
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu
za okres międzysesyjny

Zarząd Powiatu w okresie od 25 września 2020 roku do 23 paŹdzieľnika 2020 ľoku odbył
5 posiedzeń:

Zaľząd Powiatu przyial do ľealizacii Uchwah z Sesii Radv Powiatu w snľawie:
zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku;
pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku;

zmiany uchwały Nľ XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia
20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020 _Ż030;

zatwięrdzęnia wyboľu biegłego ľewidenta do badania Spľawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrojuza20|9 rok;
upoważnienia do pľZeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego
ľewidenta do badania spľawozdania Íinansowego za2020 i20Żl ľok w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju;
określenia zasad zbycia, wydzieĺŻawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz
uŻyczenia aktywów tľwałych Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju;
zmieniająca uchwałę w spľawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Świętokľzyskiemu na rea|izację zadaŕĺ z zakresu kultuľy;

wyraŻenía woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. ''Szkolny Punkt
Infoľmacji Tuľystycznej kluczem do ľozwoju turystyki targowo - kongľesowej
i pľozdľowotnej'' w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego na lata 2Ol 4-2020;
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nięľuchomości w najem;

wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem;

zmiany uchwały Nľ XVIVI8912020 Rady Powiatu w Busku - Züoju z dnia 29 maja
2020 r. w spľawie określenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych' przypadających według algorytmu w 2020
roku na ľealizację zada,h z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim;
zmiany uchwały Nľ XXXl3Ż020l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
13 września 2017 ľoku w sprawie pľzygotowania i wspólnej realizacji projektu
paľtneľskiego pn. ''Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Koľczyn - etap II'';

udziclcnia dotacji celowej na doÍinansowanie prac pÍzy zabytku dla Parafii
Rzymskokatolickiej p. W Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku
Wielkim;



udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac przy zabytku dla Parafii
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława B.M. w Świniarach;
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Jakuba Staľszego w Szczaworyżu;
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Idziego opata w Zboľówku;
udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie pľac przy zabytku dla Paľafii
Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi Panny w Strożyskach.



Z zakresu gosnodarki finansowei:

Zaľząd podjął uchwały w spľawie:
zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 (x2):

- pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (x4);
- zmian w planie finansowym zadan z zakręsu administľacji rządowej oraz innych zadaŕl

zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku (x2);

- zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych (x3).

l. Za'"ząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Komendanta Powiatowego
Państwowej Stľaży PoŻaľnej w Busku _ Zdroju w sprawie przekwalifikowania
wydatków w planie budzetu na20Ż0 ľok'

Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia zgody
na niepľzekazywanie pÍzez PMOS środków finansowych pozyskanych z wynajmu hali
sportowej oľaz kawiarni.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju w spľawie przesunięcia
środków do planu finansowego na ľok 2020.

4. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.

5. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie w spľawie dokonaniazmlan w planie wydatków budżetowych
w ľamach pľoj ektu,,Bezpieczna ptzy szłośi" .

6, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia planu finansowego
o śľodki zabezpieczone w budzecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

7, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w spľawie dokonania zmian w planie ťtnansowym wydatków
Dz.852 rozdz.85295 na rok 2020 w ľamach ustalonego limitu wydatków.

8. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków w kwocie 467 304 zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaníe ľealizowane przez Zespőł
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju pn.: ,, Modeľnizacja pomieszczeń w Oddziale
Choľób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno
epidemiologicznymi i dokumentacj q pľojektgulq (C)VID- ] 9) " .

9. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Btrsku _ Zdľoju w spľawie zwiększenia
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planu dochodów i wydatków
w 2020 r.

l0, Zarząd Powiatu pozytywnie
Szkolno - Wychowawczego
20Ż0 rok.

na ľachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

zaopiniował wniosek Dyľektora Specjalnego ośrodka
w Bľoninie o dokonanie zmian w planie finansowym na

l1.Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosęk Dyrektora Specjalnego ośľodka
Szkolno _ Wychowawczego w Broninie w sprawie zwiększenia planu finansowego
o środki zabezpieczonę w budżecie Powiatu Buskiego na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

12. Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie rzeczoulo - frnansowe Samorzqdu powiatowego
o zadaniach zrealizowanych ze śľodków PFRON w okresie trzech kwaľtałów 2020
roku.

