
Znak: 8R.0022.2 .64.2020

Pľotokól Nr 6412020

z posĺedzenia Zarząclu Powiatu

z ĺInia 27 |utego 2020 roku

W posieĺIzeniu Zarządu udział wzięlĺ:

l. Jeľzy Kolarz
2, Stanisław Klirĺczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kl'zysztoť Tułak - l)yľektoľ Powiatowe go Zarządtr Dľóg w Busku - ZclľoiLl
Kľzysztof Soclra _ Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku _ Zdroju
Andľzej Srrrulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie w Busku - Zdroju
Renata Szymańska - Gałązka- Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
.Tolanta Kałucka - Dyľektor Domu Pomocy Społeczrrej w Zboľowie
s. Agata Jońca - Dyľektoľ Domu Pomocy Społccznej w Słupi
Witold Kľawczyk - Kieľownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
Jolanta Kamińska - Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku
* Zdro.lu
Baľbaľa Donragała _ Maľuniak - Kieľownik Działu organizacyjno - Pľawnego w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
I-Ienľyk Kľzyżański - Naczelnik Wydziału GKN
Renata Kľzenrieli - Naczelnik Wydziałrr EK
Kľzysztof Welelrc - Naczelnik Wydziału oR
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
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Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdroju

w sprawie zwiększenia f-unduszu płac na 2020 r. w związktr z planowanym przyięciem
pľacowników w ľal-I1aclr pľac inteľwerlcyjnyclr (Dyr, PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnĺk
Powiatu).

6. Przyjęcie infoľłnac.ji o sĺanie bezpieczeń,sĺvlcl sanilaľne4o Powiaĺl.l Buskiego za 20I9 ľok
(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitaľny w Busku _Zĺlroju, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

7. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Donru Porrrocy Społecznej w Gnojnie za 2019 rok
(Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju,, Dyr. DPS w Gnojnic, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

8. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Zboľowi e za 2019 ľok
(Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Dyľ. DPS rv Zborowie, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Donru Pomocy Społecznej w Słupi za 2079 ľok
(Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺIroju, Dyr. DPS w Słupi, Nacz. Wydz. soz).

10. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Dorrru Pomocy Społecznej w Ratajacli Słr-rpskich za
2019 ľok (Dyľ. PCPR w Busku _ZrJľoju, Kier. DPS w Ratajach Słupskich, Nacz.
Wydz. SOZ).

Il. Zapoznanie się z pľotokołem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
z kontroli pľzepľowadzonej w Waľsztatach Teľapii Zajęciowej przy Towarzystwie
Przyjacioł Dzieci w Busku _ Zdľoju (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz.
soz).

12. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na likwidację przez rrtylizację zbędnych
skłaclników ľzeczowych majątku ľuchomego Szkoły (Dyr. ZSTio w Busku - Zdroju,
Nacz. Wydz. OR),

|3. Zapoznanie się z kwaľtalnym Spľawozdaniem Zespołr-l opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju o stanie zobowiązań wg tyttrłów dłużnych oľaz poręczeń i gwaľancji RB-Z wg
stanu na koniec IV kwar1ału 20l9 roku; ľocznym Spľawozdanienr uzupełniającym o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych RB-UZ wg stanu na koniec 2019 ľoku; kwaľtalnym
spľawozclaniem o stanie należności oľaz rvybľariych aktywórv Íinansowych RR-N rvg
stanu na konięc IV kwaľtału 2019 ľoku ol-az toczl1ym spľawozdaniem uzupełniającym
o stanie należności z tytułu papieľów war1ościowych wg waftości księgowej RB-UN wg
stanu na koniec 20l9 ľoku (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zĺ|roju, Nacz. Wydz. SOZ, Skaľbnĺk
Powiatu).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdľoju
w spľawie doĺŤnansowania z budżetr"l Powiatu Buskiego inwestycji pn.: ,, Modeľnizacia
pomieszczeń Oddziału Chiruľgicznego ogĺ5lnego zgodnie z wymoĺłami sclniĺarno -
epiĺlemiologicznyĺni " (Dyr. ZoZ w Busku - Zclľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik
Powiatu).

15. Rozpatľzenie pisma Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w spľawie
zaciągnięcia poŻyczki (Dyr. ZoZ w Busku _ Zdroju,, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik
Powiatu).

16. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ogłoszenia otwaľtego
konkuľsu oĺěľt na wspaľcie ľealizacji zadan ptlblicznych w 20Ż0 roku (Nacz. Wydz.
soz).
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17. Rozpatľzenie wniosku Blrľmistľza Miasta i Gminy I'acanów w spľawie udzielenia pomocy
finansowej w zakľesie opieki społecznej, działan na tzecz osób zagľożonych
wykluczeniem społecZnym (Nacz. Wydz. soz, Skarbnik Powiatu).

18. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie spoľządzenia i podania
do publicznej wiadorności wykazu nieľuchomoŚci ptzeznaczonej do zbycia w dľodze
bezprzetargowe.j (Nacz. Wydz. GKN).

19. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia zgody na zastosowanie
boniÍikaty od opłaty ľocznei z tytułu tľwałego zaľządv (Nacz. Wydz. GKN).

20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zcspołu Szkół Teĺ':lrniozno - Ilrfoľtlratyczrryclr w Busku

- Zdľoju w sprawie dokonania przeniesień śľodków finansowych ponrięclzy działalni
klasyfikacji budżetowej (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w spľawie dokonania zmian w palnie finansowym na 2020 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

22.Rozpatľzenie wniosku l)yľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego
w Btrsku - Zdľoju w spľawie dokonania zmian w budzecie na Ż0Ż0 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

23. I{ozpattzeníe wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół 'ľechnicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020
(Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie znian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiattr w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zđroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków buclżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľokrr (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmian w planie
ťtnansowym zadan z zakresu admirristľacji ľządowej oÍaz innyclr z.adan z|econyclr
odľębnymi ustawami w 20Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu)'

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 20Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie inicjat1,rv1, uchu,ałoc1a\Ą/czej w spľarł,ie przeniesieri w rłyclatkaclr btrclŻettr

Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'
3l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmíany uchwały Nľ XIV/I47l20l9 Rady

Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľrrdnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik l'owiatu).

32. Rozpatľzenie wniosku Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji.
33. Spľawy ľőŻnę (Nacz. Wydz. BK).
3 4. Zamknięc ie po sied zęnia.

Ad. I
obradom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 900 otwoľzył 64 posiedzeni e 7'aľządv Powiattr'

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi qlloľum pozwalające na
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podejnrowanie pľawomocnych uchwał i clecyzji - Iisty obecności Członkĺjw Zaľzqdu oľaz
zűproszo,ryclt osób stanowiĺ1 załqczniki ltľ I i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Proponowany pÍZęz Pľzewodniczącęgo Zarządu poľządek obľad Członkowie Zatządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 63/2020 z dnia 20 lutego 2020 ľoku został pľzyjęty pťZez Człollków Zarządu,
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzcciw i 0 głosacli -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie zwiększenia Íunduszu płac na 2020 ľok o kwotę
186 883'00 zł w związku z planowatryľn pľzyjęciem 6 pľacowników w ľamaclr pľac
interwencyjnych na okľes 6 nriesięcy (po tym okľesie obowiązkowe zatrudnienie na
4 miesiące) - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy KolaÍz po przepľowadzonej analizie wspólnie ze Skaľbnikiem
Powiatu, Zapľoponował odłożenie pľocedowania nad powyŻszytn wnioskiem na koniec
miesiąca maľca początek kwietnia. Uzasadniając, poinfoľmował, Żę na kolejnych
posiedzeniach Zaľządu Powiatu będą odbywać się spotkania ze wszystkimi Dyľektoľami
jednostek organizacyjnych Powiatu, pod kątem analízy zatrudnienia pľacowników'
Po dokonalriu powyższej ana|izy, jeŻe|i będzie to możliwe, aby nie zatľudniaó nowych
pľacowników, zostaną dokonane pľzesunięcia, w pľzypadku bľaku osób. któľe będą spełniały
oczekiwania Dyľektoľa i same zechciałyby pľacować w Powiatowym Zarządzie Dľóg, na
koniec miesiąca maľca początek kwietnia zostanie podjęta decyzja w spľawie w/w wniosku.
Ponadto, Pľzewodniczący Zaľządu poinfbľrrrował, Że ze względu na bľak ostatecznych
waľtości budŻetu (wielkości subwencji, dotacji), brak infbľmacji na temat wielkości śľodków
w zakľesie dochodów własnych, subwencji oświatowej, a takŻe brak w systemie środków
w wydatkach bieŻących' z których finansowany jest fundusz płac, niemożliwe jest
wygeneľowanie środkó w na zabezpieczeni e ľeal i zacj i powyższe go wniosku.

