
Znak: l] Ił.0022.2 .59 .202l)

Pľotokĺĺl Nľ 59/2020

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnĺa 23 stycznia 2020 roku

W posiedzeniu Zaľządu udzial wzięli:

l. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tonrasz Mieľzwa

oraz

Uczniowie nominowani do Stypendium Spoľtowego Staľosty Btrskiego
Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
KľzysztoťTułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju
leľesa Stępniewska _ Pľezes Zaľządu oddziału Powiatowęgo TPD w Busku _ Zdro.iu
Jolanta Mrugała - Kieľownik Waľsztatów'l'eľapii Zajęciowej ptzy TI)D w Busku _ Zdroju
I]welina Kowalik - Sanecka - Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
prowacl zon y ch prz ez' Caľi tas Di ecezj i Ki el eckiej
Renata Szymańska - Gałązka - Dyľektor'Dornu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceunr ogólnokształcącego w Busktr - Zdľojrr
Aneta Piasecka - Inspektor w Wyclziale SOZ
Adľian Lasak _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
I-Ienľyk Kľzyżański - Naczelnik Wydziałtr GKN
Renata Kľzenrieli - Naczelnik Wydziału EK
Krzy sztot'ZapiÓrkowski - Nacze l ni k W ydzi ału K' l'
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu



z

Proponowany porząĺlek posiedzenia:

1. otwarcię posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wľęczenie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego'
6. Zapoznanie się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busktt - Zdľoju

z wykonania planu filiansowego Funduszu Pľacy za okľcs od początku ľoku do dlria
31gľudnia 2019 ľoku orazZe spľawozclanienr MRPiPS - 02 o pl'zychodaclr iwydatkach
Funduszu Pľacy za nriesiąc gľudzień ľoku 20l9 (Dyľ. PUP w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

7. Zapoznanie się z pismem Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym
o wysokości ustalonej na 2020 rok kwocie środków Funduszu Pľacy na realizację zadaŕl
w ľamach Kľajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku

-Zdroju (Dyľ.PUP w Busku _Zdroju,, Skarbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
8. Zapoznanie się z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej infbľmtrjącym

o dokonanym podziale kwot śľodków Funduszu Pľacy na f-tnansowanie pľogľamów na

rzecz pľomocji zatľudnienia' łagodzerria skutków bezľobocia i aktywizacji zawodowej
oľaz innych fäkultatywnych zadan dla samoľządÓw powiatów (Dyľ. PUP w Busku -
ZĺJroju, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Pľzyjęcie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie
Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju zwykorzystania śľodków finansowychzaIY kwaľtał
2019 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Prezes ZarząĺJu Oddziału Powiatowego
TPD w Busku - Zdľoju, Kieľ. wTZ pľzy TPD w Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatu,
Nacz. Wyclz. SOZ).

l0. Pľzyjęcie spľawozdania kwartalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie z vĺykoľzystania śľodków finansowych za IY kwaľtał 2019 ľoku
(Dy.. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Kieľ. WTZ pľzy DPS
w Gnojnie, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

11. Pľzyjęcie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
ptzy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków finansowych za IY kwartał
2019 ľoku (Dyľ.PCPR w Busku - Zdľoju, Kieľ. wTZ w Piasku Wielkim' Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

12, Zapoznanie się Ze Spľav,ozdaniem Sĺaľosĺy Buskiego z działalności Komis'ji
Bezpieczeńsĺwą i Poľzqdktł w Bu.sku - Zcĺľojtl za 20 ] 9 ľoł (Nacz. Wydz. soz).

13. Zapoznanie się z infoľmacją na temat porriesionych wydatków na bieżące utľzytnanie dľóg
w okľesie ocl 01.0l'2019 clo 31.12.Ż019 ľ. (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik
Powiatu).

