
Znak: BtŁ0022.2 .62.2020

Pľotokĺĺl Nr 6Ż/2020

z posiedzenia ZarząĺIu Powiatu

z dnia 13 lutego 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

Pľoponowany poľządek posicĺlzenia:

otwaľcie posiedzenia'
Stwieľdzenie quoľum.
Pľzy.| ęcie poľządku posiedzenia.
PľzyJęcie pľotokołów z posiedzen 7'arządv Powiatu:
ľoktl oľaz Nľ 6l12020 z dnia 3 l stycznia 2020 ľokrr'

oÍa.z

Piotľ Sokołowski _ Zastępca Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Ŕodzinie w Busku _ Zdľoju
Renata Szymańska _ Gałązka- Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Pioťr Zeljaś _ Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wycho wawczej * winiu.u.h
Barbaľa Dolnagała _ Maruniak - Kięľtlwnik Dziäłu oľganizácyjno _ Pľawnego w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Henľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztoť Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ

1.
)
3.
4. Nľ 60/2020 z dnia 30 stycznia 2O2O
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5. Zapoznanie się z pisnrenl Dyľektoľa Powiatcrwegĺ'l Zarządu Dróg w Busku _ Zdro.1u
w spľawie inteľpelacji Radnego Rady Gminy Solec - Zdrój clotyczącej utwaľdzenia
pobocza nrasą bitumiczną pľzy dľodze powiatowej Nľ 0093T Szczawotyż _ Kików _
Zboľów w m. Sułkowice (Dyr. PZD w Busku _ Zĺlľoju).

6. Rozpatľzenie wniosku Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie wykonania
jednostľonnego chodnika na dľodze powiatowej Nľ 0l l4T w nr. Pacanów na długości ok.
200 m. (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skaľbnik Powiatu).

7. Zapoznanie się z planem potľzeb pľzebudowy i ľemontÓw dľóg na 2O2O ľok (Dyr. PZt)
w Busku - ZĺIroju, Skaľbnik Powĺatu).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażcnia opinii
dotyczącej zaliczęnia dľóg do kategoľii dľóg gmirrnych na teľenie Gminy Wiślica (Dyľ.
PZDwBusku-Zdľoju).

9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľaŻenia opinii
dotyczącej zaliczenia dľogi do kategoľii dľóg gminnych na teľenie Gmirry Busko - Zdrój
(Dy.. PZD w Busku - Zdľoju).

10. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekazania mienia
Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (Nacz. Wyĺlz. GKN, Dyr. PZD w Busku _
Zdroju).

ll. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektora Placówki opiekuńczo -Wychowawczej w Winiaľaclr
w spľawie wskazania sposobu zagospoclaľowania wyoiętego dľzewa (Dyr. P o-w
w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).

LZ.RozpaÍrzęnie wniosku Dyľektoľa Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wytaŻenia zgody na wprowadzenie zmiatr do umowy zawartej w dniu l9 kwietnia 2007
ľoku pomiędzy Powiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej w spľawie prowadzenia
i finansowanía ze śľodków PFRON oraz śľodków Powiatu Waľsztatów Teľapii Zajęciowej
w Gnojnie (Dyľ. DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Rozpatľzenie wriosku Dyľektoľa Dotnu Pomooy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wytaŻenia zgody na zatľudnienie osoby na stanowisku ľehabilitanta (Dyľ. DPS
w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Potrrocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wyľażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę -
,,Zagospodaľowanie terenu i ogľodzenia Domu Ponrocy Społecznej w Zboľowie'' (Dyľ.
DPS w Zboľowie, Dyľ. I'CPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Zapozl'lanie się z infoľmacją Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku
- Zdľoju na temat pľzyjętego pÍzez Zarząd PFRON dokumentu pn. ,,Kieľunki działali oľaz
waľunki bľzegowe obowiązujące ľealizatoľów pilotaŻowego pľogľamu 

',Aktywnysamorząd'' w 2020 ľoku (Dyr. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik
Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w spľawie dokonania napľawy orynnowania wokół budynku i naprawy dachu,
napľawy dachu na garaŻu oľaz wymiany bľanry wjazdowej do garaŻu (Dy.. PCPIł
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wyĺlz. oR, Nacz. Wyclz. GKN, Nacz. Wydz. SoZ).

|7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Porradpodstawowych w Busku - Zdľojtr
w spľawie bezpłatnego udostępnienia na okľes do tľzech lat czteľech pomieszczeń
znajdu.jącyclr się w budynku pľzy ul. Aľmii Kľaiowej 19 w celu pľowadzenia ptzez CKZ
tuľnusów z dokształcania zawodowego teoľetycztrego młodocianych pľacowników (Nacz.
Wydz. GKN, Nacz. Wydz. OR).

