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Pľotokól Nr 51/2019

z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z ĺJnia l5 listopada 20l9 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

l. Jerzy Kolarz.
2, Stanisław Klirnczak
3. Jerzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. 'I"omasz Mieľzwa

oraz

Lucyna Wojnowska _ Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdľoju
Andľzej Snrulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Br-rsku - Zdroju
Renata Kľzemień - Naczelnik Wyclziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wyĺlziału SoZ
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

otwaľcie posi eclzenia.
Stwieľdzenie qtroľum.
Pľzyj ęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzen Zar-ządul Powiatu: Nr 4912019 z dnia 8 listopada
201 9 roku oraz 50lŻ0l9 z dnia 12 listopada 201 9 ľoku.

5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Tcclrnicznych i ogóltiokształcących
w Busku _ Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody lla wynajel'lr powieľzchrri w budynku
szkolnym na potľzeby caterilrgu (Dyľ. ZSTio w l}usku _ Zdroiu, Nacz. Wydz. EK,
Kieľ. Ref. IP, Skaľbnik Powiatu).

t.
)
3.
4.
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6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Speojalnych w Busku 'Zdroju w spľawic
wyľażenia zgody na likwidację i utylizację majątku ľuchomego (Nacz. Wydz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w spľawie
zabezpieczenia śľodków f-rnansowych Z pÍZeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosków o przyznanie Nagľody Staľosty Buskiego w dzlędzinie sportu
i kultuľy (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

9. Pocljęcie tlchwały Zarządu PowiatLr w Busku - Zdľojrr w spľawic przyjęcia pľojektu
uclrwały budzetowej na20Ż0 ľok (Skaľbnik Powiatu).

t0. Podjęcie ucliwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzyjęcia pľojektu
uchwały w spľawie wieloletniej pľognozy finansowej (Skarbnik Powiatu).

ll,Zapoznanie się z Zaľządzeniem Nľ 2312019 Dyľektoľa Powiatowego Centľurn Ponrocy
Rodzinie w Busku * Zdroju w sprawie pľzyjęcia Regulamintl oľganizacyjnego Hostelu
ośľodka Interwencji Kryzysowej w Busku _ Zdroju (Dyr. PCPR rv Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu oÍ-eľt na wspaľcie rca|izacji pľZeZ oľganizacje pozarządowe i inne tlpľawnione
podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą: ,,Pľowadzenie domu pomocy
społecznej o zasięgu ponadgmillnym c1la osÓb w pocleszłym wiekll'', ',Pľowaclzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych''
w Ż020 roku (Dyr. PCPR w l}usku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ)'

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu ofbľt na powieľzenie ľealizacji pľzez organizacje pozaľządowe i inne
uprawnione podnrioty, zadania z zaktęsu wspieľania rodziny i systemu pieczy zastępcze.i
pod nazwą. Pľowadzenie Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej całodobowej,
socjalizacyjnej w 2020 ľoku (Nacz. Wydz. SoZ).

14. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w sprawie zalwlęľdzenia Pľogľamu Naprawczego
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

l5. Spľawy ľoŻne,
16. Zamknięcie posiedzeni a'

Ad. I
obradom Z,arządu pľzewoclniczył Pľzewoclniczący 7'arządu Jeľzy Kolaľz,, kIőry powitał
zebľanych i o godzinie 900 otwoľzył 51posiedzeni e Zaruądu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodnicząay Zarządt'l Jeľzy Kolaľz oświadcz,ył, iż. zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zatządu, co stanowi quoľLlm pozwala.iące na
poclejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszorlych osób stanowĺq załqczniki łtľ ] i 2 do lliniejszego protokołu,

Ad.3
Pľoponowany przez Pľzewodniczącego Z'aľządul poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.
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Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zaruądu Powiatu: Nľ 4912019 z dnia 8 listopada 2019 ľoku oľaz
50120|9 z dnia l2 listopada2019 roku zostały przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Lucyna
Wojnowska zwľóciła się do Zaľządu Powiatu z wnioskiem w Spľawie wyrażetria zgody rra

wylrajelrr pod cateľing8,64ln2 powieľzchlri na paľteľze budynku szkolnego, wybudowalrego
w ramaclr Regionulnego Pľogrumu ()peľĺlcyjnego lĄ/ĺ|ev,ĺ5ĺlzĺu,cl Su,ięĺĺlkrzyskiego ncł lcllcl
20I4-2020 u, ľamąch osi Prioľyĺetou,ej 7 ,,Sprclwne tł,slugi publiczne" dzialanie 7.4 ,,Rozv,oi
infrclslrukltłry edukacyjne.j i:;zkoleniou,e.ĺ" - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do
niniej szego pľotokołu.