14.Zapoz.nanie się z pisnrem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie w spľawie
wytaŻenia opinii pľzez Buľmistľza Miasta i Gminy oľaz Radę Miejską w Pacanowie
w kwestii vĺyłączenia z ľuchu kołowego części ul' Kaľskiej w Pacanowie na czas
ľozbtrdowy ECB i po zakonczeniu inwestycji (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

15.Zapoznanie się z inteľpelacją Radnego Rady Gminy Solec _ Zdroj w spľawie renrontu
drogi powiatowej Nľ 0094T na odcinktl od Piasku Małego clo Żtlkowa (Dyľ. PZD
w Busku - Zdroju).

16.Zaopiniowanie wlriosku do Wo.jewocly Świętokľzyskiego w spľawie przekazania nrienia
Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (Nacz. Wydz. GKN' Dyr. PZD w Busku _

Zdroju).
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17.Zapoz'llanie się z inĺbľnracją Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľojrr
na tematpodpisanych umów najmu w 20l9 ľoku (Dyr. I Lo w Busku _ Zdľoju, Nacz.
Wydz. cKN).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju w spľawie udzielenia bonifikaty od opłaty ľocznej za oddanie w tľwały zaľząd
nieľuchomości położonej pľzy ul. Bohateľów Warszawy l20 w Busku _ Zdľoju (Nacz.
Wydz. GKN).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zniany Uchwały
Nr 24Ż12019 Zaruądu Powiatu w Busku Zdľo.ju z dnia 23 gľudnia 20|9 r. dotycząccj
spoľządzcnia i podania do publiczricj wiadorności wykazu nicľuchomości stanowiących
własność Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierŻawienia (Nacz. Wydz. GKN).

20. Rozpatľzelrie wtriosku Dyľektoľa Poľadni Psycltologiczl'Lo - Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w spľawie obniżenia tygoclniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęc
dyľektora Poľadni (Nacz. Wydz. EK).

21. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zasad udzielania i rozmiaľu obnizek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru goclzin z.ajęć dydaktycznych, wychowawczycll
i opiekuńczych nauczycielorn na stanowiskach kięrowniczych (Nacz. Wydz. EK).

22. Pod.jęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zasad rozllczania tygodniowego
obowiązkowego wyllliaľu godzin za.ięć dyclaktyczrrych, wyclrowawczych i opiekuliczyclr
nauczycieli, dla któľyclr ustalony plan za.ięÓ jest ľózrry w poszczególnyolr okľesach ľoku
szkolrrego (Nacz. Wyĺlz. EK).

23. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie zanriaľu likwidacji Pľzedszkola
Specjalnego w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

24.Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia wysokości stypendium motywacyjnego
(Nacz. Wydz. BK).

25. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju
w sprawie zaÍwięrdzęnia wysokości stypendium nrotywacyinego (Nacz. Wydz. EK)'

26. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku- Zdľoju w spľawic ogłoszenia konkursu na

stanowisko dyrektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i l)oskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroiu (Nacz. Wydz. EK).

27.Rozpatľzenie wniosku Naczelnika Wyclziału Edukacji, Kultuľy i Krrltury Fizycznej
w sprawie wytypowania pľżedstawicieli oľganu pľowadzącego do składu komisji
konkttľsowej w związku z plarrowanyn'l konkltľsem na stanowisko l)yľektoľa PoDiDN
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. BK).

28.Zapoznanie się z lrlfoľmac'jq o dokonanych zmianach u, arkusząch orgunizacji 'szkĺil
i placĺiv,ek prou,adzonych pľzez Powiaĺ Bu,ski za okľes ocl l v,ľześnia do 3l gľuĺlnia
2019 r. (Nacz. Wydz. EK).

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze.i w spľawie zlrriatry Uchwały Nľ XIV/15012019 Rady
Powiatu w Bttsku - Zdľoju z dnia 30 gľtrdnia 2019 ľ. w spľawie ustalenia opłat za
usunięcie i pľzechowywanie pojazclu trsuniętego z dĺóg powiatu rra paľkingu stľzeżonynr
oľaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usullięcia a następnie odstąpienia
od usunięcia pojazclu (Nacz. Wydz. KT).

30. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju w spľawie wprowadzenia do budżetu na 2020 ľ. zwľóconych niewykoľzystanych
śľodków dotyczących pľojekttr ,,Dla Dobľa Rodziny'' (Skaľbnĺk Powiatu).

31. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinię w Busku -
Zdľo.iu w sprawie wpľowadzenia do buclzetu na 2020 ľ' zwľóconych niewykoľzystanyclr
śľodków dotyczącycli pľo.iektu .,Rodzina Wspólrra lľoska'' (Skarbnik Powiatu).
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32. Pocljęoie ilric.iatywy r-lclrwałodawoze.i w spľawie znrian w budzecie Powiatu Buskiegĺl
w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie znriany uchwały Nľ XIV/l4712019 Rady
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

34. Spľawy rőŻne.
35. Zamknięcie posiedzęnia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz', który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 59 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Zaruądu (o goĺLzinie 8l5 ĺlo posieĺlzenia Zarzc1du
ĺ1olqczyli Czlonek Zcĺľzqcĺu Jerzy Koľĺlĺl,s ĺlľtlz Czlonek Zclľzqdu Tomasz Mieľzwa), co stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał í decyzji - lísý obecnoścí
Członków Zarzqdu orűz zűproszołtyclt osób stanowiq załqczłtiki nr I i 2 do ltiniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przęz PľzewodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 3 głqsach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 58/2020 zdnia 16 stycznia 2020 ľoku został pľzyjęty pÍZeZ Członków Z'arządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Zclľzqd Powiaĺu dokonal uroczystego v,ręczenia Sĺytrlenclium Spoľĺĺlwego Staľosty Buskiego.

Na s ĺqp i ły gra tulac.j e.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľo.iu Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z inĺbľmac.ją z wykonania planu finansowego Funduszu Pľacy za okľcs od początktr
ľoku do dnia 31gľudnia 2019 ľoktr oľazZe spľawozdanielll ,,MRPiPS - 02" o pľzychodacli
i wydatkach Funduszu Pľacy za rniesiąc gľudzień ľoku 20l9 - w bľznrierriu stanowiącyn-t

załqczłlik nr 3 do ľliniejszego protokołu.

Infbrmacja w powyższym zakľesie została przyjęIaprZęZZaľząd Powiatu do wiadomości'

O goĺ1z' 8l5 clo po,sieĺ{zcnia Zarzqclu Povtliclĺ.tl dolc1czyli Cz!onek Zcĺľzc1du Jaľzy Koľdos oraz
Cz l ĺl n e k Za ľzqcltl 7'o łna s z M i e rzv, cl.
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Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju Maľian Szostak zapoznał Zaruąd
Powiatu z pisnrem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społeczrrej inÍbľrnującyrn o wysokości
ustalonej na 2020 ľok kwoty śľodków Funduszu Pracy na realizacj ę zadan, o ktÓrych mowa
w aľt. 69a ust. 2 ustawy, w ľamach Kľajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)' dla
Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju. W/w kwota wynosi 344,3 Íys' zł.

Przedmiotowe pismo Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowi zalqcznik nr 4 do
ninicj szego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zwl'ociŁ się do Dyľektoľa Powiatowego Urzęclu Pľacy
w Busku Zdľoju, aby po zakoliczeniu naboľu w ľal'nach Kľa.jowego Funduszu
Szkoleniowego została przekazana infoľmacja dotyczącą ilości podmiotów i ilości osób' któľe
skoľzystały z powyŻszego KFS'

Inĺbľmacja w powyŹszym zakľesie została pľzyjęta pľzezZarząd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdľoju Maľian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej infoľnru.jącyln o ustalonej lra
2020 ľok kwocie śľodków Funcluszu Pľacy na finansowanie zadan ľealizowanych pľzez
samorząd powiatu wynoszącej ogółem 3 378,5 tys. zł (w tynr: 3 |44,6 Iys. zł na finansowanie
progľamów na Ízęcz pľomocji zätľudnienia, lagodzenia skutków bezľobocia i aktywizacji
zawodowej - śi 2 ust. 1 pkt l ľozpoľządzenia Rady Ministľów z dnia 25 sieľpnia 2014 r.