18. Zapoznanie się z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotriei w Busku - Zdľoju
skieľowanynr do Ministľa Zdrowia w spľawie przyznania dotacji celowej na realizację
zadania pn. ,, Dobtldov,ą klclĺki nľ 3 do SzczyĺLt Budynku Głĺiwnego Szpiĺala (ĺld ,sĺľony
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wschoĺlniej) w celll dosĺĺl,yĺ'lu,ania cĺĺugości dĺ|,ść eu,akĺlclcy.inych zgocĺnie z wynlogclnli
przepisĺiu' p/poż. wraz z lqcznikiem pomiędzy Budynkiem Glĺjv,nym Szpiĺala a oclclziclłem
Gruźlicy i Chorób Pluc" (Dyľ. ZoZw Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik
Powiatu).

l9.Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju
skieľowanym do Ministľa Zdľowia w spľawie ponownego pľZeanalizowania mozliwości
sfinansowania inwestycji pn. ,,Dĺlbuclou,u klcltki nľ 3 do szczyĺu Buclynktł Głĺju,negĺl
Szpiĺalcl (od 'łĺľony v,schodniej) u, celu dostĺlsĺllllclnicĺ dlĺlgości clolść ewakuacy.jnycll
zgodnie z wyt11o7űmi pľzepisĺil,u p/poz' lĄ)ľctz Z lĺ1cznikielll pomięĺlzy Btlclynkienl Głĺilulnym
Szpitala cl oddziąlem Gruźlicy i Chorĺjb Pluc" (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zclľoju, Nacz.
Wydz. soz, Skaľbnĺk Powiatu)'

20. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľo.iu
w pľzedmiocie ľealizacji zalecen pokontľolnych w związku z przeprowadzoną kontľolą na
ocldziale Chiľuľgicznym (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wyĺlz. soz).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku Zdľoju
w spľawie pľzedstawienia stanowiska w zakľesie ewentualnego uľuchomienia na teľenie
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zclľoju gazowe.i bądŹ elektrycznej komory do
spalania odpadów medycznych (Dyľ. ZoZw Busku _ Zdroju, Nacz. Wyclz. SoZ)'

22. Zapoznanie się z pisnrem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
w spľawie wyľoku Sądu Apelacyjnego w Waľszawie (Dyľ. ZoZ w Busku _ ZĺJroju,
Nacz. Wydz. SOZ).

23. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie zdjęcia ze stanu dwóch śľodków tľwałych (dwóch samochodów)
w związku z ich pľzekazaniem (Nacz. Wydz. oR).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie WľaŻenia
Buskiego do realizac.ii projektu pn. ,,Zagraniczne pľaktyki -
Wydz. EK).

25. Podjęcie inicjatywy uclrwałoclawczej w spľawie wyľaŻenia
Buskiego do ľealizacji projektu pn' ,,Go ťoľ it - lrands -

woli przystąpienia Powiatu
dľogą do kaľieľy 2'' (Nacz.

woli pľzystąpienia Powiatu
on Euľope'' (,'Do dzieła _

pľaktyczna Euľopa'') (Nacz. Wydz. EK).
26. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

wBusku _ Zdľoju z rcalizacji pľojektu edukacyjnego pn.: ,,Europeiczycy; ĺ|/spólna
historia iu,spólna prz.yszĺość'' za okľes od 0l .1I.2Ol9 r. do 31,O1'2020 ľ. (Nacz. Wyĺlz.
EK).

27.Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa I Licetrm ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe
(Nacz. Wydz. EK).

28. Rozpatľzenie wniosku Związku Stľzeleckiego ,,Stľzelec'' - Jednostka Stľzelecka nľ 2130
w spľawie udostępnienia powieľzchrri wystawienrriczej poclczas XVI Powiatowych
Targów Edukacyjnych (Nacz. Wydz. EK)'

29. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków ĺjnarrsowych z pÍzeznaczeniem na
doskonaleĺrie zawodowe naLlczycieli (Nacz. Wyĺlz. EK, Skaľbnik Powiatu).

