
Znakz BR.0022.2.60.2020

Protokół Nľ 60/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 30 sĘcznia 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

1. JeruyKolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Ierzy Kordos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdroju
Anna Kľól _ Główna Księgowa w Placówce opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczęlnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczelnik'Wydziału oR
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ

Proponowany poľządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z pismem Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
przedstawiającym ofeľtę cenową samochodów osobowych (nowych i uŻywanych)
od poszczególnych dealerów samochodowych (Dyr. Po-w w Winiarach' Skaľbnĺk
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
Zapoznanie się z planem pľacy Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
na pieľwsze półľocze 2020 ľoku wraz z planem kontroli i nadzoľu w domach pomocy
społecznej i waľsztatach teľapii zajęciowej (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju' Nacz. Wydz.
soz).
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,
3.
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7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej w niepełnym wymiarze czasu pracy (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju' Nacz.
Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na pľzystąpienie przęz Powiat Buski
do II ogólnopolskiego konkursu gľantowego realizowanego w ľamach projektu 

',Ścieżki
współpľacy - wspaľcie dla podmiotów wdľaŻających współpľacę międzynaľodową''
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatrzenie wniosku Wydziału organizacyjnego i Kadľ w spľawie zabezpieczenia
dodatkowych śľodków w kwocie 48 000 zł w celu ľealizacji zamówienia dotyczącego
ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na \ata 20Ż0 - 20Ż3
(Nacz. Wydz. oR' Skaľbnik Powĺatu).

10. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przekazania kieľownikom
jednostek budzetowych upľawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

11.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).

l2,Przyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Nľ XIV/I47l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego nalata2020 _ 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
w spľawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

14. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w spľawie zabezpieczenia śľodków finansowych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

15. Rozpatľzenie wniosków Komisji Rady Powiatu'
16. Sprawy rőŻne.
|7, Zamknięcie posied zenía.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 900 otwoľzył 60 posiedzeni e 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
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszonych oslib stanowiq załqcznikí nr 1 Í 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przęz Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.4
Pľotokół Nľ 59/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku został pľzyjęty pÍzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Na posiedzeniu Nľ 58/2020 w dniu 16 stycznia bľ. Zarząd Powiatu analizował wniosek
Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach w spľawie wyrazenia zgody
na przesunięcie kwoty Ż1709 zł do planu finansowego Placówki w 2020 roku oľaz
zabezpieczenia dodatkowo kwoty 30 000 Zł, celem wykorzystania śľodków, na zakup
samochodu osobowego, potľzebnego do przewoŻenia wychowanków. Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach do rozęznania
kosztów zakupu używanego (2-3 letniego) samochodu w salonie dealerskim.

W dniu 2l stycznia 2020 ľoku Dyľektoľ Po-W w Winiaľach pľzedłoŻył oťerty cenowe
samochodów osobowych (nowych i uŻywanych) od poszczególnych dęaleľów samochodowych
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z wnioskiem Komisji
z wspólnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu. Radni Rady Powiatu opiniując projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku wraz z autopoprawką
zgłosili wniosek o wyłączenie zpowyŻszego pľojektu uchwały zadanía pn. ,,Zakup samochodu
do przewozu wychowanków dla Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach'''

Po pľzeanalizowaniu Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę w/w wniosek Komisji, odstąpił
od procedowania wniosku dotyczącego zakupu samochodu dla Placówki.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęÍe pľzez Zarząđ Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
omówił Plan Pľacy Powiatowego Centrutn Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na I półľocze
2020 ľoku wrazz planem kontroli i nadzoľu w domach pomocy społecznej i waľsztatach teľapii
zajęciowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Powyższy Plan Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na I półrocze
2020 ľoku wÍazz planem kontľoli i nadzoľu w domach pomocy społecznej i waľsztatach terapii
zajęciowej został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