w spľawie algoľytmu ustalania kwot środków Funduszu Pľacy na flnansowanie zadań
w województwie oruz233,9 Íys. zł na flnansowanie innych fäkultatywnych zadań - $ 2 ust. l
pkt 2 ľozporządzenia Rady Ministľów) _ załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższym zakresie została ptzyjęta przez Członków Zarządtl Powiatu do
wiaclomości.

Ad.9
Pľezes Zaľządu oddziału Powiatowego TPD w Busku - Zdroju Teresa Stępniewska
i Kieľowrrik Waľsztatu l'eľapii Zajęciowej pľzy TPD w Busktr - Zdľoju Jolanta Mľugała
pľzedstawiły spľawozdanie kwar1alne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Towarzystwie
Pľzy.jaciół Dzieci w Busku _ Zdľoju z wykorzystania śľodków ĺinansowych za |Y kwaľtał
20l9 ľoku.

Powyższe spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zclroju do spľawozdania stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak oľaz Inspektoľ w Wyclzia|e SoZ Aneta Piasecka nie zgłosili
żadrrych uwag do powyzszego Spľawozdania.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało przy1ęte pľzęz Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. 10
Dyrektoľ Donru Pomocy Społecznej w Gnojlrie Renata Szymańska - Gałązka pľzedstawiła
spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Ponrocy Społecznej
w Gnojnie zwykorzystania śľodków f'inansowych zaIY kwartał 20l9 ľokrr.

PowyŻsze sprawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju do spľawozdania stanowi załqcznik nr 7 do ninie.iszego pľotokołu.

Skaľbnik Porviattl Ar1uľ Polniak oraz Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka nie zgłosili
Źadnych Llwag do powyzszego Spľawozdania.

Po pľzeanalizowaniu' powyzsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zaľządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach *za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11

Kierownik Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim Ewelina Kowalik - Sanęcka
przedstawiła spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatow Teľapii Za.ięciowej w Piasku Wielkim pľzy
Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykoľzystania śľodków finansowych zaIY kwaľtał 2019 ľoku.

Powyższe spľawozdaľlie wľaz z opillią Dyľektoľa Powiatowego Centľulĺl Polnocy Rodzirrie
w Busku _ Zdľoju do spľawozdania stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka nie zgłosili
Żadnych uwag do powyższego sprawozdanía.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte ptzez Członków Zaľządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Ponadto, Pľzewodniczący Zaruądu.Ieľzy Kolarz w rozmowie z Dyrektoľem Powiatowego
Centľutn Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju zwrocił uwagę na waľunki lokalowe
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Busku - Zdroju.

Ad.12
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy KolaľZ Zapoznał Zarząd Powiatu ze Spraluozdanieľn Sĺclro"^ĺy
Buskiego z działalności Komisii Bezpieczeńshucl i Poľzc1dku w Bu,tku - Zdľojl.l za 20]9 rok-
w brznrieniu starrowiącym załqcznik łtľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Zaľząd Powiatu zapoznał się z powyŻszym Sprawozdclniem.

Decyz1ą Członków Zaruądu, powyŻsze Spľau,ozdclnie naleŻy pľzekazać, PľzewodniczącenlLl
Rady Powiatu, celenr przekazania do zaopiniowania ptzęz poszczególne Korrrisje Rady
Powiatu' a następnie włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 13
Dyľektoľ Powiatowe go Zaľządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z inĺbľmacją na telnat poniesiorrych wydatków na bieżące utľzymanie dľóg w okľesie
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od 0l'01 '2019 ľ. clo 31.1Ż.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącylĺzĺlłqcznik nr ]0 do niniejszego
pľotokołu'

Inťoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta pťZęz Członkiw Zarządĺl Powiatu do
wiadomości.

