
Znakz B R. 0022.2 .5 4.2019

ProtokĺĎł Nľ 54/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 12 grudnia 2019 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzĺał wzięlĺ:

1. Ierzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Jolanta Czymy - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
Piotr Zeljaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Artuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Krzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Anna Majkowska _ Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Kamil Stępień - Inspektoľ w Wydziale KT

Pľoponowany porządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwierdzenie quoľum.
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie protokołu z posiedzeniaZarządu Powiatu Nľ 52l20l9 z dnia 27 listopada2019
roku.
Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju dotyczącym wysokości wynagľodzeń wśród pľacowników na tożsamych
stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Powiatu (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju,
Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. soz).

1.

2.
3.
4.

5.
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6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Nľ 6l2019lRwT zrealizacji Projektu,,Rodzina Wspólna
Tľoska'' za okres od 0l ,07.2019 r. do 30'09.2019 ľ. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

7. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie powieľzenia Powiatowi Kazimieľskiemu
zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, z|oka|izowanych przy granicy z Powiatem
Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utľzymania dróg Powiatu Kazimierskiego
zlokalizowanych przy gľanicy z Powiatem Buskim (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umięszczęnia w pasie dľogowym urządzen infrastruktury techniczrrej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potľzebami zarządzania dľogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz ľęklam (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
o zabezpieczęnie dodatkowych środków w đziale 600 rozdziale 60014 na $ 40l0 w kwocie
232 487 zł oľaz na $ 4l l0 w kwocie 4 000 zł (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik
Powiatu).

10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju o ujęcie
w wydatkach niewygasających z upływem 2019 ľoku śľodków w kwocie l20 000 zł
(Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skarbnĺk Powiatu).

11. Zapoznanie się z pismem Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj dotyczącym nie
wyľażenia zgody na pľzejęcie odcinków dľÓg wojewÓdzkich Nľ 973 o długości 6,097 km
oľaz Nľ 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdroju (Dyľ. PZD w Busku
- Zdroju).

12, Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
o udostępnienie do użytkowania na okľes trzech miesięcy samochodu marki Volkswagen
Tľanspoľter wycofywanego zuŻytku ze Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie (Dyľ.Po_w w Wĺniaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Rozpatľzenie wniosku w spľawie wydzierŻawienia działki Nľ 2515 przy ul. Bohateľów
Waľszawy w m. Busko - Zdrőj (Nacz. Wydz. GKN).

14. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).

15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie vĺyľaŻeníazgody dla powiatowej jednostki
oľganiz,acyjnej na oclclanie części nieľuchomości w nieocĺpłatne uŻyczenie (cĺot. I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju) (Nacz. Wydz. GKN).

1ó. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľazenia zgody dla
powiatowej jednostki otganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz.
cKN).

17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

18. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdľoju)
(Nacz. Wydz. GKN).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľrnatycznych w Busku _ Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyľażenia zgody d|a
powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne
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uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Technioznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju)
(Nacz. Wydz. cKN).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot' Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdĺoju w spľawie wyľażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. GKN).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie vĺyraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju)
(Nacz. Wydz. GKN).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyľaŻenia zgody dla
powiatowej jednostki otganizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne
uŻyczeníe (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie)
(Nacz. Wydz. GKN).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻeniazgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie) (Nacz. Wydz. GKN).

26,Rozpatľzeníe wniosku Związkőw Zawodowych działających przy Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przyznanie pľemii dla Dyľektora ZOZ w Busku - Zdroiu
(Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie ustalenia opłat za usunięcie
i pľzechowywanie pojazdu usuniętego zdrőgpowiatu na paľkingu stľzeżonym oraz kosztów
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia
pojazdu (Nacz. Wydz. KT).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr Y/47l20l9 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 ľoku w spľawie określenia zadan oraz
podziału środków z Państwowego Fundusztt Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadających według algoľytmu w 2019 ľoku na rea|izację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik
Powiatu).

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczď1w spľawie zatwierdzenia wyboľu biegłego ľewidenta
do badania spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
za2019 i2020 rok (Skarbnik Powiatu).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Caľitas Diecezji Kieleckiej oraz Kieľownika Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w spľawie wyraŻeniazgody na clokonanie pľzesunięć
między pozycjami pľeliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
w Piasku Wielkim prowadzone$o pĺ'zez Caľitas Diecezji Kieleckiej na20l9 rok (Skaľbnik
Powiatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian planu wydatków budzetowych na 2019 ľok
(Skarbnĺk Powiatu).