Dyľektoľ ZSTio w Busku - Zdroju zaznaczyła, Że na terenie szkoły nie ma żadnych
automatów z żywnością' ani sklepiku, z któľego nrogliby korzystaó uczniowie w czasie
pľZeľw. obecnie młodzieŻ korzysta z automatów umieszczonych w sąsiadrrjącym ze szkołą
Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Spoľtowym, co przy tak duzej ilości trczniów jest
niewystarczające oľaz powoduie sytuacje, w któľych uczniowie stwaľzają pľoblerny
wychowawcze na teľenie Ośľodka.

Zabieľając głos w dyskusji Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zwrócił uwagę' że w monrencie,
kiedy było zlecane studium wykonalności powinno byi jednocześnie zlecone wyliczenie luki
finansowej dla całego pľojektu.

Pľzewodniczący Z'arz'ądtl Jeľzy Kolarz zobowiązał Kieľownika Ref'eľatu IP, aby zlęcił
podnriotowi, któľy wykonywał studium wykonalności ponowne pľzeliczenie
zuwzg|ędnieniem dochodów z tytułu najmu nie tylko powieľzchni pod sklepik' ale ľĺiwnież
siłowni celem wyliczenia luki Ílnansowej' Po otľzynraniu powyŻszych dokumelrtów złoŻony
zostanie stosowny wniosek do Uľzędu Maľszałkowskiego o wyrażenie zgody
w pľzedmiotowym zakľesie' Do czasu otľzymania zgody Dyľektoľ ZSTio w Busku _ Zdľoiu
nie podejmuje działali w zakresie wynajmu powieľzchni na potľzeby cateľingu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Zarząd Powiatu w głosowanitl pľzy 5 głosach *

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

Ad.6
Naczelnik Wyclziałrr EK Renata Kľzenrieli z,apoz'nała Zarząd Powiatu z wnioskieln Dyľektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju Znak: ZSS:35l'l.2019 z dn' 06'1l.2019 ľ.

w spľawie wyľazenia zgody na likwidację i utylizację lnajątku ruchomego - w bľzlnieniu
stanowiącylĺl załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

odpowiadając na pytanie Pľzewodniczącego Z'arządĺl, Naczelnik Wydziału EK potwierdziła,
ze jednostka dysponuje niezbędnymi dokunrentatrri stwieľdzającymi zuŻycie wynrienionego
we wniosku majątktr ľtlcholrrego'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnic zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.7
Naczelnik Wydziału EK l{cnata Kľzenlicli zaponlaŁa Z'aľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju Znak: ZSS:142.4.Ż0|9 z dn.08.11'20l9 ľ.

w spľawie zabezpieczenia środków ĺinansowych Z ptzeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powitttu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła vłykaz wniosków o przyznanie
Nagľody Staľosty Buskiego w dziedzinie spoľtu i kulttrľy. Wpłynęło łącznie 96 wrriosków,
94 w dziędzinie spoľtu i 2 wnioski z kultury.

Ponadto, Pľzewodniczący Zaĺ'ządu Jeľzy Kolarz zwrócił się z wnioskiem o ptzyznanie
nagľody dla ,'Kwintetu .Ieľzego Cygana'' w wysokości 1 000 zł. Następnie, Członek Zarządul
.Teľzy Kordos zawnioskował o nagľodę dla ,,Stowavyszenia KGW Kępianki'' w wysokości
l 000 zł.