30. Rozpatrzeľlie wniosku Dyľektora Donru Ponrocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
dokonania zmian w planie finansowynr wydatków na Ż02O ľok w ľamach tlstaionego
limitu wydatków (Skarbnik Powiatu).

31. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponaclpodstawowych w Bltsku - Zclľoju
w spľawie dokonania pľzesuIlięcia środkclw finansowych w planach wydatków
budżetowych na 20Ż0 ľok (Skaľbnik Powĺatu).
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32. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół J'eohniczllo - Inĺbľrlratycznych w Busku
- Zdľo.iu w spľawie dokonania pľzeniesień środków finansowych pomiędzy działami
klasyfikacji budżętowej (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jedrrostkaclr budżetowyclr (Skaľbnik Powiatu).

35. Infbľmacja w zakľesie śľodków tľanspottu pozostających na stanie jednostek
oľganizacyjnych Powiatu Buskiego w 2020 ľokrr (Skaľbnik Porviatu).

36. Spľawy roŻne.
37 . Zamknięcie posied zenia.

Ad. I

obľadom Zarządu pľzewodniczył Pľzewoclniczący Zaľządu Jerzy Ko|arz, który powitał
zebľanyclr i o godzinie 800 otwoľzył 62 posied zente Zarządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zaruądu .Ieľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zaľzqdu orclz
zoproszonyclt osĺjb stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pľZęz Pľzewodniczącego Zatządu poľządek obľad Członkowi e Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się'

Ad.4
Protokoły z posiedzeń Zaľządu Powiatu: Nr 60/2020 z dnia 30 stycznia 2020 ľoku oľaz Nľ
61120Ż0 z dnia 31 stycznia 2020 ľoku zostały pľzyjęte ptzęz Członków Zaĺządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z pismenr w spľawie inteľpelacji Radnego Rady Gminy Solec _
Zdľőj dotyczącej utwaľdzenia pobocza nrasą biturrriczną przy dľodze powiatowej Nľ 0093T
Szczaworyż - Kików - Zboľow w nr. Sułkowice w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu.
ZasÍępca Dyľektoľa Powiatowego Zar-ządu Dľóg w Busku - Zclľoju poinfoľnrował, Że prace
będące pľzednriotem interpelacji ze względu na zmianę paľanretľów koľpustt dľogowego nie
lĺieszczą się w ľamach ľemontu iwyrnaga.ią pľzebuclowy dľogi, co moze ľównieiwiąáe się
m.in. z poszerzeniem pasa drogowego oraz budową kanałów technologicznych. W związku
z powyŻszym roboty nie mogą zostać zrealizowane w ľamach wydatków bieżących.
Real izacj a pľzeclmiotowego zadania byłaby wydatkiem inwestycyj nym.

Zgodnie z ptzedstawioną powyżej infoľmacją po prz'eana|izowaniu' Zarząd Powiatu
zdecydował, ze jeŻeli będą mozliwości i śľodki to wrriosek ewentualnie zostanie ujęty clo
planu potľzeb i zgłoszony przy naborach na lata kolejne.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZcZ C]złonków Zarządv Powiattl w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju _ Członka
Zaľządu.Ierzego Koľdosa w spľawie wykonalria clrodliika na dľodze powiatowej Nľ 0l 14T od
clrogi kľajowej Nľ 73 - Pacanów na rrlicy Stopnickiej na odcinktl ocl skľzyżowania z ulicą
Gałązki do Rynku w Pacanowie po lewej stľonie dľogi na clługoŚci ok. 200 m - w bľzmicniu
stanowiącyn załqcznik nr 4 do ninicjszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Powiatowy Zaľząd Dľóg w Busku _ Zdroju
do spľawdzenia własności pasa dľogowego oraz jego szeľokości niezbędnej pľzy ewentualnej
realizacji powyŻszego zadania i przekazania infoľmacji w powyższym zakľesie na
posiedzerrie Zar-ządu Powiatu pod koniec lutego.
Wniosek bęclzie pľzedmioteln ponownej analizy poclczas składania wniosków clo pľogľanru
Fundusz Dľóg Samoľządowych'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się'