Dyľektoľ Powiatowego Zar*ządu Dľóg w Busku - Zdľojrr zabierając głos w dyskusji
pľzedstawił analizę zatľudnienia pľacowników ĺizycznych w Powiatowym Zaruądzie Dľóg
w Busku - Zdľoju oľaz iclr zakr'es obowiązków, jak ľównież specyfikę pľacy.
Dodatkowo' Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju zwľócił uwagę na pľoblenr wynika.iący ze
spłaszczenia wynagľodzenia.

Członek Zarządu Jeľzy Koľdos podkľeślił potľzebę zatľudnienia dodatkowych pľacowników
fizycznych w PowiatowynZaruądzie Dľóg w Busku -Z&oju.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak wypowiadając się, pľzedstawił kształtowarrie się dochodów
samoľządu powiatowego' któľy nie ma wpływu na własne dochody' Dochody Powiatu są
lnocno za\eŻnę od koniunktuľy gospodarczej oľaz decyzji poszczególnych Ministeľstw, któľe
przekazują okľeślone dotacje i subwencje. Ponaclto, Skaľbnik Powiatu zwrocił uwagę na
kolejne zapowiedzi Rządu doÍyczące podwyzek clla nauczycieli w wysokości 60Á od miesiąca
wľześnia, któľe mogą spowodować, Żę w stosunku do wielkości. jakie Powiat miał
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Zabezpieczol:lę w pľojekcie budzetu w nriesiącr-l wrześniu rrbiegłego ľoku, znów bę,1ą

zmniejszone.
Skaľbnik Powiatu zwľócił ľównieŻ uwagę' na ogľaniczanie wydatków, poptzez
Zaproponowaną powolną ľeoľganizację, polegającą na pľZesuwaniu pracowników między
jednostkami, jak ľówníeŻ niezatrudnianie w nriejsce pracowników, któľzy odchodzą'

Po pľzeanalizowaniu, Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poddał pod głosowanie wniosek
o oclłozeniu pľocedowania nad wnioskiem Dyľektora Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku -
Zdrojtl w spľawie zwiększenia Íunduszl"l płac na 2020 ľok w związkv z planowanym
pľzyjęcienr 6 pľacowników w ľamach pľac inteľwencyjrryoh, na koniec nriesiąca maľca
początek kwietnia.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,l głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.6
Przed pľzystąpieniem do omawiarria informacji o stanie bezpieczenstwa sanitaľnego Powiatu
Buskiego za 2019 ľok, Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku - Zdroju
Kľzysztof Socha zapoznał Zat'ząd Powiatu z aktualną sytuacją dotyczącą koľonawiľusa na
teľenie Powiatu Buskiego, jak ľównieŻ z zadaniarni Stacii Sarritaľno - Epidemiologicznej
w pľzypadku wystąpi e nia zagľ oŻen i a spowodo wane go koľonawiľusem.

Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku - Z&oju Kľzysztoť Socha szczegółowo
omówił infĺlľmacię o ĺłtanie bezpieczeńsfuva 'sclnitąľneÍšO Powiaĺtł Buskiego za 20]9 ľok _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po zapoznaniu Się, Zaľząd Powiatu nie wnosząc uwag' przyjął powyŻszą inlbľrnację
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povĺyŻszą informację na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celern przekazania do zaopiniowania przez poszczegcilne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wŁączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Porłryzsze stanorvisko zostało pľzy'jęte ptzez Członkór.v Zaruądu Porviatu r.v głosowaniu pľzv
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyľektor Domu Pomocy Społeczne.i w Gnojnie Renata Szymańska * Gałązka przedstawiła
spľawozdclllie z cĺziąlalĺlości Domu Ponlocy Spoleczne.f yp Gł'lojnie zą 20]9 rok.

Spľawozdanie z działalności Domu Pomocy Społccznej w Grrojrrie za2019 ľok wľaz z opinią
Dyrektoľa Powiatowego Centľum Polnocy Roclzirrie w Busku - Zdĺ*oju stanowi załqcznik nr 5
do ninie.iszego pľotokołu.

Członkowi e Zarządu Powiatu pľzyjęli powyŻsze sprawozdanie w głosowaniu pľz.y 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Przev,odniczclcy Zarzqdu Jeľzy Koląľz przekclzal pľowadzenie obľad Lľicepľzev,odniczc\cemu
Zcłľzqĺĺtł i optlściĺ posiedzenie'
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Ad.8
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie .Iolanta Kałucka pľzeclstawiła sprałvozdclnie
z działcllności Domu Pomocy Społecznej w Zboľĺlwie za 20]9 ľok.