Ad.7
W związku z wystąpieniem pokontľolnym po przeprowadzonej kontroli ptzez Wydział Polityki
Społecznej i Zdľowia Świętokľzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 20l9 roku
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
zwrócił się do Zarządu Powiatu w spľawie wyľażenia zgody na zatrudnienie kooľdynatoľa
rodzinnej pieczy zastępczej w niepełnym wymiaľze czasu pľacy' w celu przesÍrzegania limitu
liczby ľodzin, z którymi moŻe współpľacować jeden koordynatoľ zgodnie zart.77 ust. 4 ustawy
o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej - załqcznĺk nr 6 do niniejszego pľotokołu.
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Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdroju wyjaśnił, Żę na dzĺen kontroli dwóch koordynatorów miało
pod opieką łącznie 33 ľodziny zastępcze, czy|i wszystkie ľodziny funkcjonujące na terenie
Powiatu Buskiego. Liczba rodzin objętych opieką jednego kooľdynatoľa pľzekľaczała limit
|iczby ľodzin, o których mowa w aľt' 77 ust' 4 ustawy (d' jeden kooľdynatoľ ma pod opieką
16 ľodzin, natomiast drugi 17 ľodzin). Zgodnie z wlw pľzepisami kooľdynatoľ nie może mieć
pod opieką łącznie więcej niz 15 rodzin. Na dzień dzisiejszy PCPR zatľudnia dwóch
kooľdynatoľów ľodzinnej pieczy zastępczej w pełnym wymiarze czasu pľacy. obecna liczba
ľodzin zastępczych to 34 w związku Z czym kaŻdy z kooľdynatoľów ma pod opieką
po l7 rodzin. Líczba ľodzin zastępczych ulega zwiększeniu.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie koordynatoľa rodzinnej
pieczy zastępczej w niepełnym wymiarze czasu pľacy (l/4 etatu), w cęlu przestrzegania limitu
liczby ľodzin, z którymi może współpľacować jeden koordynatoľ zgodnie zart.77 ust. 4 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinformował, Że Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania wniosków w naboľze
na projekty gľantowe dotyczące rozszerzania pľojektów standaľdowych Íinansowanych
z Euľopejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy międzynarodowej. Nabór
wniosków odbywa się poprzez II ogólnopolski konkurs gľantowy ľealizowany w ľamach
pľojektu ,'Scieżki współpľacy _ wspaľcie dla podmiotów wdľażających współpracę
międzynarodową'' i skieľowany jest do podmiotów ľealizujących projekty standaľdowe
w ľamach EFS. Dyrektor PCPR w Busku - Zdľoju zgłosił potrzebę rozszerzenia realizacji
projektu pt. ,,Dla Dobra Rodziny'' współfinansowanego ze śľodków Euľopejskiego Funduszu
Społecznego w ľamach Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata ŻOl4 - 2O2O o komponent współpľacy międzynaľodowej w ľamach
w/w ogłoszonego naboľu. W ľamach niniejszego konkuľsu maksymalna kwota doťlnansowania
o jaką można wnioskowaó wynosi 100 000 zł,pľzy czym nie ma obowiązku wnoszenia wkładu
własnego. Dofinansowanie projektu wynosi 100% wydatków zaplanowanych w projekcie.
Pľzedmiotowy nabóľ tľwa od dniaT7 stycznia 2020 t. do dnia 21 lutego 20Ż0 ľ.

Pismo Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 7 do
niniej szego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu vĺyraził zgodę na przystąpienie ptzęz Powiat Buski
do II ogólnopolskiego konkursu grantowego ľęalizowanego w ľamach projektu ,,Ścieżki
współpracy - wspaľcie dla podmiotów wdľażających współpľacę międzynaľodową''.

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

Ad.9
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc poinfoľmował, Że w związku z dokonaniem
obliczeń szacunkowej wartości zamówienia pÍZeZ Fiľmę MAXIMUS Bľoker w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na
lata2020 -2023 (36 miesięcy), ustalono, że szacunkonvy koszt w/w zamówienia wynosił będzie
ok. 407 300,00 zł brutto' Mając na uwadze konięczność pľzepľowadzenia powyższego
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postępowania, Naczelnik Wydziału oR zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie
działań mających na celu zwiększenie kwoty zabezpieczonych w budżecie Powiatu śľodków
na ten cel o kwotę 48 000,00 zł, pozwalających narea|izację w/w zamówienia - załqcznik nľ 8
do niniej szego pľotokołu.

W budzecie Powiatu Buskiego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego
zabezpieczono śľodki finansowe w kwocie 360 000 zł. Zarząd Powiatu stwieľdził, Żę na dzien
dzisiejszy, bľak jest możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków na powyższy celr.

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

Ad. l0
Skaľbnik Powiatu Ar1ur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie przekazania kieľownikom jednostek budżetowych upľawnień
do dokonywania pľzeniesień planowanych wydatków w 2020 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 26512020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 stycznia 2020 roku
w spľawie pľzekazania kieľownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków w 2020 roku stanowi załqczník nľ 9 do niniejszego
protokołu.

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polníak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