Ad.7
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busktr _ Zdroju Piotľ Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z planem potrzeb przebudowy i remontów dľóg powiatowych na
2020 rok wynikających z pľotokołów zníszczen w skutek nawalnych deszczy, Pľogľamu
Fundusz Dľóg Samorzqdowych, zgłoszonyclr wniosków przez Uľzędy Gmin
i zainteľesowanych mieszkańców oraz z zakľesu bieŻącego utľzymania drÓg powiatowych
w 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zaruądtl Dľóg w Busku _ Zcĺľoju poinfbľmował Zarząd
Powiatu o prowadzonych pľacach na poszczególnych odcinkach dróg powiatowych.

Ponadto, Zarząd Powiatu analizując wydatki na biezące utľzymanie dľóg powiatowych
w Ż020 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcz.nik nr ó do niniejszego pľotokołtr zobowiązał
Powiatowy Zarząd Dľóg w Btlsku - Zdľoju do ponownej weľyfikacji ujętych waľtości
i naniesienia popľawek.

Ad.8
Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zclľoju Piotľ Sokołowski
przedstawił pľo.iekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻenia opinii
dotyczące.j zaliczęnia dróg do kategoľii dľóg glrrinnych na teľenie Gminy Wiślica.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Uchwała Nr Ż69120Ż0 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnta 13 lutego 2020 roku
w spľawie wyľazenia opinii dotyczącej zaliczęnia dľóg do kategoľii dľóg gminnych na teľenie
Gminy Wiślica stanowi załqczłtik nr 7 do nirriejszego pľotokołu.
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Ad.9
Zaslępca Dyľektoľa Powiatowe go Zarządtl Dľóg w Busktl - Zdroju Piotľ Sokołowski
przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyraŻeniaopinii
dotyczącej zaliczeria dľogi do kategorii dľóg gminnych na teľenie Gminy Busko - Zdrőj.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 270lŻ020 7.arządu Powiattl w Busku - Zdľoju z dnia 13 lutego 2020 ľoku
w spľawie wyľazenia opilrii dotycząccj zaliczcnia dľogi do kategoľii clľóg glninlryclr na teľenie
Gminy Busko _ Zdrőj stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l0
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański pľzedstawił Członkonr Zaruądu do
zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do Wojewody Świętokľzyskiego
w spľawie przekazania mienia Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. wydania decyzji
potwieľdza.iącej pľzejście na własnośó Powiatu Buskiego nieľuchomości gľuntowe.j zajętej
pod dľogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbr-r Państwa, oznaczonej w ewidencji
gruľltów, jako działki :

- nľ 36 - obręb Szczeglirr
- nľ 174 - obľęb Nowa Więś

nľ nr 232,303 - obľęb Klępie Górne) - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 9 do
niniej szego pľotokołu.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 1t
Dyľektoľ Placówki opiekuriczo - Wyclrowawczej w Wirriaľach Piotľ Ze|iaś zwrőcił się do
Zarządu Powiatu z wnioskienr o wskazanie sposobtr zagospodarowania wyciętego dľzewa -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektor Placówki poinťoľnrow ał Zarząd, Powiatu o ilości i jakości wyciętego dľzewa:
- lipa - 23,5 ln (z rvykoľzystaniem w rzeŹbiaľstwie);
_ jesion _ 2,7 | m (z pľzeznaczeniem na opał);

brzoza_ l, 1 3 m (z przeznaczenienr na opał);
topola - 6,94 m ('z pľzeznaczeniem na opał);_ dąb - l,38 m (zprzeznaczeniem na opał);
gałęzie.