Ad. 14
Dyľektoľ Powiatowęgo 7'arządu Dľóg w Busku - Zclľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Pľzewodniczącego Rady Mie.iskiej w Pacanowie dotyczącym wyľażenia
opinii przez Buľmistľza Miasta i Gnriny w Pacanowie oľaz Radę Miejską w Pacanowie
w kwestii vĺyłączenia z ľuchu kołowego części ul. Kaľskiej w Pacanowie na czas rozbudowy
Euľopejskiego Centľum Bajki i po zakończeniu inwestycji' Radni Rady Miejskiej
w Pacanowie negatywnie ustosullkowali się do wniosku o wyłączenie z ľuchu kołowego
części ul. Kaľskiej' Nie wnoszą jednak spľzeciwu do czasowego wyłączenia w/w ulicy
z ľuchu kołowego na czas wykonania koniecznych pľac związanych z rozbudową ECB.
Powyższe pisnlo stanowi załqcznik nr l ] do ľriniejszego pľotokołu'

Infoľnracja w powyższym zakresie została pľzyjęÍa pľZę7' Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 15
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z inteľpelacją Radnego Rady Gminy Solec - Zdroj w sprawie remontu drogi
powiatowej Nľ 0094T na odcinku od Piasku Małego do Zrrkowa - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

W związku z przekazaną przez Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Buskr"r _ Züoju
inťormacją, Że wlw odcinek dľogi został ujęty w pľotokołach Komisji Wojewódzkiej ds.
weryfikacji szkód w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowyclr, Zarząd Powiatu
postanowił, Że zostanie on ujęty w planie potľzeb i będzie pľzedmiotem ana|izy przy
składaniu wniosków.

W związku z ptzekazaną na poprzedniIn posiedzeniu inĺbľmacj ą dotyczącą niezľealizowanych
zadań w ľanraclr usuwania skutków klęsk żywiołowych, którc zostały ujęte w pľotokołach
Konrisji Wojewódzkiej cls' weľyĺŤkacji szkócl, Pľzewodniczący Z'arządu Jerzy Kolaľz
ponownie zwrocĺł się do Członków Zar'ządu, aby zgłaszać ewentualne pľopozycje odcinków
dľóg' któľe mogłyby być wykonane w 2020 ľoku.

Ad. t6
Naczelnik Wydziału GKN l{enľyk Kľzyzański pľzedstawił Członkom Zarządu do
zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokľzyskiego
w spľawie przekazania lnienia Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. wydania decyzji
potwieľdzającej pľze.iście na własność Powiatu Buskiego nieľuchomości gľuntowej zajętej
pod clrogi powiatowe, stanowiącej własrrośĆ Skaľbu Państwa, oznaczonej w ewidencji
gľuntów, .j ako działki :

nľ 8l _ obręb Smogoľzów
nľ 95l - obľęb Szczytniki
nr 233 - obręb Klępie Góľne
nr nľ Ż21. 308 - obľęb Klępie f)olne
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nľ nr 86, 49, 466, 754 _ obľęb Stľzałków) - w bľznrieniu stanowiącynr zułqcznik nr
/J do niniejszego pľotokołu'

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do
przygotowania infoľmacji w zakľesie nieuľegulowanych stanów pľawnych przekazywanych
odcinków dróg na teľenic miasta Busko - Zdrőj.

Ad. 17
Dyrektoľ I Liceunr ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju Tomasz Galant zapoznał Zal'ząd
Powiatu z inÍbrmacją na temat podpisanych umów najmu w 2019 ľ. _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nľ I4 do nirriejszego pľotokołu'

Powołując się na obowiązujące przepisy Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański
pľzypomrriał, Że jeze|i są to umowy zawaľte na okľes do 3 lat, to Dyľektoľ pľzedkłada
infoľmację w zakľesie zawaľtych umów, a Pľzewodniczący Zarządu pľzekazuje powyŻszą
infoľnrację Radzie Powiatu. A jeŻelijakakolwiek zawaĺ'ta umowa pľzekraczałaby okľes 3 lat,
to Dyrektoľ występuje o wyľażenie zgody na jej zawaľcie do Zarządu Powiatu i Rady
Powiatu.

Infbľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Człorrków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. t8
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyzaliski zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busktl - Zdroju w spľawie tldzielenia
bonifikaty w wysokości 99oÁ od opłaty ľocznej za oddanie w trwały zaľząd udziału
6325119596l częŚci nieľuchomości połozonej przy ul. Bohaterów Warszawy l20 w Busku -
Zdtoju, któľej wysokoŚć wynosi 7 404,36 zł ľoczníe _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr

'l.í do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziałtr GKN poinfoľmował, iz zgodnic z tľcścią art. 84 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy
o gospodaľce nieľuclrotrrościatni Zarząd Powiatu nloze udzielić boniĺŤkaty po uzyskaniu
zgody Rady Powiatu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału GKN do
pľzygotowania stosownego pľoj ektu inic.j atywy uchwałod aw czej w powyzszej spľawie'

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

Ad. 19
Naczelnik Wydziału GKN HenľykKrzyŻanski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany Uchwały Nr 24212019 Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju z dnia 23 gľudnia 2019 r. dotyczącej spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nierucholności stanowiących własrrość Powiatu Buskiego pľzeznaczonych do
wydzierŻawienia.
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Po analizie,powyŻs'Ĺa ilchwała została pozytywnie zaopiniowanapľzez Członkow Zaľząc\u
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 26312020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 23 stycznia 2020 ľoku
w spľawie zmíany Uchwały Nr 24212019 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľojtl z dnia
23 grudnia 2019 r' dotyczącej spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieľuchotrroŚci stanowiących własność Powiatu Buskiego przeznaczoltych do
wydzierŻawienia stanowi zołqcutik nr Iő do ninieiszego pľotokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału GKN Hcnľyk KrzyŻaŕski zapoznal Zarząd l)owiatu
z wnioskiem Dyrektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju
w spľawie wyľaŻenia zgody I1a wycięcie dľzew owocowycli znajdujących się l1a

nieľuchomości oddanej w tľwały zarząd pľzy ul. Bohateľów Waľszawy l20 w Busku - Zdľoju

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ] 7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Rolnictwa, LeŚnictwa i ochľony
Sľodowiska do dokonania pľzeglądu w/w drzew i pľzygotowania stosownej opinii. .Tezeli

opinia będzie pozytywna to zostanie pľzygotowane pismo o wyrazeniu zgody na wycięcie
w/w dľzew.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

4d.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju w spľawie obnizenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zajęó dyľektoľa Poľadni - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu.
W związku z planowaną zmianą uclrwały Rady Powiatu w Busku Zdroju
NľXXXI/275|2009 zdnia 28 sieľpnia 2009 r., Dyrektoľ Poradni P-P wniosktrje o obnizenie
penslllTl do dwóch godzin w tygodniu.

Po pľzeanalizowarriu, povĺyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przęz Zaľząd
Powiatlt w głosowaniu pľzy 5 głosach -Za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień pľzedstawiła projekt inicjatywy tlchwałodawcze.i
w spľawie zasad udzielania i ľoznriaru obnizek tygodniowego obowiązkowego wymiaľu
godzin za'ięć, dydaktyczliych, wyclrowawczych i opiekuriczyclr nauczycielom na stanowiskach
kieľowniczych _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przy.iął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu pÍZy
5 głosaclr -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądtl, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania praez poszczególrre Konrisje Racly Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższe.i Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.



Ad.2Ż
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zasad rozIíczania tygodniowego obowiązkowego wymiaľu godzin zapc
dydaktycznych, wychowawczyclr i opiekuńczych nauczycieli, dla któľych ustalony p|an zajęĆ,
jest ľóżny w poszczególnych okľesach roku szkolnęgo - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nľ 20 do niniejszego protokołu.