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze spľawozdaniem finansowym Związku Powiatów
Polskich za rck 2019 oraz z projektem budzętu Związków Powiatów Polskich na ľok
2020.

l4.Zarząd Powiatu zapoznał się Z informacją w zakresie wykonanych dochodów
własnych w Powiecie Buskim ztýułu podatku dochodowego od osób ťlzycznych.

15, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie
przesunięć śľodków finansowych w planach wydatków na2020 rok.

16, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmian w planie finansowym wydatków budzetowych.

t7. Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Zespołu Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdrojtl o pľzeniesierrie niewykorzystanych
środków z dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieIi (rozdzíały 80l46
i 85446) zabezpieczonych w budżecie Powiatu na 2020 rok w wysokości 25 47l zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagľodzenia osobowe
a takŻe o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć wolnych śľodków finansowych
pomiędzy paľagľafami klasyÍikacj i budzetowej.

18. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Komunikacji i Tľansportu
o uwzględnienie w ,,Wieloletnim Planie Finansowym'' zadania polegającego na
usuwaniu i pľzechowywaniu pojazdów na paľkingu stľzeŻonym (planowane jest
za:waľcie umowy na dwa lata z datą obowiązywania od dnia 01.0l.20Żl ľ. do dnia
3l.t22022 r.) a takŻe o zabęzpieczenie na w/w zadanie śľodków finansowych
w wysokości:

na202l r. _ Ż0 325,20 zł netto _ 25 000,00 zł brutto,
na 2022 r. _ 20 325,20 zł netto _ 25 000,00 zł brutto.



19.Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku _ Zdtoju o zwrot środków w wysokości 2 60I,65 zł przekazanych
w dniu 08.10.2020 r. otaz środków w wysokości 3 120,72 zł ptzekazanych w dniu
16.|0.2020 ľ. Śľodki te zostały zwľócone PZD w Busku _ Zdtoju zubezpieczenia jako
odszkodowanie za uszkodzenie barier.

20,Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Powiatowego Zarządu
Dľóg w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie śľodków
z bieŻącego utľzymania dľóg w kwocie |1 230 zł z zadania pn.: ,,Koszenie traw,
wycinka kľzaków, opľysk'' na zadania pn.: ,,Pionowe oznakowanie dľóg'' w kwocie
10 000 zł otaz,,Poziome oznakowanie dľóg'' w kwocie l230 zł.



Z zakľesu edukacii. kulturv. kultury fizvcznei i pľomocii powiatu:

Zaruąd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami Dyľektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z rea|izacji pľojektów
edukacyjnych pn.: ,, Hotelarze przyszłości" oraz ,,ĺľymiaľ międzynaľodowy
w kształceniu zawodowym" za okres czerwiec 2020 r. - sieľpień 2020 r.,

Zaľząd Powiatu analizował wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej
i Pľomocji Powiatlr w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych w budŻecie
Powiatu Buskiego na rok 202l, na zakup niezbędnych narzędzí diagnostycznych dla
Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdrojl. Naczelnik Wydziału EK
pozytywnie zarekomendowała wniosek, zzastrzeŻeniem do punktu, gdzie wykazane
są narzędzia diagnostyczne dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Aktualnie
Poľadnia nie pľowadzi zajęć, w powyższym zakresie, a\e zgodníe z infoľmacją
uzyskaną od Dyrektora PP-P w Busku _ Zdľoju, Poľadnia zamierza ptzejąć ľealizację
wlw zadan Powyzsze narzędzia będą niezbędne, ale dopieľo za ok' dwa lata. Zarząd
Powiatu odłoŻył wniosek do procedowania pľZy kolejnym omawianiu potrzeb
jednostek organizacyjnych Powiatu. Pod koniec ľoku wniosek ponownie wľóci pod
obrady Zarządu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego
w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla
Buskiej Sekcji Karate Kyokushin.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek ľodziców w spľawie sfinansowania
zajęć, terapeutycznych dla ich niepełnospľawnych dzieci w Poradni Psychologiczno _

Pedagogicznej w Połańcu.

Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował wniosek Buľmistrza Miasta i Gminy
w Busku Zđroju w sprawie pľzystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy
w zakľesie realizacji drugiego etapu Pľogľamu Rozwój Lokalny w ľamach tzw.
Funduszy Norweskich i EOG.

Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie zwiększenia śľodków finansowych
na pokrycie kosztów indywidualnego nauczania.

Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno _
Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie
wyľażenia zgody na wypłatę stypendium Staľosty Buskiego Za wniki w nauce
w foľmie pieniężnej dla trzech uczennic ośrodka (uczennicy V Liceum
ogólnokształcącego Specjalnego po szkole podstawowej' uczennicy V Liceum
ogólnokształcącego Specj'alnego po gimnazjum, uczennicy Technikum Specjalnego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo), w kwocie ľównoważnej stypendium Staľosty
Buskiego. Z uwagi na to, że powyższy wniosek nie został złoŻony w teľminie otaz ze
względu na to, Że Dyľektor zespołu szkół lub specjalnego ośľodka szkolno _
wychowawczego może zgłosió jednego kandydata z kaŻdej szkoły wchodzącej
w skład zespołu lub ośľodka, w/w wniosek został negatywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu.
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8. Zarząd Powiatu przyjął Sprawozdanie z wykonania planu pľacy za rok szkolny
2019/2020 przez Powiatowy ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku

- Zdroju.

9. Zaruąd Powiatu zapoznał' się ze sprawozdaniami Dyľektorów: Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno -
Informatycznych w Busku _ Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _
Zdrojuzrealizacji pľojektu edukacyjnego pn.: ,,Dobľy staľt 2.0''.

l0. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyľektora Zespołu Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju w spľawie zatvłierdzenia kwoty
stypendium motywacyjnego. Kwota stypendium wynosi |50 zł dla ucznia. Stypendia
pÍZyznano 5l uczniom.



Z zakľesu ochľony zdľowia. pomocv spolecznei i polityki pľorodzinnei:

Zaľząd podjął uchwały w spľawie:
powołania i określenia zasad đziałania Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złoŻone w ľamach otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie rcďrizacji ptzęz organizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z za}ľesu ochľony i pľomocji
zdľowia;
ogłoszenia otwańego konkuľsu ofeľt na powieľzenie ľealizacj i zadania z zakresu
pľowadzenia punktów nieodpłatrrej pomocy pľawnej lub nieodpłatnego poľadnictwa
obywatelskiego w 202l roku przęz organizacje pozatządowe,
ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji przez organizacje
pozarządowę i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu ochľony i pľomocji
zdľowia.

1. W związku z brakiem zainteľesowania zakupem ściętego dľzewa na terenie Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował
wniosek Dyrektoľa Po-W w Winiaľach o wyľażenie zgody na bezpłatne przekazanie
drzewa osobie deklarującej przyjęcie dľzewa w zamian za jego usunięcie z teľentt

Placówki.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie: Domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie
chorych, Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym
wieku oraz Placówki opiekunczo - Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej.
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Naczelnik
Wydziału SoZ zostali zobowiązani do pľzygotowania stosownych projektów uchwał
w powyższym zakľesie.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze Spľawozdaniem Nr 2/2020/DDR z realizacji Projektu
,,Dla Dobra Rodziny'' za okľes od 0I.04'2020 r. do 30'0ő'2020 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z ďnia
30.09.2020 ľ. polecającą Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju w okresie
od l paździeľnika 2020 ľoku do odwołania wznowić, realizację świadczeń opieki
zdľowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakaŻeniem SARS-CoV-2 na
oddziale Choľób Zakażnych z |iczbą łőŻęk 19, w tym co najmniej Ż łőŻka
ľespiratoľowe oraz w okresie od l9 paŻdziemika2020 ľoku zwiększyćliczbę łózek dla
w/w pacjentów na oddziale Chorób ZakaŹnych o 25, w tym nie mniej niŻ 3 łőŻka
respiľatorowe.