32. Rozpatľzenię wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w spľawie wyraŻenia zgody na pľZesunięcie śľodków finansowych w kwocie 5 000 zł na
paľagraf 4010 z paragľafu 4280,4300,4360,4390 (Skaľbnĺk Powiatu).

33. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie
ľtnansowynr wydatków budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
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34. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju w spľawie WraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie
finansowym wydatków budzetowych (Skarbnik Powiatu).

35. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻarnej w Busku -

Zdroju o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budzetu na Ż0l9 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

36. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻeniazgody na dokonanie
zmian między paľagľafami w planie finansowym wydatków na 20|9 r. (Skaľbnik
Powiatu).

37. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie finansowym wydatków na2019 r. (Skaľbnik Powiatu).

38. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -
Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przeniesień śľodków finansowych
pom i ędzy đziałamí klasyfi kacj i budżetowej (Skarbn ik Pow iatu).

39. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięć śľodków do planu
finansowego na ľok 20l9 (Skaľbnik Powiatu).

40. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie wyľażenia zgody na dokonanię zmian w planie finansowym na20l9
ľok (Skaľbnik Powĺatu).

4L. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków Íinansowych
pomiędzy działami klasyfikacji budzetowej (Skarbnik Powiatu).

42.Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w spľawie
wyrażenia zgody na dokonanie przeniesień w planie finansowym jednostki (Skaľbnik
Powiatu).

43.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach
budzetu Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

4{.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmíany uchwały
Nľ IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia25 stycznia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej clla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).

45. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na
rok 2020 (Skaľbnik Powiatu).

46. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

47.Rozpatrzenie wniosku Komisji ds, Bezľobocia, Bezpieczeństwa i Poľządku Publicznego.
48. Spľawy różne.
49. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie l l00 otwoľzył 54 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
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podejmowanie pľawonrocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Czloltków Zarzqdu
zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokolu.

Ad.3
Pľoponowany pľZez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 52120l9 z dnia 27 listopada2019 ľoku zosÍał pľzyjęty przez Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński,
w obecności Dyľektoľa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolanty
Czyrny zasygna|izował pľoblem wysokości wynagľodzen wśľód pracowników na tożsarnych
stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Dyľektor PCPR poinfoľmował
o kolejnej rezygnacji z pracy osoby na stanowisku psychologa i pľzejściu do pľacy do Poľadni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju, Dyľektoľ PCPR stwierdził' Że zaistniała
sytuacja ma wpływ na zachowanie płynności świadczonej pracy specjalistów co niesie
zagroŻenie bieżącej działalności statutowej oraz realizowanych projektów
współfinansowanych ze śľodków Unii Euľopejskiej.
Pismo Dyľektora PCPR w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu'

Po przepľowadzeniu dyskusji' Członkowie Zaruądu Powiatu stwięľdzili' że wynagrodzenie,
które otrzymują psycholodzy zatrudnieni w PCPR w Busku - Zdroju jest WŻsze
od wynagrodzenia psychologów zatľudnionych w PP-P w Busku - Zdroju. ZauwaŻalny jest
bľak na ľynku pľacy osób wykonujących zawód psychologa w związku Zczym występują cotaz
większe trudności zę znaIezieniem osób na w/w stanowisko. Pľacownicy mają dowolność
w wyborze mie.isca pľacy i powyższe pozostaje poza zakresęm właściwości Zarządu Powiatu.
Do podjęcia pľacy w Poľadni zachęcać, mogą ofeľowane warunki pracy m.in. umowa na czas
nieokreślony. PCPR ofeľuje natomiast zatľudnienie na czas okľeślony tj. na czas ľealizacji
projektu. Podejmując się ľealizacji pľojektów ze śľodków UE naleŻy bľać pod uwagę
występujący na ľynku pracy brak osób wykonujących zawód psychologa i planować jak
naj mniej sz ą liczbę usług psychologicznych.