Dyľektoľ Placówki pľzekazał infbľmac.ię o chęci przejęcia lipy przez Buskie Samoľządowe
Centľum Kultuľy'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Placówki opiekuńczo
Wychowawczej w Winiaľaclr clo wystąpienia z pisnreĺn clo wszystkich Domów Kultuľy
Z teľenu Powiatu Ruskiego z inĹornracją o możliwości pľzekazania drzewa do wykoľzystaniä
na własny użytek.
Następnie' wszystko to' co nie zostanieprzekaz'anc w tľybie claľowizny naľ.ZecZ kultul.y czy
dla innych podmiotów non - pľoĺrt, po ustaleniu ccny dľzewa w naclleśnictwie' Dyiektoľ
zamieści w ogłoszeniu o spľzedaŻy (pľzetaľg).
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.IcŻcli nie będzie chętrlyoh lra zaktlp dľz'ewa, Dyľektoľ Placówki został zobowiązany do
skontaktowania się zťlrmą, któľa zajmu.je się pozyskiwaniem dľewna Z pÍzeznaczeniem na
zrębki, czy byłaby zainteľesowana kupnem'

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

Ad. t2
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Reľlata Szymaliska - Gałązka zwľóciľa się do
Zaľządu Powiatu, jako jednostka pľowadząca Waľsztaty Teľapii Zajęciowej o aneksowanie
umowy z dnia 19 kwietnia 2007 ľoku pomiędzy Powiatem Buskim a Domenr Pomocy
Społecznej w spľawie pľowadzenia i f'inansowania zę śľodków PFRON oľaz Śľodków Powiatu
\NTZ w części dotyczącej obsady - zatľudnienia w \M'rZ.

Zmiana dotyczy obsady _ zatrudnienia Waľsztatu i polega na zwiększeniu etatu inspektora ds'
płac z |/ą ętatu na 1/3 etatu. Po wpľowadzeniu znriany do utnowy obsada waľsztatu składaó się
będzie z8i23124etatu.

Wniosek Dyrcktoľa Donru Ponrocy Społeczrrej w Gnojnie wraz z opinią Dyľektoľa
Powiatowego Centľulrr Pomocy Rodzinie w Busku - Zĺ1ľo.iu stanowi załqcznik nr ]] do
ni niej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie I{enata Szymańska - Gałązka zwľóciła się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na zatľudnienię ľehabilitanta.

Wniosek Dyľektoľa Domu Porrrocy Społecznej w Gnojlrie wraz z opinią Dyľektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi znłqcznik nľ 12 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowarriu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pr7,e7, Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosacli -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad. 14
Zarząd Powiatr"r zapoznał się z wnioskiem Dyľektora Dornu Pomocy Społecznej w Zboľowie
w spľawie wyľażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę
- ,,Zagospodaľowanie teľenu i ogľodzenia l)onru Pomocy Społeczrrej w Zboľowie''.

Wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie wraz z opinią Dyľektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr ]3 do
niniej szego pľotokołu.

Podczas onrawiania powyższego wniosku Pľzewodniczący Zarządv zgłosił uwagi, co do
wysokości pľzedstawionych poszczególnych waľtoŚci w kosztoľysie.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosck został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.
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Ad. 15

Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy l{odzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z in1bľnłacją na temat pľzyjętego pruez Zarząd PFRON dokumentu
pn. ,,Kieľunki działań oľaz waľunki bľzegowe obowiązujące ľealizatoľów pilotaŻowego
progľamu ,,Aktywny samoľząd'' w 2020 ľoku'' - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 14
do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakľesie została przyjęÍa pÍzez Członków Zaľządu Powiatu do
wiaclomości.

Acl. 16
Dyľektoľ Powiatowego Centľulrr Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Snrulczyński
zwrőcił się do Zaľządu Powiatu Z ponownym wnioskiem w spľawie dokonania naprawy
orynnowania wokół budynku i napľawy claclru, napľawy daclru na gaľażu oraz wymiany
bľamy wjazdowej do gaľaŻu - w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr I5 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do przekazania
powyŻszego pisma Kieľownikowi Ref-eľatu IP' celem wystąpienia w tľybie pilnym do fiľmy,
któľa ľealizowała zadanie o wykonanie napľawy oľyllnowania wokół budynku w ľamach
gwaľancji'
Następnie, Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdľoju o dopľecyzowänie wniosku w części dotyczącej kosztów napľawy dachu
gaľażu.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu w odniesielriu do wspomnianej pÍZez Dyľektoľa
Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju kwestii wymiany stolaľki
okiennej w budynku zajmowanym ptZęZ jednostkę, pľzypomniał o pľowadzonych w ľoku
ubiegłym rozmowach w powyzszym zakľesie. Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz
zobowiązał Kieľownika l{efeľatu IP clo określenia stanu i ilości okien podlegających
wymianie oľaz koszttl ich wynriany. -1ł{ 

za|eŻności od kosztów stolaľka okienna będzie
wymieniona jednym lub dwoma etapami.
Zaruąd Powiatu zobowiązał Kieľowrrika Re1'eratu IP do pľzedstawienia infoľmac.ii
w powyższym zakľesie do końca lutego bľ..