Sprawozdanie z działalności Donru Pomocy Społecznej w Zboľowie za Ż019 ľok wľaz
z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju stanowi
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Członkowi e Zarządu Powiattr pľzyjęli powyŻsze spľawozdanie w głosowaniu pĺ-z! 4 głosach
za, 0 głosaclr pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad.9
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Słupi s. Agata Jońca pľzedstawiła 'spľawozdąnie
z działalno,ści Dĺlmu Pomocy Społecznej u,Słtlpi za ľok 2019.

Spľawozdanię 'z działalnoŚci Domu Ponrocy Społecznej w Słupi za 2019 ľok wľaz z opinią
Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju stanowi załqcznik nľ 7
do niniej szego pľotokołu.

Członkowie Zarządu Powiatu pľzyjęli powyższe sprawozdanie w głosowaniu przy 4 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t0
Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich Witold Krawczyk pľzedstawił
sprawozdanie z dzialalności Domu Pomocy Społecznej v, Ratajach Slupskich za ľok 201 9.

Spľawozdanie z działalności Donru Ponrocy Społecznej w Ratajach Słupskich za20l9 rok
wÍaz Z opinią Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju stanowi
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Członkowie Z'arządu Powiatu przyjęli powyŻsze spľawozdanie w głosowaniu przy 4 głosach -
za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 1t
Dyľektoľ Powiatowego Ceľltľunr Ponrocy Rodzirrie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaľząd Powiatu z pľotokołem z kontroli pľzepľowadzonej w Waľsztatach Teľapii
Zajęciowej przy Towaľzystwie Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdľoju w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju poinÍbľrnował
o wydanyclr zaleceniach pokontľolnych cl1a Waľsztatów 'ľerapii Za.ięciowej '

InÍbnnacja w powyższym zakresie została pľzyjęta pťzez Członków Zarządtl Powiatu do
wiadomości.

Ponadto, Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroiu Andľzej
Smulczyriski zapoznał Zarząd Powiatu z pismem inťoľmującym, iŻ Gmina Busko _ Zdroj
złożyła wniosek o dofinansowanie ze śľodków PFRON pľojektów w ľamach progľamtl pod
nazwą,,Program v,yróu,nyv,clnia ľĺ5Żnic nĺiędzy regionami III" na2020 tok w obszaľze B -
,'Dostosowanie budynku administľac1,jnego Uľzędu Miasta i Gminy Busko - Zdrőj pľzy ul.
Mickiewicza 10 w Busku - Zdľo.itl pod kątem clostęplroŚci clla osób niepełnospľawnyclr
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poprzet dobtlclowę windy zewnętľznej'' -- \'y' bľzrrrieniu stanowiącyn^l załqcznik nľ l0 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc zapoznał Zaĺząd Powiatu z wnioskienr Dyrektoľa
Zespołu Szkół Tcchniczriych i ogóhlokształcących w Busku - Zdroju z dn.27.02.2020 ľ.

Znak: 7'STio.233.347.2020 w spľawie wyľażetria zgody na likwidację przez utylizaoję
zbędnych składników rzeczowych majątku ľuchomego Szkoły pozostawionego
w opuszczolrych budynkaclr szkolnyclr pľzy ul. Bolr' Waľszawy l20, jak ľównicż z wnioskiern
onieodpłatne pľzekazanie do Poľadni Psyclrologiczno * Pedagogicznej w Busku - Zdroju
szlabanu parkingowego - w bľzmieniu stalrowiącym załqcaúk nr I1 do niniejszego
pľotokołu.

Ze wzg\ędu na nieobecność Dyľektoľa jednostki na posieclzeniu Zarz'ądu oľaz brak dokładnei
wiedzy na temat stanu zgłoszonych do likwidacji zbędnych składników ľZeczowych majątku,
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział oR' aby wspólnie Z pľacowllikanri Szkoły tozeznał
Spľawę' celem poctjęcia na kolejnyln posiedzenivZarządu stosownej decyzji.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Przev,odniczqcy Zarzqĺlu Jeľzy Koluľz dolc1czyĺ do posiedzenia i przejqł prowadzenie obrad.

Ad. l3
Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Jolanta
Kamińska zapozrlała Zarząd Powiatu z kwaľtalnym spľawozdaniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju o stanie zobowl'ązań wg tytúów dłużrrych oľaz poręczeń
igwaľancji RB-Z wg stanu lra koniec IV kwaľtału 2019 ľoku; ľocznym spľawozdanienr
uzupełniającym o stanie zobowiązań wg tytułów clłużnych RB-UZ wg Stanu na koniec 20l9
ľoku; kwaľtalnynr spľawozdanieln o stanie należności oľaz wybľanych aktywów flnansowych
RB_N wg stanu na koniec IV kwaľtałtl 2019 ľoktl ora7, Z ľocznvm spľawozdaniem
uzupełniającym o stanie naleznoŚci z tytułu papieľów waľtościowych wg waľtości księgowej
RB-UN wg stanu na koniec 2019 ľoku _ wbľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 12 do

niniej szego pľotokołu.