Zarząd Powiatu zapoznał się z odwołaniem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju od decyzji Wojewody Swiętokľzyskiego z dnia 14 wľześnia
Ż020 ľ' w przedmiocie ľealizacji świadczeń zdľowotnych na rzecz pacjentów
z potwieľdzonym zakaŻeniem SARS-CoV-Z w zakľesie oľtopedii i tľaumatologii
narządu ruchu.

Zaľząd Powiatu alralizował wniosęk Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu inwestycji pn.: ,, Poprau,a eJbkĺyvlności
eneľ4eĺycznej v, Zespole Opieki Zdrowoĺnej v, Busktl - Zdroju popľzez wymianę
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qrzejników oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrzne4o na energooszczędne''.
Sľodki finansowe w kwocie l50 000 zł na realizację powyższej inwestycji zostały
przyznanę przez Zarząd i Radę Powiatu. Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu
dokonano stosownych zmian w budzecie Powiatu w tym zakresie. Przygotowana
zostanie umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie pľzedmiotowej inwestycji.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zmiany w ľocznym planie ľzeczowo _
finansowym na ľok 2020 w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju.

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
15.I0.Ż020 r. polecającą Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w okľesie
od dnia 19 pażdzieľnika 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii rea|izację świadczeń opieki zdľowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciw działaniem i zw a|czaniem COVID_ l 9.

Zaruąđ Powiatu zapoznał się z RB_Z kwartalnym spľawozdaniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŻnych oraz
poręczeń i gwaľancji wg stanu na koniec III kwaľtału 2020 roku oľaz RB-N
kwaľtalnym spľawozdaniem Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwaľtału
2020 ľoku.

l0. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju z dnia 14 ptżdziemika 2020 ľ. o wydłużeniu do 3l października
2020 r. teľminu czasowego częściowego zaprzestania działalności w oddziałach
Choľób Wewnętľznych i Geriatry cznym.

9.



Z zakľesu geodeziĺ ĺ gospodarki nieľuchomościamĺ:

Zaľąd podjął uchwďę w sprawie:
- wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej

nieruchomości w najem.

na oddanie części



Z zakresu rolnĺctwa. leśnictwa ĺ ochľony śľodowĺska:

1. Zatąd Powiatu zapoznałsięzdecyzjąZnak:P.Lo.6122J42020zdnia06,102020r.
w spľawie użýkowania działki położonej w miejscowości Galów, w związku
z utwoľzen iem bazy tľansportowej .



Z zakľesu komunikacii i dľogownictwa:

Zarząd Powiatu włączył do projektu budzetu na rok 2021 wniosek Dyľektora
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju o zabezpieczenie śľodków
wwysokości l00 000 zł na pokľycie kosztów opľacowania dokumentacji projektowej
oraz na regulacje własności pasa drogowego w związku z budową chodnika
w miejscowości Łagiewniki wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0057T Busko - Zdrőj -
Łagiewniki _ Elżbiecin o długości powyzej l000 mb oraz w sprawie realizacji zadania
na ul' Stopnickiej w Pacanowie (odcinek w stľonę Rynku po stľonie prawej o dł. ok.
100 - 150 m).

Zarząd Powiatu ana|ízow.ał wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Stanisława Lolo w sprawie przebudowy skľzyżowania drogi krajowej Nr 73 z dľogą
powiatową Nr 0l45T Pacanów - Niegosławice Chľzanów. Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyrektora Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju do przekazania
powyŻszego wniosku do Generalnej Dyrekcji Dľóg Krajowych i Autostľad'

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej na zadanie pn.: ,,ochrona bioróżnoľodności obszarów cennych
przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łqczqcej gminy
uzdľowiskowe Busko - Zdľój i Solec - Zdľój ".