Po alralizie' Z'aľząd Powiatu przy1ąI powyższy pľojekt uclrwały W głosowallitt przy
5 głosaclr -'za, (J głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrliał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy pľzekazac Pľzewodniczącetlru Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzy.ięte pľzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.23
Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt inicjatywy uchwałodawĺ:zej
w spľawie zamiaľu likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zaľząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu pÍZy

5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr pt'zekazanĺa do zaopiniowania pľZęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włąozenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

A,tl.24
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaľ'ząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdrojtr w spľawie
zatwierdzęnia kwoty stypencliunr za wyniki w naltce i osiągnięcia spoľtowe _ w bľzmieniu
stanowiącym zołqczník nľ 22 clo niniejszego pľotokołtt.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole SzkÓł
Technicznych i ogólnokształcących w Btrsku - Zdľoju wynosi 200,00 zł d|a ucznia.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiattl zaÍwierdził w/w kwotę stypenclilrm za wyniki w nauce

iosiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół Techniczl-lych i ogólnokształcących w Busku -
Zdľoju.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.|ęte pÍZeZ Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata KľzeInicli zapo'znała Z'arząd Powiatu z wrrioskiern Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika w Busku _ Zdĺoju w spľawie
zatwieľdzęnia wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia spoľtowe w ľoku
szkolnym 201912020 _ w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Porradpodstawowych w Busku - Zdľoju wynosi l50 złlosobę.

Po pľzcanalizowaniu' Zaľząd Powiatu zatwicrdził w/w kwotę stypcndiurn za wyniki w naLlce

lub osiągnięcia spoľtowe w ľoktl szkolnynl 201912020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Busku - Zdľoju.

I)owyzsze stanowisko zostało pľzy.|ęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za,0 głosach -pľz,eciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.26
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzel-liień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaĺządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie ogłoszenia konkuľstt na Stanowisko dyľektoľa Powiatowego
oŚľodka l)oľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju.

Po analizie , powyŻ,sza uchwała została pozytywnie zaopiniowanaptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nr 264lŻ0Ż0 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnĺa 23 stycznia 2020 roktr
w spľawie ogłoszenia konkr-lľsu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycie|i w Busku - Zdľoju stanowi zalqcznik łtľ 24 do niniejszego
pľotokołu'

Ad.27
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli zwľóciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w spľawie wytypowania pľzedstawicieli oľganu pľowaclzącego do składu komisji
konkuľsowej w związku z planowanym konktlľsem na stanowisko Dyľektoľa Powiatowego
ośľodka Doľadztwa i Doskonalerria Nauczycieli w l]usku Zdľojrr w brznrieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Zgoclnie z wnioskiem, Zarząd Powiatu wytypował tľzcclr pľzedstawioieli Powiattr do udziałtr
w pľacach komisji konkuľsowej:

- Wicestaľostę Btrskiego Stanisława Klinrczaka. jako PľzewodnicZącego Komis.ji
Konkursowej;

- Członka Zaľządu Jerzego Koľdosa, jako osobę zastęptrjącą pľzewođnicZącego konrisji
konkuľsowej;
Naczelrrika Wydziału Edukaoji, Kultuľy i Kultrrľy Fizycznej Renatę Krzcnrień;
oÍaz dodatkowego pľzedstawiciela Powiatu do udziału w pľacach komis.ii
konkursowej' na wypadek konieczności poszeľzenia jej skłaclu w tľybie $ 9 ust. 7

rczporządzenia Ministľa Edukacji Naľoclowej z dn. 28 nraja 2019 r. v, .yprawie
plclcówek doskoncllellitl łlcltlczycieli - Inspektora w Wyclziale Edukacji, Ktrltuľy
i Kulttlľy |:izycznej [-Irszulę Maľkiewicz.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządu Powiattr w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z Informacjq
o dokonclnych zmianach w aľkuszach oľganizac.ji ';zkół i placówek prowadzonych przez
Pou,iat Buski za okre's od l września do 3I grudnia 2019r. - w bľzmieniu stanowiącynr
załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Irrfoľlrracja w powyzszyrn zakľesie została przyjętaprzezZaľząd Powiatu do wiadorności.