Zastępca Głĺiwnego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju podała
waľtości wykazane w poSZcZególnych spľawozdaniach.

Analizując poszczegÓlne Spľawozdanla Skaľbnik Powiatu zwľócił uwagę na zwiększenie
wspľawozdaniu RB-Z w stosunku do infbľnrac.ii pľzedstawionej na koniec III kwartałrr 20l9
ľoku'

W związku z powyŻszym Pľzewodniczący Zarządu popľosił, aby Zespół opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju pľzygotował stosowne wyjaśrrienie.

Pľzewodtriczący Zaľządu Jcrzy Kolarz ora7. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zwľócili ľówniez
szczególną Llwagę na wykonanię kontľaktu na pozicrnrie 9|,I4o/o.



Ponadto' Pľzewodniczący Zaľządu pľzekazał inf'oľmację na tenrat przyszłości oddziałów
ginekologiQZno _ połoŻníczych' Pľezes Naľodowego Funduszu Zdrowia wspólnie z Ministľem
Zdľowia na jednej z narad zasygnalizowa|i, Że Szpitale, któľe mają mniej niŻ 400 porodów
ľocznie' albo w ogóle nie będą finansowane albo będą finansowane na zupełnie innych
zasadach. Zespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w 20l9 ľoku miał 2Ż3 porody.

Infoľnracja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zatządu Powiatu do
wiadolności'

Ad. 14
Kięľownik Działu oľgarrizacyjno - Pľawnego w Zespole opieki Zdľowotrrej w Busku _
Zdroju Baľbaľa Domagała Maľuniak zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
o dofinansowanie z budzetu Powiatu Buskiego inwestycji pn.: ,, Modernizacjcl pomie'szczeń
Oddziąłu Chirurgicznego Ogolnego zgodnin 2 ylymo$anli 'sclnilarno - epidenliologicznymi'' -
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 'lJ do niniejszego pľotokołu.

Wobec za|eceń pokontľolnych wydanych pľzez Wojewodę Świętokľzyskiego w związku
z kontľolą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chiľuľgii ogólnej pľZepľowadzoną w drriu
4 gľudrria 20|9 ľ. na oddziale Chiľurgicznym ogólnym oruz zaleceń Swiętokrzyskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego zachodzi konieczność wykonania do
czerwca Ż020 r' stosownych pľac mających na celu modeľnizację pomieszczeń oddziału
Chiľuľgicznego ogólnego w celu dostosowania do obowiązujących w ochľonie zdľowia
wymogów sanitaľno - epidemiologicznych.

oĹwaľcie pľzetaľgu na powyższe zadanie nastąpi w dniu 6 nrarca bľ. Ponadto, Kieľownik
Działu oľganizacyjno - Prawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku * Zdroju
poinfbrmowała, Że Szpital wystąpił z pismem do Wojewody o zawieszęnie pľacy oddziału na
czas ptzepľowadzęnia ľemontu tj. na okľes dwóch miesięcy (od l kwietnia do 31 maja)'

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu przeznaczył zabezpieczone w budżecie Powiatu śľodki
finansowe w wysokości 250 000 zł na ľealizację inwestycji pn.: ,, Modernizclc.fa pomieszczeń
odclziąlu Chirurgicznego ogĺilnego zgodnie Z wymogcłnli ,saniĺaľno - epidemiologicznynli".

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

Ad. 15
Kieľownik Dzíału oľganizacyjno - Pľawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zclroju Baľbaľa Domagała Maruniak zapoznała Zaľząd Powiatu z pismem z dn.
20.02.2020 t. Znak: ZoZlDolŻ3lBDMlŻ}Z) w spľawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie
3 000 000,00 zł celem ľealizacji pľawomocnego Wyľoku Sądu Apelacyjnego w Waľszawie,
jak ľównież w celu zrealizowania inwestycji pn. .,Dobudowa klatki riľ 3 do sZcZyILl Budynktr
Główrrego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść
ewakuacyjnych zgodnie z wymogami pľzepisów plpoŻ. wraz z łącznikiem pomiędzy
Budynkiem Głównym Szpitala a oddziałem GľuŹlicy i Choľób Płuc'' o szacunkowej wartości
1 500 000,00 zł - w bľzrnieniu stanowiącym zołqcznik nr 14 do nirriejszego pľotokołu.