Podczas anall'zy wniosków Członek Zarządu fonrasz Mieľzwa zwľóoił uwagę na dyscyplinę
wędkaľstwo ľzutowe, gdzíe zawodnicy wyľózniają się szczególnymi osiągllięciami, co waľte

1 est zaznaczęnia w aľtykułach pľomocyj rrych Powi atu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu, w głosowariiu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -przeciw
i 0 głosach -wstrzymał się, pozytywnie zaopiniował wszystkie wnioski pľzyznając nagľody
pienięzne. Ponadto, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Naczelnika Wydziału
EK w spľawie zaokľąglenia w niektóľych pľzypadkach kwot bľutto do pełnych kwot, na
ogólną waľtość ok. 124 zł' co wynika ze zmian ľegtllacji podatkowych.

Wykaz zawoclników i tľenerów oraz osób i podmiotów, któľym pľZyznano ľlzrgľody oľaz
wysokość tycli nagľód stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uolrwały Zatządtl Powiatu w [Jusktl _

Zdroju w spľawie pľzyjęcia pľojektLr uchwały budżetowej na 20Ż0 ľok. Następnie, Skaľbrlik
Powiatu onrówił inÍbľmację w zakľesie doclrodów, wydatków, nadwyŻce/deficycie ,

pľzyclroclaclr, ľozchod ach z uwzględnienienr ztnian wpľowadzonych od czasu ostatniego
posiedzeniaZarządu - w brznricniu stanowiącynr załqczłtik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu omawiając projekt budzetu Powiatu na2020 ľok zwľicił uwagę na baľdzo
ograniczone budzety jednostek oľganizacyjrrych w stosunku do brrdzetów pÍZez nich
Zapľoponowanyclr, ktore znacznie pľzekľaczały noŻliwości finatrsowe Powiatu.
Z'ałoŻenia do projektu budżetu Powiatr-r Buskiego na 2020 ľok w ľozbiciu na poszczęgólne
jednostki oľganizacyjne stanowiązałqcznĺk nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Ańuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Z'arządv Powiattt
w ľ]usku - Zdľo.ju w spľawie przy.jęcia pľojektu uclrwały budzetowej na 2020 ľok. ogółem
pľognozowarre doclrody budzetowe wynoszą 100 799 498 zł, natomiast planowane wydatki
wylloszą 98 388 590 zł' Nadwyzka budżetowa w kwocie 24110 908 zł Zostanie pľZezllaczona
na spłatę zobowiązań finansowyclr ti. ľat kľedytciw i wyktrp obligac.ii. Uzupełnicnienr
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Íinansowania działalności oświatowyclr jednostck budzetowych będą śľodki
wygospodaľowane w ľamach ľachunków doclrodów własnych. ogółem plalr dochodów
i wydatków na wydzielonym ľachunku dochodów planowany jest na kwotę | 3Ż| 740 zł.

Skaľbnik Powiatu omawiając kolejno poszczególne działy, rozdziały w/w pľojektu uchwały
ponownie zwrócił uwagę' na niebezpieczeństwa wynikające z zapowiedzi Rządu otaz ze
Znacznego wzľostu wydatków na oświatę'
Ponadto, Skaľbllik Powiatu zazĺlaczył, że ostľoznośc przy pľojektowalriu i ľealizacji budżetu
na pľzyszły ľok, pozwoli na spokojlriejsze lulrkojonclwallie i niepodejrrrowanie w bliskiej
pľzyszłośc i zby I dľastycznych decyzj i.

Po analizic, uolrwała w spľawie pľzyjęcia pľojektu r"rchwały budŻętowej na 2020 ľok została
pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Członek Zaľzqdu Tomcł.yz Mieľzu,a byl nieobecny podczas gĺosou,ania'

Uchwała Nľ 217l20l9 Zarządĺl Powiatu w Busku _ Zclrojtr z dnia l5 listopada2019 roku
w spľawie pľzyjęcia pľojektu uchwały budzetowej na 2020 ľok stanowi zalqcznik nr 9 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzyjęcia pľojektu uchwały w spľawie wieloletniej prognozy Íinansowej.