Ad.29
Naczelnik Wydziału KT Krzysztof Zapióľkowski pľzedstawił projekt inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały Nľ XIV/I50l20L9 Rady Powiatu w Busku -
Zdroiuzdnia 30 gľudnia 2019 r. w spľawie ustalenia opłatza usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z dľőg powiatu na paľkirrgu stľzeżonym oÍaz kosztów powstałycli
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu _

w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, Zarząd Powiatu pľZyJął powyższy pľojekt uchwały w głosowaniu przy
5 głosaclr *za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cęlem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządv Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju z dn.20.01.Ż020 Znak:
PCPR.ZAF.3020'11.2O2O w spľawie wpľowadzenia clo budzetu na Ż020 ľ. zwróconych
niewykorzystanych śľodków đoÍyczących pľojektu ,,Dla Dobľa Rodziny'' _ \Ą/ bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęZ Z'arząd

Powiatu w głosowarriu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapo'znał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dn, 21.01.20Ż0 Znak:
PCPR'ZAF.3O2O'13.2O2O w spľawie wpľowaclzenia do budzetu na 20Ż0 r' zwľóconych
niewykoľzystanych śľodków dotyczących pľojektu ,'Rodzilra Wspólna'ľľoska'' - w brzmieniu
stanowiącym załĺ1czník nr 29 clo nilriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsz'y wniosek został pozytywnie zaopitliowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.
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Ad.32
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak pľzedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznĺk nr
30 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy projekt uchwały w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącenrtt Racl1'

Powiatu, celem pL'Zękazania do zaopiniowania pťZęZ poszczegő|ne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

zmiany uchwały Nr XIV/I47lŻOtg Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľudnia 20l9
ľoku w spľawie Wieloletnie.j Pľognozy Finarrsowej dla Powiatu Buskiego na lata 20Ż0 - 2030
_ w bľznrieniu stanowiącyrn złłqcznik nr 3l do niniejszego protokołu'

Po an{,izie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu przy

5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazac Pľzewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem ptzekazanía do zaopiniowarria pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało prz.yjęte pľZęZ Członków Zal'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się'

Ad.34

W sprawuch różnych:

1. Zaľząd Powiatu zapoznał się z pľojekterrr inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

zatwierdzęnia planu pľacy Rady Powiatu na 2020 ľok - w bľzmieniu stanowiącym

załĺ1cznik nr 32 ĺ1o ninie.jszego 1lľotokołtr.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazai

Pľzewodniczącemll Rady Powiatu, cęlęm przekazania do zaopiniowania prze'Z

poszczególne Konrisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľząclku obľad

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _'za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Zaruąd Powiatu zapoznał się z pľojektem inicjatywy trclrwałoclawczei w spľawie

zatwierdzenia planów pľacy Kornisji Racly Powiatu na 2020 ľok - w bľzmienitr

starrowiącyn załqcznĺk nr 33 do rrilricjszego pľotokołu'



Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazać

Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania ptzez

poszczególne Konrisje Rady Powiatu' a następnie włączenia do poľządku obľad

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZęZ Członków Zaĺządu Powiatu

w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

3. Zaľząd zapoznał się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzilrie
w Busku - Zdroju, w któľym Dyrektoľ infoľnruje' Że w związku z uzyskaniem

upľawnień erneľytalnyclr z dnienr 27 |ipcaŻ020 r' rozwiązuje umowę o pľacę.

Pismo Dyrektoľa PCPR w Busku _ Zdľoju stanowi załqczník nr 34 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.35
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządv Jerzy Kolarz podziękował

obecnym zavdział i o godzinie l02) zatnknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Pľotokol spoľządzi\a:
Wioleta wagal \)\\