Ad.6
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu ze Spľawozdaniem Nľ 6/2019/RwT z rea|izacji Pľojektu ,,Rodzina
Wspólna Tľoska'' za okľes od 0l .07'2019 ľ' do 30.09.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľęsie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie powieľzenia Powiatowi
Kazinrierskiemu zimowego utľZymania dľóg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych pľzy gľanicy
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z Powiatem Kazimieľskim otaz przyjęcia do zimowego utľzymania dľóg Powiatu
Kazimierskiego zlokalizowanych pÍZy granicy z Powiatem Buskim w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa dľogowego oraz umieszczenia w pasie dľogowym urządzefi infľastľuktuľy technicznej
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ľuchu drogowego oraz reklam - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanĺa do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado porządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskięm z dnia 06.12.2019 ľ. Znak: PZD.S2'3110.53.2019
o zabezpieczenie dodatkowych środków w dziale 600 ĺozdziale 60014 na $ 4010 w kwocie
232 487 zł oraz na $ 4l l0 w kwocie 4 000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniej szego pľotokołu,

Zaľząd Powiatu na posiedzeniu Nľ 53l20l9 w dniu 4 gľudnia 2019 roku zabezpieczył d|aPZD
w Busku - Zdľoju śľodkiw wysokości2l7 000 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu
postanowił zabezpieczyć dla w/w jednostki dodatkowe Śľodki w wysokości l0 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. l0
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwrőcił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 06.|2.2019 ľ. Znak: PZD.92.3||0.52.2019 o ujęcie
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w wydatkach niewygasających z upływem 2019 ľoku środków w kwocie l20 000 zł na
realizację zadanpn;

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Odwodnienie pasa drogowego
drogi powiatowej Nr 0049T Stľzałków - Smogorzów w m' Stľzałków''

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Wykonanie chodnika wzdłuŻ
drogi powiatowej Nľ 0098T Solec - Zdrőj - Wełnin - Klucz w m. Wełnin
o dł. ok. 2300 mb''
,,Wykonanie dokumentacji pľojektowej d|a zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz związana z budową chodnika w m. Wełecz od
km 5+415 do km 7+Ż85 dł. l870 m''.

Zaplanowane inwestycje nie zostały wykonane w ľoku bieżącym ze względu na przedłużające
się pľoceduľy administracyjne uzyskania decyzji śľodowiskowej i lokalizacji pĺzedsięwzięcia.
okľes realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2020 r.

Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 8 do
rriniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. tl
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał' Członków
Zarządu Powiatu z pismem Btľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj informującym
o niewyľażeniu zgody na przejęcie odcinków dľóg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km
oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku - Zdľoju - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjętapruezZarząd Powiatu do wiadomości'

W dalszej części posiedzenia w odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu Jeruego Kordosa
dotyczące zmiany oznakowania na ul. Wójczańskiej w m. Pacanów, Dyľektor PZD w Busku -

Zdľoju zwľócił się o złożenie pisemnego wniosku w powyższym zakľesie.

Pľzcwodniczący ZarząduJeľzy Kolaľz, Wicepľzęwodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak oraz
Członek Zarządu Tonrasz Mierzwa w związku z inteľwencjami mieszkańców dotyczącymi
wjazdu samochodów ciężarowych na dľogi na których obowiązuje ograniczenie tonażu,
zobowiązali Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju do skieľowania pisma
do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju w spľawie wzmoŻenia kontroli
na ďw dľogach powiatowych:

Zwierzyniec _ Galów'
Podgaje - Kotki - Kołaczkowice - Stopnica,
Śladko* - Bugaj - Balice _ Kargów'

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak' w kwestii planowanej przebudowy
dľogi powiatowej w m. Łagiewniki, poinformował, Że koszt opľacowania dokumentacji
(do celów ZRID) na wykonanie pľzedmiotowego zadania będzie opiewał lla kwotę
ok. 100 000 zł.

Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali, Że możliwość zabezpieczenía śľodków na
realizację powyższego zadania będzie analizowana w 2020 roku.
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Ad. 12
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotr Zeljaś zwrőcił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o udostępnienie do użýkowania na okľes trzech miesięcy
samochodu marki Volkswagen Tľanspoľter wycofywanego z uŻytku ze Specjalnego ośľodka
Szkolno - Wychowawczego w Broninie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia w związku zzamiaręmpľzeniesienia Placówki do innego obiektu,
Zarząd Powiatu zapoznał się z infoľmacją Dyľektoľa Po-W w Winiaľach oraz Naczelnika
Wydziału SoZ o znalezieniu obiektu w m. owczary, któľy mógłby zostać zakupiony na
potrzeby Placówki'

Zarząd Powiatu dokona oględzin pľzedrniotowego obiektu w m-cu styczniu Ż020 r.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Po-W w Winiaľa ch oraz Naczelnika Wydziału SoZ
do dalszego poszukiwania domu/mieszkania pod potľzeby Placówki.

Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Refeľatu IP do dokonania oceny stanu technicznego
obiektu oraz wysokości nakładów, jakie naleŻałoby ponieść, aby spełniał on wszystkie normy
wynikające z przepisów pľawa' W przypadku bľaku możliwości realizacji powyższego ptzęz
Kierownika Refeľatu IP, Zaľząd Powiatu wyrazíł zgodę na zlecenie niniejszego specjaliście
ds. budowlanych.

Ad. 13
Kieľownik Reťeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem RUCH S.A. z siedzibą w Waľszawie
w spľawie wydzierżawienia 15,00 m2 działki Nr 2515 pľzy ul. Bohaterów Warszawy
w m. Busko - Zdrőj na okľes do 3 lat w związku z planowanym ponownym uľuchomieniem
znajdującego się na ilw działce kiosku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr lI do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzieľżawienie 15,00 m2 działki
Nľ 2515 pľzy ul. Bohaterów Waľszawy w m' Busko - Zdrőj na okres 3 lat w związku
z planowanym ponownym uľuchomieniem znajdującego się na ilw działce kiosku - pod
warunkiem wymiany obiektu na baľdziej estetyczny.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 14
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdroju o wyraŻenie zgođy na nieodpłatne uŻyczenie, na czas nieoznaczony gabinetu
profilaktyki zdrowotnej dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, w celu objęcia
opieką zdrowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego
protokołu.
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Następnie Kieľownik Reťeratu Gospodaľki NieruchomoŚciami w Wydziale GKN Anna
Majkowska pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie
wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanię części nieruchomości
w nieodpłatne użyczenie (dot. I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju).

Po analizie, powższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 234120|9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie stanowi załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarządPowiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie vłyraŻeniazgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie częŚci nieľuchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju) - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 16
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu' Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju o wyľażenie zgody na nieodpłatne uŻyczenie, na czas
nieoznaczony gabinetu pľofilaktyki zdľowotnej dla Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju,w celu objęcia opieką zdľowotną uczniów szkoły - w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Kieľownik Referatu Gospodaľki NieruchomoŚciami w Wydziale GKN Anna
Majkowska pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie
wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 23512019 Zarządu Powiatu w Busktr _ Zdroju z dnia 12 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w nieodpłatn e uŻyczeníe stanowi załqcznÍk nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad. 17
Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZaruąd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie częŚci nięruchomości w nieodpłatne
użyczenie (dot' Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju) _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego protokołu.

Po analizie , powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 18
Kieľownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno -

Infoľmatycznych w Busku - Zdroju o wyrażenie zgody na nieodpłatne uŻyczenie, na czas
nieoznaczony gabinetu pľofilaktyki zdrowotnej dla Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju, w celu objęcia opieką zdľowotną uczniów szkoły - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ I8 do niniejszego protokołu.

Następnie Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna
Majkowska pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie
wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości
w nieodpłatneuŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju).

Po analizię, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 23612079 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 12 gľudnia 2019 ľoku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie stanowi załqcznik nľ I9 do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Kierownik Referatu Gospodaľki NieľuchomoŚciami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarządPowiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju) _ w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 

'0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw' i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Kierownik Refęľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zaruądu Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju o wyľażenie zgody na nieodpłatne uŻyczenie, na czas
nieoznaczony gabinetu pľofilaktyki zdľowotnej dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju, w celu objęcia opieką zdľowotną uczniów szkoły - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Następnie Kieľownik Refeľatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna
Majkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
vĺyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne uŻyczenie (dot' Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdľoju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 23712019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 12 gľudnia 2019 roku
w spľawie WraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarządPowiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŻeniazgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju)
_ w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povlyŻszy projekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarząđu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.22
Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o wyľażenie zgody na
nieodpłatne uŻyczenie' na czas nieoznaczony gabinetu pľofilaktyki zdrowotnej dla Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, w celu objęcia opieką zdľowotną uczniów szkoły -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu'



T2

Następnie Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna
Majkowska pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju).