Kieľownik Działu oľganizacyjno - Pľawnego w Zespolc opieki Zdľowotncj w Busku *

Zdľo.itr poinÍbľmowała, Że w celu zastopowania naliczania oclsetek od naleŻności głównej
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zadośĆ,uczynięnia konieczna jcst ľealizacja pľawolnocnego wyľoku Sądu, w którym zasądzona
kwota wÍaz Z odsetkami wynosi około 2 000 000,00 zł, a jej wysokość jest uza\eżniona od
terminu zapłaty. Ponadto, zapłaÍa nalezności pozwoli Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku
- Zdroju wystąpić z roszczeniem ľegľesowym wobec lekarzy, ktőrzy udzielali świadczeń'
Pľzepľowadzono wiele rozmów z bankami, jak i instytucjami ťtnansowymi w pľzedmiocie
uzyskania kľedytu/poŻyczki. Banki udzielą ZoZ w Busku - Zdroju kľedytu, ale wyłącznie
pod waľunkiem poľęczenia go pÍZęz Powiat Buski. Natomiast ľozl1lowy z instytucjami
finansowyllri zajmującynri się podnriotanri |eczniczynri (doÍinansowanie, pomoc w ľealizacji
ľóżnyclr zadań), nrogącyrrri udzielić poŻyczki z atľakcyjnyln opľocentowanięnr nie wyższynr
niŻ łącznte 4,5%o pozwalają stwieľdzić,, Żę poŻyczka ta rrie będzie wynragała poľęczelria pľz'ęz
podnriot tworzący.
Pozostała azęśi, poŻyczki tj. l 000 000 zł będzie pÍZeznaczona na 'zabe'zpieczenie ľealizacji
inwestycji pn' ,,Dobudowa klatki nľ 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od stľony
wschodniej) w celu clostosowaIlia dłrrgości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami
pľzepisów p/poŻ. wraz Złącznikienr pomięclzy Brrdynkiem Głównym Szpitala a oddziałem
Gruźlicy i Choľób Płuc''.

Analizując, Pľzewodniczący Zaruądu.Ierzy KolaÍZ Zaznaczył, aby zgodnie z zobowiązaniem
z popľzedniego posiedzenia Zaľządu, Zespół opieki Zdrowotnej jak najszybciej przygotował
niezbędne dokumenty celem złoŻenia wniosku do Wojewody na dofinansowanie w/w
inwestycji.
Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu zaznaczył, aby w związku z povłyŻszym, Szpital
zacíągając poŻyczkę rniał możliwość ľezygnacji z kwoty przeznaczonej na realizację
inwestycji.

Kieľownik Działu organizacyjno - Pľawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _

Z&oju Baľbaľa Domagała - Maľuniak poinfoľmowała, Że aktualnię Szpital wystąpił
o zaktualizowanie kosztoľysu na w/w zadanię.
Następnie' odnosząc się do powyzszego Kieľownik Działu organizacyjno - Pľawnego
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju poinĺbľmowała, Że umowa pożyczki tak
została skonstruowana, Że wypłata nastąpi w dwóch tľanszach. Pieľwsza tľansza zostanie
wypłacorra na zobowiązania związane z wyľokiem Sądu, a dľuga tľansza na ľealizację
inwestycji.

Ponadto, Zarząd Powiatu Zasugeľował ľozpisanie ľealizacji inwestycji na dwa lata budżetowe,
jak ľównież rozeznanĺe llrozliwości pozyskaľlia śľodków finansowyclr z pľogľanrów
dotyczących łąmania bąrieľ'

Po pľzeanalizowarriu, Zarząd Powiatu wyľaził zgodę na zaciągnięcie pożyczki na spłatę

zasądzonej pľawomocnym wyľokiem Sądu kwoty i ewentualnie do l 000 0000 zł naľealizację
inwestycji ,'Dobudowa klatki nľ 3 do szczytu Buclynku Głównego Szpitala (od stľony
wsclroclniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnyclr zgodnie z wymogami
pľzepisów plpoŻ, wtaz Złącznikienr pomiędzy Buclynkiem Główrrynr Szpitala a oddziałen-l
GrtrŹlicy i Choľób Płuc'' z warunkiem, ż,e najpieľw zostaną wykoľzystane ľząclowe
możl iwości dof-rnansowania inwestycj i.