Skaľbnik Powiatu poinfoľmował, Że poziom dochodów w poszczególnych latach wynika
z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany pozionr wydatków zaľówno
bieżącyclr jak i majątkowych jest wyľazem ľealizowanej polityki ľozwoju Powiatu. Punktem
wy.iścia ptzy okľeślaniu poziomu wskaŹników w pľognozie były załoŻenia zawaľte
w dokumelrtach ľząclowych oÍaz wytycznyclr dotyczących stosowania jeclnolitych
wskaŹników makľoekononricznych będących podstawą oszacowania sktrtków Í-lnansowych
pľojektowanych ustaw, zweľyfikowane w oparciu o anďrizy własne w zakresie wykonania
budzetu Powiatu w latach popľzednich. Wysokość wskaŹników inflacji i PKB
w poszczególrrych lataclr dodatkowo zweľyfikowano w oparciu o anal'izy własne'

Następnie, Skaľbnik Powiattl olnówił pľognozowany w poszczególnych latach pozionr
dochoclów' któľy jest wypadkową zmian w zakľesie planowanych do pozyskania clochodów
bieżących i nlajątkowych, któľych wysokość wynika nr.in. z pľzyjętych haľmonogľalnów
ľealizacji projektów finansowych z udziałellr kľa.iowych i zagľalricznyclr śľodków. Doclrody
bieŻące w Ż020 ľoku pľzyjęto na pozionrie zaplanowanyln w budżecie Powiatu na rok 2020,
natomiast w latach 2021 _ 2030 poziom doohodćtw skoľelowany został z przy.jętyni
wskaŹnikami PKB. Ponadto, przyięÍy został wzľost podstawowyclr żľodęł dochoclĺ1w
bieżących na poziomię 1Yr.
Dynamika kształtowania się dochodów rnajątkowych w latach objętych pľognozą jest
zmienna i wynika pľzecle wszystkim z szacowanych wpływów z tytułu śroclków
bęzzwtotnych związanyclr z realizacją pľzedsięwzięć inwestycyjnych. Dochocly majątkowe
z tytułu śľodków unijnych pľzyjęto na pozionrie wynikającynr z lrarmonogľatnów ich
pozyskiwania.
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W latach 2022-2030 kwota dochodów nrajątkowych w onrawiatrynr pľojekcie uchwały nra
tendencję malejącą, gdyz jest uzależniona od nroŻliwości pľZeznaczenia śľodków własnych na
realizację pľzedsięwzięć inwestycyj nych.

W dalszej części posiedzenia Skaľbnik Powiatu omówił wydatki. W latach 2020-2030
zap\anowano wzľost wydatków bieŻących, co bezpośľednio wynika z zapowiedzi Rządu
odnośnie wzľostu płacy minimalnej. Ponadto, poziom wydatków ogółem jest wypadkową
zmían w zakľesie wydatków bieżącyoh i majątkowych, któľych dynanrika w poszczególnych
latach pľognozy kształtuje się na zľóznicowanyt-n poziomie, co jest uzaleznionę ocl

mozliwości Powiatu w zakľesie ľealizacji inwestycji. Wydatki w latach Ż020-2030
zaplaľlowano na pozionrie rrlnożliwiającynr ľealizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych
w w/w projekcie l zadań ľocznych wyszcz'egilnionych w br"rclżecie Powiatu.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 21812019 Zarządu Powiatu w Busku - Zdro1u z dnia 15 listopada2019 roku
w spľawie pľzyjęcia pľojektu uchwały w sprawie wieloletniej pľognozy finarrsowej stanowi
załĺycznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Ad. lt
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľze.i Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z Zaľządzeniem Nr 23lŻ019 Dyľektoľa Powiatowęgo Centľum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju z dnia24.09'Ż019 r' w spľawie pľzyjęcia Regulaminu
organizacyjnego Hostelu ośrodka Inteľwencji Kryzysowej w Busku _ Zdroju _ w brzrrrieniu
stanowiącym zalqczník nľ 11 do ninie.iszego protokołu.