Po analizie , powŻsza uchwała zostú'a pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nľ 238/2019 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z ďnia 12 grudnia 2019 ľoku
w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w nieodpłatne uŻyczenie stanowi załqczník nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.23
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarządPowiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w nieodpłatne

uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdľoju) _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaruądu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.24
Kierownik Referatu Gospodaľki Nieľuclromościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaCzłonków ZarząduPowiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno -

Wychowawczego w Bľoninie o wyrażenie zgody na nieodpłatne uŻyczenie, na czas
nieoznaczony gabinetu pľoÍilaktyki zdrowotnej dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdtoju,w celu objęcia opieką zdľowotną uczniów szkoły - w bľzmieniu stanowiącym załqczník
nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Kierownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna
Majkowska pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju w spľawie

wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie częŚci nieľuchomości
w nieodpłatne uŻyczenie (dot. Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 239l2Ol9 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 12 gľudnia 2019 roku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w nieodpłatne uŻyczenie stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.
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4d.25
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w nieodpłatne
uŻyczenie (dot. Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie) _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzęz poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.26
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc
zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Związków Zawodolvych działających przy Zespole
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przyznanie premii uznaniowej dla Dyľektora ZOZ
w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Zgodnie z przedłoŻoną opinią pľawną Dyrektoľowi ZoZ nie pľzysługuje premia uznaniowa.
Dyrektorowi ZoZ w Busku - Zdroju pľzysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne i może
mieć, przyznaną ewentualnie nagrodę roczną. Przyznanie nagrody rocznej Dyľektoľowi ZoZ
może nastąpić jedynie w drodze uchwały Zaruądu Powiatu.
opinia pľawna w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqczník nr 3I do niniejszego pľotokołu.

^d.27Inspektoľ w Wydziale KT Kamil Stępień zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie ustalenia opłatzausunięcie i pľzechowywanie pojazdu usuniętego
z dľog powiatu na paľkingu strzeżonym oÍaz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, pov,lyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pTzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian
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w Zakľesię ľealizowanychzadanzzakresu rehabilitacji społecznej w 20l9 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr Yl47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia28 lutego 20l9 ľoku w sprawie okľeślenia zadan orazpodziału śľodków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algoľytmu w 2019

roku na ľealizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 34 do

niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy projekt uchwały został pľzyjęty ptzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,povłyŻsząinicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegőIne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad,29
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak poinťoľmował, że Rada Powiatu w Busku - Zdtoju w uchwale

Nľ XII/I26 l2)l9 z dnia 8 listopada 20l9 ľoku upowaŻniła Zarząd Powiatu do pľzeprowadzenia
postępowania mającego na celu wyłonienie biegłego ľewidenta do przepľowadzenia badania

sprawozdania ťtnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za20l9 i 2020 rok.

Zgodnie z $ 2 wlw uchwały dokońany wybóľ biegłego ľewidenta podlega zatwierdzeniuprzez
Radę Powiatu. W nawiązaniu do powyższego Zarząd zwľócił się z pľośbą do 7 podmiotów

uprawnionych do badania spľawozdania finansowego o udzielenie inÍbrmacji cenowej

oĹľeślającej całkowity koszt pľZeprowadzenia Ww zadania. Jednocześnie zapytanie

o udzielenie infoľmacji cenowej umieszczone zostało na stľonie inteľnetowej tj. BIP Staľostwa

Powiatowego w Busku - Zdroju otaz na tablicy ogłoszeń Uľzędu' W postępowaniu ofeľty

cenowe złoŻyło 8 podmiotów.

Zarząd Powiatu dokonał wyboľu podmiotu do pľzeprowadzenia pľzedmiotowego badania.