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Polladpodstawowyclr w Busku - Zdľoju w spľawie bezpłatnego
udostępnienia na okľęs do tľzech lat, czterech ponrieszcze,Íĺznajdujących się w buclynku pľzy
ul' Aľmii Kľajowej 19 w Busku _ Zdľoju w celu pľowaclzenia przez CKZ tuľnusów
z dokształcania zawodowego teoľetycznego młodocianych pracowników w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk łtľ 16 do niniejszego pľotokołu'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wyclziału EK do
pľzedstawienia inĺbľmacji w zakľesie zajmowarrych polnieszczen w budynku pľzy tll. Aľmii
Kľa.iowe.i 19 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych (ile i jakie) orazna tęmat pomieszczeń.
któľe .i ednostka clrciałaby za.j nrować.
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Naczclnik Wydziału GKN I_Ienryk KľzyŻaliski poinf-oľmował Zarzącl Powiatu, iz zgodnie
z ustawą o gospodaľce nieľuchomościami brak jest możliwości ĺlżyczenia ponrieszczeń dla
własnej jednostki oľganizacyjnej. Powyższe, według przekazanych infoľmacji moze nastąpić
jedynie popľzezpľzekazarie jednostce w tľwały zaľząd.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu odłożył pľocedowanie nad wnioskiem do czasu
tozeznania pľZęz Wicepľzewodniczącego Zarządu wspólnie z Naczęlnikiem Wydziału EK
i Dyľektoľem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju kwestii udostępnienia
pomieszczeń w celu pľowadzenia przez CKZ tuľnusów z dokształcallia ,ur'ođo*.g,,
teoľetyczlrego nrłodocianyclr pľacowrrików.

Ad. 18
Kierownik Dzialu oryanizacyjno - Prawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _
Zdroju Baľbaľa Domagała _ Maľuniak zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem z dn.
7 stycznia 2020 r. Znak: ZoZlDol4/BDM/2020, jaki został skieľowany do Ministľa Zdtowia
w spľawie przyznania dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł na ľealizację zadania pn.
,, Dobudowa klątki nr 3 do .szczytu Budynku Głównego Szpiĺala (ocl strony wschodniej) u, c-elu
dosĺosowania długości do.jść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepi51jyl p/ploż. v)ľCIz
z łqcznikiem pomiędzy Budynkiem Głĺ|ulnym Szpiĺalcl a OĺJĺJziclem Gruźlicy i Chorĺjb Płtlc'' -
w bľznrietriu starrowiącyĺn załĺpczłlik nr ]7 do niniejszego protokołu.

Infbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządv Powiatu do
wiadomości.

Ad. 19
Kierownik Dzíału oľganizacyjno _ Pľawnego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdroju Barbara Domagała - Maľuniak zapoznała Zarząd Powiatu z pismem z dn. 5 lutego
2020 ľ. Znak: ZoZlDollLlBDMlz\2\ skieľowanynr do Ministra Zdrowia w 

'pru*i.ponownego przeanalizowania moŻliwości sí'tnansowania inwestycji pn' ,,Dobudou,a klaĺki nr
3 do 's'zczyĺu Budynku Głĺjyl,nego Szpiĺaĺa (od sĺľon1l w,ĺchoĺlniei) w celu doslosou,ąnia
dltlgości doj'ść ewakuacyjnych zgodnie z wymognlni przepisĺiw p/poż' wraz z łqcznikiem
pomiędzy Btldynkiem Glóv,nym Szpiĺclĺa a Oddziałem Gľtlźlicy i Choľób Płttc" - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołr"l.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju do pľzygotowania wniosku z całym pľogľamem inwestycyinYffi, Z całym
haľmonogľamem ptac oraz z okľeśleni em czy wniosek ma być ľealizowany Z Íęzerwy ogólnej
czy celowej. Ponadto, Pľzewoclniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaznaczył, Że z rezerwy nie
moŻna dostać więcej niŻ 50Yo inwestyc.ii.
Następnie, Powiat skieľuje powyższy wniosek, za pośľednictwem Wojewody
Swiętokľzyskiego, albo do właściwego Ministľa albo do Kancelaľii Pľezesa Racly Miniśt'ó*' 