Infoľrrracja w powyzszym zakľesie została pľzyięta przezZaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 12
l)yľektoľ Powiatowego Centľum l)omocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia
otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie rea|izacji prZęZ organizacje pozaľządowe i inne
upľawnione podmioty z'adan z zaktesu pomocy społecznej pod nazwą: ,'Pľowadzenie domu
pomocy społecznej o zasięgu porradgminnynr dla osób w podeszłyrn wieku'', 

''Pľowadzenie
domu pomocy społecznej o zasięgtr ponadgminnylrr dla kobiet pľzewlekle psychicznie
choľych'' w 2020 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍ7'ez Członkow 7,arządtl
w głosowaniu 1rľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Uchwała Nľ 219120|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 15 listopadaŻ019 ľoku
w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkuľstt of'eľt na wspaľcie ľealizacji przez oľganizacje
pozaruądowe i inne uprawnione podmioty zadan z zakľesu pomocy społecznej pod nazwą:

,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w pocleszłym
wiekll''' ,,Pľowadzenie donru pomocy społecznej o zasięgu ponadgmirrnym dla kobięt
pľzewlekle psyclricznie choľych'' w Ż020 ľoku stanowi załqcznik nľ 12 do rriniejszego
pľotokołu.
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W dalsze.i części posiedzenia Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľojur pľzcdstawił pľopozycję
zapľoszenia pľzcdstawicieli organĺzacji pozaľząclowych i innych podmiotów pľowadzącyclr
działalność pozytku publicznego do pľacy w komisji konkuľsowej opiniującej oferty na

rea|izację zadan publicznych w zakľesie działalności pomocy społecznej w 2020 roku.
PowyŻsze zaproszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego pľotokołu
zo stało zaakceptow anę przez Zaľząd Powi atu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału SoZ Sławolniľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządv Powiatu
w Busku - Z&oju w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu ofěrt na powieľzenie realizacji
pľZęZ oľganizacje pozaľządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakľesu wspieľania
rodziny i systelnu pieazy zastępczej pod nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo -
Wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pťzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nt Ż2Ol2O|9 Zarządv Powiatu w Busku - Zdľoju z dnl,a 15 listopada20|9 roku
w spľawie ogłoszenia otwaftego konkuľsu o1ěľt na powieľzenie ľealizacji ptzez oľganizacje
pozaľządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakľestl wspieľania rodziny i systemu
pieczy zastępcz'ej pod nazwą: Pľowadzenie Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
całodobowej, socjalizacyjnej w 2O2O ľoku stanowi załqcznik nľ ]4 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wyclziału SoZ pľzedstawił pľopozycję zapľoszenia
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publiczncgo do udziału w pľacaclr komisji konkuľsowej opinirrjącej oťeľty na

powieľzenie ľealizacji zadania z zakresu działalności wspieľania ľoclziny i systemu pieczy
zasÍępczej, polega.iącego na pľowadzeniu Placówki opiekuńczo - Wychowawczej
całoclobowej, socjalizacyjnej w ŻO20 roku _ w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 15 ĺJo

n i n i ej sze go pľoto kołu zostało zaakceptow ane przez Zal' ząd Powi atu.

Ad. 14
Naczelnik Wydz.iału SoZ Sławorniľ Dalacll zapoznał Zarząd Powiattr z pľojektenl inicjatywy
uchwałoclawczej w spľawie zatwieľdzenia Pľogľamu Napľawczego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 16 clo niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały Został przyjęty pÍZez Członków Zarządv Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządv, powyŻszą inicjatywę na\eŻy pľzekazac Przewoclniczącemu Racly

Powiatu, celenr pľzekaza'nia do zaopiniowania prze7' poszczególne Komisje Rady Powiatlr,

a następnie włączenía do poľządkr-r obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządul Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosaclr -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.



Acl. 15

W sprawach różnych:

1. Zarząd Powiatu zapoznał Śię z odpowiedzíą Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego
im' T. Kościuszki w Busku - Zdľoju w związku z pytaniami Radnych podczas XII
Sesji Rady Powiatu w dn.08.l1.2019 r. w spľawie akcji prowadzonej przez Szkołę

,,Rok Zeľowy na AGH'' - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I7 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. t6
Po zrealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l l20 zamknął posiedzenieZaľząduPowiatu.
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