Spośľód złoŻonychofeľt, kieľując się kryterium ceny, Zarząd Powiatu, wybľał do w/w badania

podmiot: E-ACCOLrNTING.PL Sp. z o.o. ul. Stanisława Baľei 3l76'03-l4l Waľszawazacenę
13 9g7,4O zł brutto, w tym: za2OI9 ľok: 7 2Ol,65 zł brutto, za2020 rok: 6 795,75 zł brutto'

Pľotokół z wyboru najkoľzystniejszej ofeľty stanowi załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu'

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zatwięrdzenia wyboľu biegłego rewidenta do badania spľawozdania
flnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju za20l9 i2020 rok _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyższy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.30
Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak przedstawił wniosek Dyľektoľa Caritas Diecezji Kieleckiej
oraz Kieľownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim w sprawie dokonania
przesunięi między pozycjami preliminaľza kosztów funkcjonowania Waľsztatőw Teľapii
Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caľitas Diecezji Kieleckiej w 20l9 ľoku -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi
załqcznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.3l
Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku - Zdtoju z dnia 04.12.2019 r. Znak: ZSS:3l1l.02.Ż019 w spľawie
wyraŻeniazgody na dokonanie zmiany planu wydatków budzetowychna20l9 r. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 39 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach z dnia 05.l2.20l9 r. Znak: Pow'8120.319.2019
w sprawie wyľażenia zgody na pľZęsunięcie kwoty 5 000 zł na paragraf 40l 0 z paragrafu 4280'
4300,4360,4390 - w brzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju z dnia
05,1Ż.2019 r. Znak: PoDiDN'31l.16.2019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian
w planie Í-lnansowym wydatków budzetowych w dzialę 801 rczdzíał 80146 między
poszczególnymi paľagľafami - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4l do niniejszego
protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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4d.34
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia
04.12.2019 t. Znak: PoDiDN.31 l .l5.2019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym wydatków budzetowych w dzial.e 801 rozdział 80146 między
poszczególnymi paragrafami - w bľzmięniu stanowiącym zalqcznik nr 42 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdľoju z dnia 05.12.2019
Znak: PF'0760.19'Ż0l9 o przekwalifikowanie wydatków w planie budŻetu na 2019 rok
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 43 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.36
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 06.12.20|9 r. Znak: SOSW.30l |.69.2019 w sprawie wyraŻenia zgody na dokonanie
zmian między paragľaťami w planie finansowym wydatków na 20|9 ľ. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 44 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.37
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Specjalnego
ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 06'l2.2019 r. Znak: SOSW.30l1'70.2019 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie
zmian między działami w planie finansowym wydatków naŻ0|9 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 45 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.38
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząđ Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju z dnia 06.12.2019 ľ.

Znak ZST-I 075.104.7802019 w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesięń śľodków
finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budzetowej - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 46 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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4d.39
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju z dnia 06.12.2019 r.

Znak: ZSTio.032.|637,Ż0|9 w spľawie wyľażenia zgody na pľZesunięcie śľodków do planu
ťrnansowego na ľok 2019 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 47 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, poryŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyn-rał się'

Ad.40
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Specjalnego ośrodka Szkolno ' Wychowawazego w Broninie z dnia 05.12'2019 r.

Znak: SOSW-301-l8l20l9 ľok w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie
finansowym na2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 48 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4l
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnla 06.12.2019 t.

Znak: PCPR'ZAF.3OI1.08.2019 w spľawie wyraŻenia zgody na przesunięcie śľodków
zabezpieczonych na pľzewidywane usamodzielnienia finansowę i tzeczowe wychowanków
z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych pomiędzy działami
klasyfikacji budzetowej i przeznaczenie ich na zapłatę za bęzumowne koľzystanie z lokali
znajdujących się przy ul. Bohateľów Waľszawy 120 w okľesie od dnia 0l'09'2019 ľ. do dnia
3l.l2.2019 r. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 49 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

A.d.42
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju z dnia 10,12.2019 ľ. Znak:
PZD.123110.55.2019 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie
finansowym wydatków jednostki - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 50 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.43
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z dnia 12.12.2019 r. Znak: ZOZlDOlOMl48lz}l9
o doťtnansowanie z budżetu Powiatu Buskiego zadania pn. 

''Położenie 
nawieľzchni asfaltowej

na betonowej płycie lądowiska dziennego i w miejscach postojowych'' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 5l do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na realizację powyższego
zadania śľodki finansowe w kwocie l l1 000 zł.
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PoryŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20|9 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 52 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przęZ Cz.łonków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ld.44
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr IY l34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 25 stycznia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2019 - Ż030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 53 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻsza autopopľawka została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptZęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.45
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na rok 2020 _ w bľzmienitl
stanowiącym załqcznik nr 54 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzynrał się.
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Ad.46
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2020 - 2030 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 55 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członkiw Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniuprzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Á.d.47
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komisji do
spľaw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z wyjazdowego posiedzenia
Komisji na dľogi powiatowe w dniu l0 grudnia 2019 roku - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 56 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Komisji do spľaw Bezrobocia,Bezpieczeństwa i Poľządku Publicznego wnioskują
do Zarządu Powiatu o zwiększenie ilości pľacownikőw oraz śľodków finansowych dla
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na wykonywanie prac związanych z wycinką
kľzewów przy dľogach powiatovvych również w okľesie jesienno - zimowym, gdy pozwalają
na to waľunki pogodowe.