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

Ad. 12
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/I47l20l9 Rady Powiatu w Busku -
Zdľoju z dnia 30 grudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego nalrata2020 _2030 _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 11 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została pľzyjęta ptzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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D ecyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 2Ż.01.2020 ľoku w spľawie
zabezpieczenía śľodków finansowych Z przęznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okresie styczeń - marzec 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2
do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia
27.01.2020 roku w sprawie zabezpieczenia śľodków Í_rnansowych Z pÍzeznaczeniem na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie l lutego - 30 kwietniaZ)2} roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 15
Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskami
Komisji Rewizyjnej z posiedzenia Komisji, któľe odbyło się w dniu 2Ż stycznia 2020 roku
- w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I4 do niniejszego pľotokołu'

l. W związku z duŻą liczbą realizowanych zadan z zakresu infľastľuktury dľogowej, duŻą
liczbąogłaszanych pľzetargów orazze względu na potľzebę zapewnienia tľansparentności
wlw działań, Członkowie Komisji Rewizyjnej wnioskują, aby zamieszczane na stľonie
internetowej Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku - Zdľoju ogłoszenia o wynikach
postępowanpľzetaľgowych zawierały infoľmacje m.in. o: składzie komisji przetargowej,
wielkości środków' któľymi dysponuje Zamawiający, liczbie złoŻonych ofeľt, cenach
oÍ'ert, kryteľiach wyboľu ofeľt, nazwie wykonawcy, którego ofeľta została wybľana jako
najkoľzystniej sza, terminie wykonania zamówienia' okľesie gwaľancj i.

Zarzqd Powiątu zobowiqzał Dyrektora PZD w Busku - Zdľoju do zamieszczania tych
danych, na których publikację pozwalajq przepisy prawą.

z. Członkowie Komisji Rewizyjnej zwracająsię z wnioskiem o włączenie do składu Komisji
Przetaľgowej pľzedstawiciela Rady Powiatu w Busku _ Zdroju.

Zaľzqd Powiatu stwierdził, żc zgodnie z obowiqzujqcymi pľzepisami prawa przedstąwiciel
Rady Powiątu nie może zostąć włqczony do skłądt'l Komisji Przetaľgowej. Pľzedsĺawiciel
Rady Powiątu może uczestniczyć jako observlaĺor w czynności otwaľcia oferĺ.
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Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy KolaÍZ zapoznał pozostałych CzłonkÓw Zarządu z wnioskien"l
Komisji z wspólnego posiedzenia, któľe odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu'

l' Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w większości opowiedzíeli się negatywnie
w sprawie zakupu tabletów celem elektronicznego pľzekazywania dokumentów.

Powyższy wniosek został przyjęty pľzez Zarzqd Powiatt'l'

Ad. 16

W sprawach ľóżnych:

I. W związku zzamiaremprzystąpienia do realizacji projektu pod ÍLazwą,,Go for it - hands
- on Europe'' (,,Do dzieła - pľaktyczna Europa'') ze środków programu ErasmusŤ,
Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju zwróciła
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do podejmowania
działafi w w/w Pľojekcie - załqcznik nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej
prowadzonej pľzez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie ľealizacji
projektu pn. ,'Go foľ it - hands - on Europe'' (',Do dzieŁa - praktyczna Euľopa'')'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľZez Członków
Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Uchwała Nr 266lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 stycznia 2020 roku
w spľawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat
Buski do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. ,,Go for it - lrands

- on Euľope'' (,,Do dzieła- pľaktyczna Euľopa'') stanowi załqcznik nr I7 do niniejszego
pľotokołu.

2, W związku zzamíarem pľzystąpienia do realizacji pľojektu pod nazwą,,Zagtaniczne
praktyki - drogą do kaľieľy 2'' ze śľodków progľamu Eľasmus*, Dyľektor Zespołu Szkół
Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju zwrőciŁ się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o udzielenie upowaŻnienia do podejmowania działań w w/w Projekcie -

załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zaruądu
Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej
pľowadzonej przez Powiat Btrski do podejmowania czynności w zakľesie ľealizacji
projektu pn. ,,Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 2''.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członkőw
Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się'
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Uclrwała Nr Ż67120Ż0 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 stycznia 2020 ľoku
w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oŚwiatowej pľowadzone1 przez Powiat
Buski do podejmowania czynności w zakľesie rea|izacjí projektu pn. ,,Zagraniczne
pľaktyki - dľogądo kaľiery 2'' stanowi załqcznik nľ l9 do niniejszego pľotokołu.

3. Pľzewodnic,Zący Zarządu Jeľzy Kolaru przekazał pozostałym Członkom Zarządu
infoľmacię pľzedstawione przez Dyrektoľa Departamentu Inwestycji i Rozwoju Uľzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokľzyskiego w Kielcach na spotkaniu
z pľzeclstawicielami władz' gmin i powiatów z teľenu powiatów: buskiego,
kazir-lrieľskiego, pińczowskiego. Pľzewodniczący Zaľządu poinfbľlrrował,
Że na pľzełomie maľca i kwiętnia br. będzie pľowadzony dodatkowy nabóľ wniosków
na ľoboty związane z termomodeľrrizacją budynków. W ľamach pľzedmiotowego
naboru Powiat pľzygotuje wnioski o dofinansowanie tęľmomodeľnizacji budynku przy
ul. Aľmii Kľajowej oľaz wymiany instalacji centľalnego ogľZewania w budynku
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju'

Ad. 17
Po zľęa|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolarz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1030 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu'
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