataje Słupskie, obľęb Zboľówek, obľęb Żabiec.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek f,rľmy Up-Telecoln Sp. z o.o.
w spľawie wyľażenia opinii odnośnie możliwości umiejscowienia uzupełniającej stacji
opeľatoľa sieci na dachu budynkrr Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wychowawczego
clla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroiu.

Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
w spľawie wystąpienia do Gminy Solec _ Zdrój o ptzekazanie na ľzecz Powiatu
Buskiego odcinka końcowego _ 21 mb dľogi glnirrnej Nľ 59l - dľoga dojazdowa do
DPS oraz o wsparcie ĺŤnansowe budowy ogľodzenia. Dľoga gminna nľ 591 jest drogą
dojazdową do Donru Pomocy Społecznej w Zborowíe, która łączy się z wjazclem na
teľen domu. Zgodnie z pľojektenr opľacowanym na zagospodaľowanie teľenll
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Z zakresu kĺlmunikacii i drogĺlwnictwa:

Zaľząd podjął uchwałę w spľawie:
wyľazenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategoľii dľóg gminnych na teľenie

Gnrirry Solec - Zdľőj'

Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku -
Zdroju w spľawie wytypowania odcinków dľóg powiatowych do zawnioskowania
w ľamach pľogľamu ,,Funclusz Dľóg Sanroľząclowych'' podczas naboľtl w 2020 ľoktr
zzamiarem rea|izacji w Ż021 ľoku. Zarząd Powiatu zdecydował, aby wnioski, które
zostały złoŻone w drugim naboľze w 20l9 ľoku z mozliwością rea|izacji w 2020 ľoku.
powtóľzyć podczas naboru w 2020 roku z zamiarcm ľealizacji w 202l ľoku.

Zarząd Powiatu analizował wniosek rnieszkańców wsi Siesławice w sprawie budowy
clrodnika pĺzy dľodze powiatowej na odcinku od basenu ppoŻ. przy rondzie do Szkoły
Podstawowej. Zarząd Powiattl zdecydował, aby realizację wniosku mieszkańców wsi
Siesławice oclłoŻyć na lata następľle.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Radnego Rady Miejskiej w Wiślicy
doÍyczący budowy chodnika na odcinku od dľogi wojewódzkiej Nľ 776
w Goľysławicach do cmentaľza paľafialnego.

Zaĺząd Powiatu analizował pisma Świętokľzyskiego Zarządĺl Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w spľawie udzielenia przęZ Powiat Buski we współpracy Z Gminą Busko -
Zdroj pomocy rueczowej dla Województwa Świętokrzyskiego dla zadan pn.:

,,()pľacĺlu,anie koncepcii pľogľclnlowO pľzesĺrzenne.j v,rclz z t'lzyskclniem decyzji

'śrocĺowi'skowe.l budov,y obwĺlĺlnicy m. Dobľov,ocla i m. Olganĺiu, v, ciqgu DLV 973 na
terenie cminy Busko Zdrĺ||' oraz ',()pracov,clnie dokumenlacji projekĺov,ej na nowy
przebieg istniejqce'j DW 973 u, nlie.i,ycou,ości Busko - Zdľój''. Zaľząd Powiatu
stwieľdził, lz níe ma mozliwości sÍ-rnansowania i pľzystania na pľopollowane pÍzez
Świętokľzyski Zaľząd Dľóg Wojewódzkich waľunki. Zaruąd Powiatu nie wyľaża
zgody na pľzedstawiony pľZeZ SZDW w Kielcach zakres współpľacy.
y ocenie Zaruądu Powiatu, wykonawcą całości clokumentacji powinien być
Swiętokrzyski Zarząd Dľóg Wo.iewódzkich w Kielcach, a Powiat nroże zapľoponować
pollloc na innym etapie rcalizacji zadania,jakim ľnoże być pľzekazanie gľuntów, któľe
w wyniku podziału przeszły na Skaľb Państwa.

7arząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nľ l248l]l9 Zaľządu Woiewóclztwa
Swiętokľzyskiego w sprawie ttstaletria kľyteriów stosowanych przy twoľzeniu
ľankingu inwestycji dľogowych do ľealizac.|i w peľspektywie finansowej Ż02l-20Ż7
oraz moŻliwości współpracy Samoľządów lokalnych w celu popľawy bezpieczeristwa
pieszych i użytkowników dróg'

Zarząd Powiatu analizował pismo Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczące rnozliwości włączerria do dľogi kľaiowei Nr 79, staľodroża -
odcinka dľogi powiatowej Nľ 0l3lT Nowy Koľcz.yn - Podraje - Łęka, celenr
wykoľzystania go, .jako ciągrr pieszego lub pieszo _ ľoweľowego. Zarzącl Powiattr
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Llpowaznił Dyľektora Powiatowego Zarządtr Dľóg w Busku - Zdroju do prowadzenia
negocjacji w/w spľawie. Po przepľowadzeniu ľoznrów ze Świętokľzyskim Zarządem
Dľóg Wojewódzkich w Kielcach istnieje możliwość włączenia staľodľoża odcinka
dľogi Nr 0131T Nowy Koľczyn - Podraje - Łęka jako ciągu pieszo - jezdnego, ale na
koszt Powiatu Buskiego i wykonania nowej dokumentacji pľojektowej na tym oclcinku
dľogi, co jest niezasadne ze wzg\ędőw ekonomícznych. Ponadto' komunikacja piesza
i rowerowa odbywać się będzie wzdłuż drogi kľajowej Nľ 79 po planowanym do
btrdowy ciągu pieszo - jezdnyln (około 100 m od istniejącego obecnie pľzebiegu dľogi
powiatowej Nľ 0131T Nowy Koľczylr - Podľa.ie - ł,ęka). Zaruąd Powiatu uznał, Że
wobec zapewnicnia konrunikacji pieszej i ľoweľowej wzdłuŻ clľogi kľajowej Nľ 79 po
planowanym do budowy ciągu pieszo - jezdnym (około 100 m od istniejącego
obecnie pľzebiegu dľogi powiatowej Nľ 0131T Nowy Koľczytr - Podľaje _ Łęka),
wniosek Powiatu stał się bezpľzedllriotowy'

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą ogólnego Zebrania Członków spółki dla
zagospodar'owania Wspólrroty Gľuntowej wsi Siesławice z dn. 13 maľca 2020 ľoku
w spľawie ptzekazania w dľodze daľowizny na rzecz Staľostwa Powiatowego w Busku
- Zdroju śľodków pieniężnych w wysokości 90 000,00 zł zgromadzonyclr przez
Wspólnotę Gľuntową wsi Siesławice na ľealizaoję oelu publicznego - ľenront dľogi
powiatowe.i połozonej w Siesławicaclr. Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroiu, aby we współpracy z Radcą Pľawnym
pľzygotował projekt porozumienia, któľe będzie okľeŚlało zakľes ľobót, koszty oľaz Że
za ptzekazane śľodki zostan i e zr ęalízow ane wskazane zadani e.

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroju skieľowanym do Powiatowego Inspektoľatu Nadzoľu Budowlanego
w Busku - Zdľo.iu dotyczącym nowo powstałej bazy transpoľtowej w m. Galów.

9. Zarząd Powiatu analizował pisnro Ministľa lnÍiastľuktuľy dotyczące wniosku
w spľawie budowy dľogi na oclciIlku Skotniki DuŻe - Sułkowice' Zarząd Powiatu
negatywnie oclniósł się do wniosku w spľawie budowy dľogi na w/w odcinku.
Pľzedmiotowa droga nie na|eŻy do kategoľii dľóg powiatowych. W związku
z powyŻszym Powiat nie moŻę wydatkować śľodków f'inansowych niezgodnie
z pľzepisallri pľawa. Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju został zobtlwiązany clĺl
spľawdzenia w ewidencji czy w/w dľoga podlega konrunalizacii'