PowyŻsze stalrowisko zostało pľzyjęte pl*Zez Człorrków Zar'ządĺĺ Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto, Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Świętokľzyskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego z dn. 19'02.20Ż0 r. Znak: NEP.9020.8.1.2020' któľy
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pľoSi o niezwłoczne pľzesłanie aktualnej inÍ'orrnacji dotyczące.i ĺurrkcjonowania tľzeclr
izolatek w oddziale Choľób Zakażnych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju,
w związku z pľawdopodobnym zagrożeniem szeľzenia się na świecie SARS-CoV-2 -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľoju Baľbaľa Domagała - Maľuniak poinfoľmowała, Że na powyższe pismo została
udzielona odpowiedŹ, w któľei Szpital zobowiązał się do dostosowania izolatek do

obowiązujących wymogów, jak ľównież wykonania werrtylacji na podciśnienic w okľeślonyln
teľnrilrie.

Ponadto, Kierownik Działu oľganizacyjno _ Prawnego w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdĺoju udzieliła wyjaśnień na Zasygnalizowaną przęZ Państwowego Powiatowego
Inspektoľa Sanitaľnego w Busku - Zdľoju kwestię wentylacji w budynku odclziału Choľób
Zakażnych.

Zal'ząd Powiatu zapoznał się z infoľnlacją w powyzszym zakresie.

Ad. 16
Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka przedstawiła projekt uchwały Zarz.ądu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu oÍ'eľt na wsparcie ľealizacji
zadan publicznych w 2O2O roku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 16 do niniejszego
protokołu.

Analizując powyŻszy pľojekt uchwały, Pľzewodniczący Zaľządu leruy Kolaľz zgłosił
o złagodzenie zapisów ľegulaminlt w stosunku do podrrriotów ubiegających się o śľodki
finansowe.

Ze wzg|ędu na powyższe, Zaruąd Powiatu odłoŻył procedowanie nad w/w pľojektem uchwały
na kolejne posiedzenie Zaľządu.

Za zgoĺlq Przewocĺniczqcego Zaľzc1clt'ĺ o goĺlz' l200 posiedzenie opuścili Członkowie ZarzqĺĹu
Jeľzy Koľdo's i ĺľie'słclv, Mclrzec.

Ad. 17
Inspektoľ w Wydziale soz' Aneta Piasecka z'apoznała Zarząd Powiatu z wnioskienr
Burmistľza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie udzielenia pomocy 1inansowej w zakľesie
opieki społecznej' dzíałań na tzęcz osób zagroŻonych wykluczeniem społecznym
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołtl.

Po pľzeanalizowanirt, powyŻszy wtriosek został pozytywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzymał się'

Następnie, Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzedstawiła pľojekt inicjatywy
uclrwałoclawczej w spľawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Pacanów w zakľesie
pomocy społecznej Z przeznaczenieľn na realizację zadania zvłiązanego z dostaľczaniem
zywności dla ľodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w bľznrieniu
starrowiącymzałqcznik nr I8 clo niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, Zaľząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu pľZy
3 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zatządu,powyŻszą inic.jatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Kornisje Rady Powiatu,
a rrastępnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziałtl GKN HenľykKrzyŻanski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieľuchomości przeznaczonej clo zbycia w dľodze bezprzetaľgowej.

Po analizię, povĺyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nr 27812020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 27 |ulego 2020 ľokrr
w spľawie spoľządzenia i podania do publicznej wiaclomości wykazu nieľuchomości
pľZeznaczonej do zbycia w dľodze bezprzetargowej stanowi załqcznik nr l9 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski przedstawił pľojekt inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia zgody na zastosowanie boniÍikaty od opłaty ľoczne.j

z tytułu tľwałego zarządv - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu pľzy 3 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy prz'ekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cclcnr pľzckazania do zaopinior,vania pr7e7. poszczegóinc Komisje Rad1' Pou'iattl.
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzęZ Członków Zarządu Powiattl w głosowaniu pľzy
3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dn. 20.02.Ż0Ż0 r' Znak ZST-I
075.23.118.2020 w spľawie dokonania pľzeniesień śľoclków Íinaľlsowych pomiędzy działami
klasyfikacji budzetowej - w bľzrnieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego
protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.2t
Skarbnik Powiatu Ańur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie z dn. 20'02.2020 t. Znak:
SoSW-3Ol -312020 w spľawie dokonania zmian w planie finansowym na 2020 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku - Zdľoju zdn. 17.02.2020 r'

Znak: PMoS.3l10.0l ,Ż020 w spľawie dokonania zmian w budzecie na 2020 rok -
w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowa'ny przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ I'olniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z dn. 14.02.2020 r. Znak:
ZsTio.032'204.Ż020 w spľawie zwiększenia śľodków do planu finansowego na rok 2020 -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowanitr pľzy 3 głosach -za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 279l2O2O Zarządu Powiatu w Busku - Zclroju z dnia Ż7 |uÍego 2020 ľoku
w sprawie zmian w btldżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nľ 25 do

niniej szego pľotokołtl.