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów
w spľawie deklaľacji 50oÁ partycypacji w kosztach pľzebudowy pľzepustu w dľodze
powiatowej Nľ 0l01T na wysokości ujęcia wody w miejscowości Wójeczka. Zarząd
Powiatu postanowił, aby zadanie dotyczące pľzebudowy przepustu w dľodze
powiatowej Nr 0l0lT w miejscowości Wójeczkaprzyjąć, do pľojektu budżetu na20Żl
rok. Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku Zdroju do przygotowania kosztorysu, a następnie do wystąpienia
z wnioskiem o zabezpíeczenie środków finansowych na dokumentację dla ilw
zadania.

Po zapoznaniu się z pismem Ministra Infľastľuktuľy dotyczącym kľyteľiów oceny
i weľyfikacji zadań wnioskowanych o dofinansowanię z ręzeľwy subwencji ogólnej
w roku 202l, Zarząd Powiatu postanowił, Że we wniosku o dofinansowanie Z rezeÍwy
w 2021 ľ' ujęte zostanie zadanie dotyczące modeľnizacji rnostu w m. Skorocice
w ciągu dľogi Nr 0084T Siesławice _ Skoľocice.
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Zarzad wnosi pod obrady Wvsokiei Radv nastepuiące pľoiektv uchwal w sprawie:

zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż020 roku (Radni otrzymali aktualny projekt
uchwały);
pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20Ż0 roku (Radni otrzymali
akĺualny proj ekt uchwały);

- zmiany uchwały nr XIYll47l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 gľudnia
2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2020 -2030 (Radni otrzymali aktualny pľojekt uchwały);

zatwięrdzenia spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju przy ul. Bohateľów Warszawy 67 za 2019 ľok oraz podziału wyniku
fi nansoweg o za ten okľes;

oceny sytuacji ekonomiczno _ finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdroju;
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najem;

przekazania petycj i według właściwości.

oraz nlw informacje:
Informacja o przebiegu ľealizacji planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju za I półľocze2020 roku.
Infoľmacja o pľzebiegu wykonania budŻetu Powiatu Buskiego za I połrocze 2020
roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Pľognozy Finansowej w Powiecie
Buskim w I półľoczu 2020 ľoku.

Informacja o stanie realizacji zadan oświatowych Powiatu Buskiego w ľoku szkolnym
201912020.

Infoľmacja w spľawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez osoby
zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. l,3 i 5 ustawy z dnia
5 czeľwca 1998 roku o samorządzie powiatolvym.

Infoľmacja w spľawie złożonych oświadczeń majątkowychza20|9 rokprzez Radnych
Rady Powiatu w Busku - Zdľoju'

Na posiedzeniu w dniu 22 pażdzieľnika 2020 t. Zarząd Powiatu przyjął pľojekty uchwał
w spľawie:

zmiany uchwały Nr XVIIi l8912020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 maja
2020 t. w spľawie okľeślęnia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 2020
roku na rea|izację zadan z zakĺesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim;



wyľazcnia Zgocl}/ na wyClZicrzawicIric pl"1'c'1' '1,cs1':őł Opicki ZclľowotIrc.j w I}usktl -
Zclľo.iu nzr okľes 5 lat pĺlwieľzchni uzytkowej 142,40 nl2 z pl''zeznaczetliem pocl

clziałalność aptcki ogólnoclostępnc'i bcz pľzcpľowaclzania pľoccdttľy pľzctztľgowc.i.

PľzewoclnicZĄcyl -/'ąr'rndu będzie wnioskował o wpľowadzenic powyŻsz'ych pľojektów trclrwał

clo poľząclku obľad Ses|i Rady Pĺlwiatu.
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