10, Zarząd Powiatu analizował ponowny wniosek w spľawie wyznacłenia pľzejścia
dla pieszych na dľodze powiatowej Nľ 0086T Busko - Zdľoi - owczaľy - Pęczelice
- ul. Wyszyńskiego w ln. Busko - Zdrőj. Pľzedmiotowa spľawa była analizowana
w miesiącach gľudzięŕl Ż0l9 r. - styczeń 20Ż0 l'' i została rozpalrzona negatywnie
po dokonaniu objazdu dľogi przez pľzedstawicieli Staľostwa Powiatowego w Bttsku -

Zdľoju, Komendy Powiatowej Policji w Busktt - Zdľoju oľaz Powiatowego Zaruądu
Dľóg w Busku - Zdľoju. Po zapoznaniu się z dokumentacją w pľzednliotowej spľawie
oraz stanowiskiem Dyľektoľa PZD w Busku - Zdtoju, Zarząd Powiatu zaopiniował
pľzedmiotowy wniosck negatywrlie.

ll. Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawienienr - Koszĺy robĺjĺ z Fundu,sztl Dľĺ|lg
Samorzqclowych 2020 - yynioski yl,rzesiełi 2()]9, ZłoŻone przez Powiat Buski wnioski
w ľanraclr Pľogľanru Iłundusz Dľóg Sclnloľzc1dov,ych we wľześnitl 2019 roku,
opiewające na krvotę 2| 407 638.00 Zł, otľzyllały pozytywną rekomerrclację



Wojewody Swiętokľzyskiego i Pľenrieľa RP oraz doflnansowanie w wysokości 60%
waľtości zadań tj. 1Ż 844 582'00 zł. Wkład własny Powiatu (20%) przy wlw poziomie
dof,tnansowania będzie wynosił 4 281 5Ż8,00 zł, natomiast wkład Gmin (20%)
4 281 528,00 zł. Zgodnie z inl'ormacją uzyskaną od Buľrnistrzow i WÓjtów Gnlin
z teľenu Powiatu większa częśc Gmin nie będzie w stanie udzielić wspaľcia
finansowego dla ręalizacji pľzednriotowych zadan. CzłonkowieZarządu stwierdzili, iż
Powiat ze względu na obecną sytuację budzetową, spadek dochodów budżetowych,
sytuację spowodowaną koľonawiľusenr COVID-19 rrie będzie w stanie ľealizować
pľzedmiotowych inwestycji. Powiat Buski zwľóoi się z wrrioskiern c'lo Wojewocly
Swiętokľzyskiego o pľzesut-lięcie ľealizacji w/w ľobót na lata 202012021
z jednoczesnyrn zwiększenieľn dofinansowania do 80%.

12, Zaľząd Powiatu analizował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju -

Człorrka Zarządu Powiatu .Ieľzego Koľdosa w spľawie wykonania clrodnika lub ściezki
ľoweľowej w miejscowości Pacanów na dľodze powiatowej Nľ 01l4T od dľogi
kľajowe.j Nľ 73 - Pacanów na tllicy Stopnickiej na odcinku ocl skrzyzowania z ulicą
całązki do Rynku w Pacanowie po lewej stľonie dľogi na długości ok. 200 m. Po
zapoznaniu się z infoľmacją Dyľektoľa PZD w Busktr - Zdľoju, iŻ koszt wykonania
dokunlentacji jest kosztenr kwaliÍjkowalnyln z Pľogľanru Funclu,sz Drĺig
Samoľzqdowych i wynosić bęclzie ok. 18 000 zł' Zarząd Powiatu postanowił, Że do
pľocedowania przedmiotowego wniosku powľóci w miesiącu lipcu bľ., po dokonaniu
analizy wykonania buclżetu Powiatu za I półľocze br.

|3, Zaľząd Powiatu analizował pismo Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Piotľa
Wąsowicza dotyczące prośby o ľozpoczęcie działan związanych z budową chodnika
w miejscowości Łagiewniki wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0057T Busko - Zdľőj -
Łagiewniki - Elzbiecin oraz pisma dotyczące w/w spľawy z ľoku 2019. Po zapoznaniu
się z infoľmacją DyrekÍoľaPZD w Busku - Zdľoju, iż koszt wykonania dokumentacji
pľojektowej jest kosztenr kwalif-rkowalnym Z pľogramu Fundusz Dľ(lg
Samorzqdowych, natomiast wykup gľuntów pod poszeľzenie pasa clľogowego nie jest
kosztem kwaliflkowalnym, Zarząd Powiatu postanowił, ze clo pľocedowania
pľzedmiotowego wniosku powľóci w miesiącu lipcu bľ., po dokonaniu analizy
wykonania budżetu Powiatu zaI połroczebr.