_

4d.20
Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _
Zdro.|u Baľbaľa Domagała - Maruniak zapoznała Zarząd Powiatu z pismem z cln. l 5 stycznia
2020 r, Znak: 7'oZlDo/5lBDMl2020 w pľzedmiocie realizacji za|ecen pokontľolnyclr
w związku Z pľZeptowadzoną kontľolą na oddziale Clriľuľgicznym w bľzmieniu
stanowiącyn załqczłtik nr ]9 do niniejszego pľotokołu'
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IIrĺbľllracja w powyŻsz.ym zakľesie została pľZyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

^d.21Kieľowrrik Działu organizaoyjno - Pľawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju Barbara Domagała - Maruniak zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w spľawie pľzedstawienia stanowiska
w zakľesie ewentualnego uľtlchonrienia na teľcnie Zespołu opieki Zdľowotrrej w Busku _
Z'droju gazowej bądŹ elektrycznej komoľy do spalania odpadów rrrcdyczllyclr - w bľznrieIriu
stanowiącym zułqczrtik nr 20 do ninicjszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyzszego wniosku
zzałożenięm, aby Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju pľzedstawił
wszystkie niezbędne tlzgodnieniaoraz koszty ttľuchomienia ieksploatacji komory do spalania
odpadów medycznych.

Powyzsze stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zarządu Powiatlr w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Á.d.22
Kieľownik Działu organízacyjno _ Pľawnęgo w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju Baľbaľa Domagała - Maľuniak zapoznała Zarząd Powiatu z pismem z dn. l0 lutego
2020 r. Znak: ZoZlDol\slBDMD\2O w pľzedmiocie wypłaty kwot zasądzonych wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Waľszawie z dnia 6 lutego 2020 r' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcaůk nr 2l do niniejszego pľotokołu.

InÍ'oľmacja w powyższym zakresię została pľzyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.23
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - .Wychowawczego w Bľoninie w spľawie zdjęcia ze stanu
dwóch śľodków tľwałych (dwóch samoclrodów) w związkuzíchptzekazaniem - w bľzmieniu
stanowiącyn załqcznik nľ 22 do ninie.iszego protokołtr.

Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR do dopełnienia wszelkich pľoceduľ
w powyższym zakresie.

Ponadto, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Placówki opiekrrńczo _ Wyclrowawczej
w Winiarach do wystąpienia Z ponownyrrr wnioskiem w spľawie bezteľnrinowego pľzek azania
samochodu Volkswagen T5.

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

Ad.24
Naczelnik Wydziału EK I{enata Kľzernień pľzedstawiła pľojekt inicjatywy uclrwałodawczej
w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektrr pn'
,,Zagtaniczne pľaktyki - drogą clo kaľieľy 2" * w bľznrieniu stanowiącym załqcuik nr 23 do
niniej szego pľotokołu.
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Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powy'Ższy projekt uchwały w głosowaniu przy
5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

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

Powyższe stanowisko zostało pľZyjęte ptl,ez Człorrków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli pľzedstawiła pľojekt inicjatywy uchwałodawcze.|
w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,,Go foľ
it - hands - on Euľope'' (,,Do dzieła - pľaktyczna Euľopa'') - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zaľząd Powiatu przyjął powyŻszy projekt uchwały w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicj atywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzęZ poszczegő|ne Kornisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiattt w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzynrał się.

^d.26Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemięń zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju z pľzebiegu ľealizacji
pľojektu edukacyjnego pn.: ,,Europejczycy; IľspóIncl hisĺoria i wspĺilna przy'ĺzłość" za okľes
od 0l .l1.2019 ľ. do 31.01'2020 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym zułqcutik nr 25 do niniejszego
pľotokołu.

Infoľrnac.ja w powyższym zakľesie została pľzyjęta pi-ze7, Członków 7'avądu Powiattr clo
wiadonrości.