Ad.25
Skaľbnik Powiattr Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana ptzęz. Członków Zaľządĺl
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyniał się.

Uclrwała Nľ 280/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 lutego 2020 roku

w spľawie pľzeliiesień w planie wydatkciw birĺlżettr Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku stanowi

zalqczłtik llľ 26 do ninie.iszego pľotokołu'
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Ad.26
Skaľblrik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdľojuw spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 281l2O2O Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.ju z dnia 27 lutego 2020 ľoku

w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi

zalqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w sprawie zmian w planie Íinansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz

innych zadan zleconych odľębnynri ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza tlchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zarządu

w głosowanitr pľzy 3 głosach -'za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nt 28Żl2O2O Zaĺządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 27 lutego 2020 ľoku

w sprawie zmían w planie Íinansowym zadań z zakľesu administľacji rządowej oľaz innych

zad^an zleconych odrębnyrni ustawami w 2OŻO ľoku stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego

protokołu.

Ad.28
Skarbrrik Powiatu Attttľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizic, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pr7ez Członków Zarządu

w głosowaniu pľzy 3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 283/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Z&oju z dnia Ż7 lutego 2020 roku

w sprawie zmian planu wydatków w podległych.|ednostkach budzetowych stanowi załqcznĺk
nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Ad.29
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

znriatr w budżecie l)owiatu Buskiego w 2OŻO ľokul - w bľznrielriu stanowiącym załĺpczłtĺk nr

-]0 do rriniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatir pľzyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaliiu pľzy 3 głosach

_za, O głosaclr -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, pov,yŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Korrrisje Raĺly Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyięte przez Członków Zaruądu Powiattl w głosowaniu pľzy

3 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrnał się'



1.4

4d.30
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie
pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego W 2020 ľoku w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 3I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy pľojekt uchwały w głosowaniu przy 3 głosach

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

Decyzją Członków Zaľządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania pÍZęZ poszozególne Konrisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powższę stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaruądtl Powiatu w głosowarriu pľzy

3 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.31
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt inicjatywy uchwałodawczej w spľawie

zmiany uchwały Nľ XIV/I47l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019

ľoku w spľawie Wielolętnie.i Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż020 - 2030

- w bľzmielriu stanowiącyrn załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu przyjął povĺyŻszy pľojekt tlchwały w głosowaniu pľzy 3 głosach

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

Decyzją Członków Zaľządu, povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzęwodniczącemu Rady

Powialu, celem ptzekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pr7'ez Członków Zal'ządu Powiatu w głosowaniu pľzy

3 głosach -za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Ad.32
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Konrisji Skaľg' Wniosków iPetycji, któľe odbyło

się w dniu 19 lutego 2020 ľoku - w bľzmicniu statrowiąĺ;ym zalqczłtik nľ 33 do niniejszcgo
pľotokołu.

Członkowie Komisji Skaľg, Wnio'sków i Petycji wnioskują do Zarządtl Powiatu, aby Staľosta

Buski Jeľzy Kolaľź wspóĹrie z Buľmistľzenr Miasta i Gminy Nowy Korczyn wypľacowali

propozycję ľoz'wiązania pľoblernu zgłoszonego ptzęz Sołtysa i Mieszkańców wsi Czaľkowy
g.. No*y Korĺ.:zyn w zakľesie odwodnienia w obľębie dľogi powiatowej Nľ 0073T Kozubów

- Koniecmosty - Winiaľy - Koľczyn Stary przez miejscowośi Czaľkowy oruZ powiadomienia

zainteľesowanych o podjętych działaniacli'

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał się do pľzepľowadzenia ľozmów

z Bttľnristľzem Miasta i Gminy Nowy Koľczyn w powyższynr zakľcsic celem rozwiązania
pľoblernu.



15

Ad.33
ĺľ s'pruwcĺch róznych"

1. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskienr
Dyľekcii Szkół w Busku - Zdľoju Zakładĺl Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
w spľawie udostępnienia powieľzchni wystawienniczej podczas XVI Powiatowych
Taľgów Edukacyjnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powy'Ż.szy wliiosek został pozytywnie zaopiniowany przez

Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 3 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _

wstľzymał się

Ad.34
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował

obccnym zaudział io godzinie 1230 zamknął posiedzenieZarządu Powiattl.
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