14, Zarząd Powiatu analizował wniosek Dľogowej Pľacowni Pľojektowej w Kielcach
w spľawie wydania opillii na cele zezwolenia na ľealizację inwestycji dľogowej
dotyczącej zadania pn. ,,Budowa obwoclnicy rn. Nonuy Koľczyll'' w ľamach zadania
pn' ,,Rozbudowa clľogi wojewódzkiej nr 973 na oclc. Busko - Zdľoj - Nowy Kclľczyn -
Boľusowa wÍazZ budową pľZepľawy mostowej natZ. Nidzie oľaz Wiśle''. obwodnica
(stľona pÓłnocna) pro.iektowana iest od dľclgi kľajowej Nľ 79 w km 277+755, przez
clľogę wojewódzką Nľ 973 iclľogę powiatowt1 Nľ 0134T Szczęľbaków - Szczytniki -

Nowy Koľczyn od krri 7+556 do knr 7+907, most na ľzece Nidzie, clo drogi kľajowcj
Nr 79 w knr 274+75|. Zarząd Powiatu pozytywrrie zaopiniował pľo.iektowany
pľzebieg obwodnicy m. Nowy Koľczyn'

15.Zarząd Powiatu ana]izował wniosek Dľogowej Pľacowni Pľojektowej w Kielcach
w spľawie ponowl]ego wyľażeIlia opinii do wnioskowanego upowaznienia
o udzieleniu odstępstwa od pľzepisow techniczno - btrclowlanych dla inwestycji pn.:

,.Budowa obwodnioy nr. Nowy Koľczyll'' w ľamach z'adania pn.: ,.Rozbudowa drogi





W spľawach ľóżnych:

Zaľząd podjął uchwałę w spľawię:

ľ ozp atr zenia p etyc.i i.

1. odnosząc się do wniosku z dnia 16.03.Ż020ľ. o udzielenie nagany Dyľektorowi
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w związku z posługiwaniem się
niepľawdziv\Tmi infoľmacjami opisanymi w skaľcize z dnia 07.0Ż'2020 ľ., bioľąc pod
uwagę działalność Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, któľy
spľawnie ľealizuje wszystkie zadania, Zaľząd Powiatu odrzucił wniosek o udzielenie
nagany Dyrektoľowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdtoju.

Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w spľawie wyľaŻenia zgody na zbyoie przez Zespoł
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju satnochodu osobowego opel Combo TBU
5V38.

Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku -Zdroju o nieodpłatne przekazanie do Poľadni
Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju oľaz Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju szlabanu paľkingowego pozostawionego
w bľamie wjazdowej na plac pľzy ul. Boh' Waľszawy 120 w Busku - Zdľoju'
Zarząd Powiatu wytaził zgodę na nieodpłatne przekazanię szlabanu paľkingowego
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosęk Dyrektoľa Zespołu Szkół
Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku -.Zdroju w spľawie zwiększenia
śľodków do planu finansowego na ľok 2020. Sľodki ĺjnansowe na wykonanie
klimatyzacji w seľweľowni oraz w pľacowni komputeľowej zostaną zabezpieczone
zrozliczen zakonczonego projektu, któľy był ľealizowany prz.ez ZSTio w Busku -
Zdroju w wysokości 17 000,00 zł oraz l3 000,00 zł ze środków Powiatu. Zwiększone
środki finansowc pl'7'ęznac7'one będą na wykonanic klinratyzacji w Scľwcľowni oľaz
w pľacowlli komputeľowej.