A.d.27
Naczelnik Wydziału EK Rerrata Kľzemień zapoznała Z'al'ząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zďoju w spľawie zatwietdzenia kwoty stypendiurn
za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe - w bľzrnieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do
niniej szego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, że Zapľopol1owana kwota stypendium w I Licetrm
ogólnokształcącym w Busku - Zdroju wynosi 200 zł.
Do stypendium wytypowano łącznie 56 uczniów, ktorzy uzyskali śľeclnią ocen co najmniej
4,89 lub wyŻsząorazco najmniej batdzo dobľą ocenę zzachowania.

Po pľzeanalizowaniu, ZaľządPowiatu zatwierdziłw/w kwotę stypenditrm za wyniki w nauce
oľaz osiągnięcia spoľtowe w I Liceum ogólnokształcącyrn w Busku - Zdro.iu.
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Powy'Ższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Zwíązkv
Stľzeleckiego ,,StľZelec'' Jednostka Stľzęlecka nr 2130 w spľawie udostępnienia
powieľzchni wystawienriiczej podczas XVI Powiatowych 1'aľgów Edukacyjnych
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowarriu, powyższy wl'liosck został pozytywrrie zaopiniowany pvez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się,
zuwagą, aby podczas Taľgów Jednostka Stľzelęcka zaclrowała należyte śľodki ostľożności'

Ad.29
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Poľadni Psyclrologiczllo - Pedagogicznej w Busku Zdľoju w sprawie zabezpieczenia
śľodków Íinansowych z pľzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w okľesie
I kwartał 2020 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _zao 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Za zgodq Przev,odniczqce4o Zarzqdu Członek Zaľzqcltl Tomasz Mieľzu,a o goclzinie I ď0
opuścił posiedzenie Zaľzqdu.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiern Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dn.21.01'2020 r. Znak: DPS.II.3ll.1'2020 w spľawie
dokonania znrian w planie Íinansowym wydatków na 2020 ľok w ľamach ustalonego lilnitu
wydatków _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 29 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowanirr, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

4d.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju z cln. 30'01.2020 Znak: ZSP.071 .7.3.Ż020
w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków finansowych w planach wydatków budzetowych
na2020 ľok _ w bľzmieniu stanowiącyľn załqcutik nr 30 do ninie.jszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pľzez Zatząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4d.32
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infbľnratycznych w Busku _ Zdrojuz dn.31.01.2020 l'. Znak: ZST-I
075.|3.15.2020 w spľawie dokonania przeniesień śľodków finansowych pomiędzy działami
klasyfikacji budzetowej wbľzmieniu stanowiącynr zołqcznik nr 31 clo niniejszego
pľotokołtr.
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Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Z&ojtl w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizic, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosacli *za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyniał się.

Uchwała Nr 27112020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 lutego 2020 ľoku
w spľawie pľzerriesieli w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

4d.34
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków w poclległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr Ż7Ż12020 Zavądtl Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 lutego 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqczník
nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Á'd.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaĺząd Powiatu z infoľmacją w zakľesie śľodków
tľansportu pozostających na stanie jednostek oľganizacyjnych Powiatu Buskiego w 2020 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

lnÍ'oľmacja w powyższym zaktesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Acl.36

W spľuwach różnyclt:

l. Skaľbnik Powiatrr At1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z tJchwałą Nr 21l2O2O
VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego
2020 ľoku w spľawie opinii o pľawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu
Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załĺ1cznik nľ 35 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Członkĺ1w Zarządu, powyŻ,sz,ą infbľmację na|eŻy pľzekazac Raclnym Rady
Powiatu celenr zapoznania się.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pľojektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
w spľawie wyľażenia zgody na wydzieľżawienie powieľzchni trżytkowej znajclrrjącej
się w budynku Dyrekcji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.



1.4

Po analizie, powyŻsza tlohwała została pozytywllie zaopilliowana pÍ'Zez Członkĺiw
Zaľządu w głosowanilr pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Uchwała Nr 273lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l3 lutego 2020 roku
w spľawie wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie powieľzchni uzytkowej znajdującej
się w budynku Dyľekcji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju statrowi
załqcznik nr 36 do niniejszego pľotokołu'

Ad.37
Po zrea|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnynr zavdział i o godzinie 10a0 zarnknął posiedzenieZaľządu Powiatu.

ii|ľlä:''ľ,lľíffi\