Zarzqd Powiatu skierował pľzedmiotowy wniosek do Dyrektorą PZD w Busku - Zdľoju, celem
określenia potrzeb w powyższym zaĺcresie na ľok 2020.

Członkowie Komisji do spraw Bezľobocia,Bezpieczeństwa i Poľządku Publicznego wnioskują
do Zarządu Powiatu o udział przedstawiciela Rady Powiatu w Busku - Zdroju (Radnego
z danego teľenu) podczas pľac Komisji Wojewódzkiej kwaliťlkującej odcinki clľóg do ľemontu
z programów powodziowych.

Z,arzqd Powiatu zobowiqzał Dyľektora PZD w Busku - Zdľoju do wystqpienia do Wojewody
Su,iętolĺľzyskiego z zapytaniem czy.iest możliwy udział przedstawicieli Rady Powicltu podczas
prac Komisji ĺľojewódzkiej kwaltfikujqcei odcinki dróg do remontu z progľamĺiw
powodziov,ych.

Ad.48

W sprawach różnyclt:

I. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Naczelnika Wydziału oR dotyczącym
zobowiązania z posiedzeniaZarządu Powiatu z dnia 27 listopada2}l9 ľ' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 57 do niniejszego protokołu. W przedłożonym piśmie
Naczelnik Wydziału oR informuje, Że Informatyk tut. Staľostwa udał się w dniu
05.12.2019 r. do Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju
celem sprawdzenia sprzętu infoľmatycznego ptzeznaczonego do likwidacji zgodnie
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Z pismem 'z dnia 15.l1.2019 ľ. Po pľZepľowadzeniu wnikliwej oceny spľzęttt

komputeľowego wyszczególnionego w załączníkĺt nr 1 potwierdzono stan techniczny
urządzen opisany w załączniku do w/w pisma' Spľzęt jest pľzestarzały pracujący na

systemach opeľacyjnych XP oľaz Vista nie posiadających wspaľcia technicznego ijego
ewentualna napľawa lub modeľnizacja nie posiada ekonomicznego uzasadnienia oľaz
nie popľawi kondycji ich ťunkcjonowania. W części komputerów zostały uszkodzone
podstawowe podzespoły w postaci płyt głównych.

Infoľmacja w powyŹszyn-l zakresie została pľzyjęta pr7'ęZ 7,aľząd Powiatu
do wiadorności.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismenr Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Zdroju w zakľesie pľawidłowości podejmowanych przęZ ZoZ w Busku - Zdľoju
działan dotyczących utwoľzenia gabinetów medycyny szkolnej - w brzmienitt
stanowiącym załqczník nr 58 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyzszým zakľesie została pľzyjęÍa pÍZeZ Zarząd Powiatu
do wiadomości.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku
- Zdroju dotyczącym Zasypanego ľowu pľZy drodze powiatowej Nľ 0084T Siesławice -
Skoľocice _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 59 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta ptzez Zarząd Powiatu
do wiadomości.

4. Człorrek ZarząduTomasz Mierzwa ponownie Zapľoponował, aby rozważyc możliwośó
zakupu tabletów dla Radnyclr i wpľowadzenía elektronicznego systemu przekazywania
mateľiałów na posiedzenia, co pozwoliłoby zasląpic dokumenty w weľsji papieľowe.i.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał \Nydział oľganizacyjny i Kadr oľaz
Biuľo obsługi Rady i Zaľządu do ľozęznania kosztów zakupu tabletów dla Radnych'

Ad.49
Po zrea|izowanitt poľządku obľad Pľzewodniczący ZaľząduJeľzy Kolarz podziękował obecnym

za udział i o godzinie 1400 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu'

l)ľotokół spoľząclzi la:

Rrlľbara Norvocień
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