W związku z wnioskiem Członka Zarząd Powiatu Jeľzego Koľdosa o zakup pięciu
tabletów dla Członków Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu przy1ął wniosek do
realizacji po wcześniejszym ľozeznaniu kosztów oľaz moŻliwości techno1ogicznych.
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Zaľzad lvnosi pod obradv Wvsokici l{ady nastcpuiacc pľoickty uchwal w sprawie:

zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Raĺlni oĺrzymali aklucllny pľo.iekĺ
uchwały).
pľzeniesień w wydatkach budzętu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Raĺlni olľzymali
ukĺuaĺny proj ekĺ uchv,ały).
zmiany uchwały Nľ XIV/I 4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia
20l9 ľoku w sprawie Wieloletnięj Pľoglrozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

20Ż0 - Ż030 (Radni oĺľzynlali akĺtłalny pro.jekl uchv,clły).

okľeślenia zadan orazpodzĺału śľodków z Patistwowego F-unduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych, pľzypadających według algoľytmu w 2020 ľoku na realizac.ję

zadań z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskirn (Radni oĺrzymali clkĺualny projekl uchwały).

wyraŻenia zgody na wydzieľzawienie powieľzchni użytkowej znajdu.iącej się
w budynku głównynr Zespołu opieki Zdľowotnej w Btlsku - Zclroju (Rcldni oĺrzymali
akĺtł a l ny pl"o j e kĺ tlc hv, a l y).

zmiany uchwały nľ XIX/I77l20l2 Racly l)owiatu w Bttsku -7'droju z dnia 30 maja

20|2 r. w spľawie uchwalenia Regulaminľ przyznawania nagľód dla nauczycie|i za
osiągnięcia w pľacy dydaktyczne.i. wychowawcze.i i opiekuńczej(Raĺ]ni oĺrzymclli
akĺual ny pľ oj e kĺ uchu, aly).
w spľawie wyłączenia Pľzedszkola Specjalnęgo w Busku - Zdľoju z Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku - Zdroju (Ratlni otľzymali akĺllaĺny pľoiekĺ uchwclly).

w sprawie likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju (Radni ĺlĺrzymali
akĺ ual ny pr o.j e kl uc hw ały).
zmiany uchwały Nľ IIIl24l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdľo.|u z' dnia
3 1 gľudnia 201 8 roku w spľawie ustalenia składu osobowego Kolnisj i Skaľg,
Wniosków i Petycji (Rudni oĺľzymclli clktualny pľojekĺ uchv,aly).

oÍaZ

- Spľawozdanie z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej okľęgu Kieleckiego
Polskiego Zwíązku Wędkaľskiego Za ľok 20l9 oraz Spľawozdaniem z działalności

Społecznej Stľaży Rybackiej Powiatu Br"lskiego zaŻ019 ľok:

- Spľawozdanie z działalności Powiatowego Centľuln Polnocy Rodzinie w Busku -
Züoju za Ż019 rok wťaz z Wkazęm potľzeb w zakľesie polnocy społecznej

i pieczy Zaslępczęj

ocena Zasobĺlw Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego;

Inf'oľmację na temat ľealizac.ii zadan w zakľesie pľonrocji zatľudnienia i aktywizacji

lokalnego ľyrrku pľacy oľaz o stanie bezľobocia w 2019 ľoktr na teľenie Powiatu

Buskiego, a ÍakŻe Spľawozdanie za 20l9 ľok z realizacji Powiatowego pľogľamu

pľomocji zatrudnieni a otaz aktywizacji lokalnego ľynku pľacy na lata 201l' - 2020;

- Spľawozdarriem zrealizac.ji w ľoku 2019 Pľogľamu Współpľacy Powiatu Buskiego

zorganizacjami pozatząclowymi oľaz innynri podmiotami pľowadzącylĺi działalność
pozytku publicznego, o któľych mowa w aft. 3 ust. 3 ustawy z clnia 24 kwietlria2003
ľ. o działalności pożytku publicznego i o wololrtaľiacie.

W drriu dzisiejszynr Zaľząd Powiatu pľzedstawi Radzie Powiatu Rcryorl o ĺłĺclnie Powialu
Ihł'skiegĺl za ľok 20]9.


