
Znak: B R.0022.2 .67 .2020

Pľotokół Nr 6712020

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia lŻ marca 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięlĺ:

1.
)
3.
4.
5.

Jerzy KoIan
Stanisław Klimczak
Jerzy Koľdos
Wiesław Maľzec
Tomasz Mierzwa

oraz

Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Jolanta Kałucka _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Lucyna Wojnowska - Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Zdroju
Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju
Sylwester Pałka _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Tomasz Galant _ Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
Maľcin Radota _ Nauczyciel zastępujący Dyľektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju
Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu
Krzyszto1'Welenc - Naczelnik Wydziału oI{
Aneta Piasecka - Inspektor w Wydziale SOZ
Adľian Lasak _ Inspektor w Wydziale SoZ

Proponowany poľządek posiedzenĺa:

l. otwaľcie posiedzenra.
2. Stwięľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z posiedzenia Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju Nľ 65/2020 z dnia
5 marca 2020 ľoku oraz pľotokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju
Nr 6612020 z dnia l0 maľca 2020 ľoku'
5. Rozpatľzenie Infoľmacji o przebiegu realizacji planu.finansou,ego zą 20]9 ľok Zespołu
opieki Zdrowoĺnei w Busku - Zdroiu (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powĺatu,
Nacz. Wydz. SOZ).



)

6. Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokľzyskiego w związku z wnioskiem Dyľektora
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia zgody na czasowe
zaprzestanie działalności leczniczej oddziału Chirurgicznego ogólnego (Dyľ. ZoZ w Busku
_ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).
7. Zapoznanie się z pismem Świętokľzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa
Sanitarnego, wzywającym w tľybie pilnym Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju do pľzesłania odpowiedzí na pytania w sprawie funkcjonowania izolatek w oddziale
Chorób Zakażnych (Dyr. ZoZ w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
8. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie, przedłoŻonego
prZęZ Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w spľawie
wyľaŻenia zgody na czasowe zwiększenie zatľudnienía z ll2 etatu na cały etat pľacownika na

stanowisku kucharka oľaz dodatkowe zatľudnienie pracownika na umowę zlecenie (Dyr.
PCPR w Busku - Zdľoju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. soz).
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie' pľzedłożonego
przez Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w spľawie
zatwierdzenia pľopozycji zmian do miesięcznych opłat za pobyt w lokalach aktywizującyclr
od 0l .04.2020 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz.
soz).
10. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju w sprawie zamiaru ogłoszenia naboľu na stanowiska: Doradca ds. osób
Niepełnospľawnych w wymiarze 3/ł etatu, opiekun 'WypoŻyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
w wymiarzę I/ą etatu oľaz Kieľowca w pełnym wymiaľze czasu pľacy, w celu realizacji zadan
w projekcie pn' ,, Lepsze oblicze Zycia". (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz.
soz).
l1. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Z&oju oľaz Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju w spľawie
sÍ'inansowania tablicy pľzy bľamie wjazdowej na teľen w/w instytucji (Dyľ. PCPR w Busku -

Zdľoju, Dyľ. PP-Pw Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).
12. Podjęcie uclrwały Zatządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania komisji
konkuľsowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).
13. Rozpatľzenie wniosku Naczelnika Wydziału oR w spľawie zabezpieczenia śľodków
Íinansowych na wykonanie ľegałów jezdnych do aľchiwum zlokalizowanego w Internacie
Zespolu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. oR).
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wskazania dwóch
członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do czynności pľawnych w zakresie lokowania
wolnych śľodków budżetowych na ľachunkach bankowych w innych bankach niz bank
prowadzący obsługę budżetu powiatu w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).
15. Zapoznanie się z pismem Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej
zawiadami ającym, Że ustalona kwota śľodków (limit) Funduszu Pľacy na dof,rnansowanie
w 2020 roku kosztów wynagľodzeń zasadniczych, o któľych mowa w pľzepisach
o pľacownikach samorządowych oľaz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego
doÍ_lnansowania do wynagľodzeń zasaclniczych pľacowników PUP w Busku - Zdľoju,
ľealizujących zadania okľeślone ustawą, wynosi Ż63 tys. zł (Skarbnik Powiatu).
16. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľoju w sprawie
zmiany w planie finansowym wydatków budzetowych w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).
17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdrojl w sprawie zwiększenia limitu wydatków (Skarbnik Powĺatu).
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).
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19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w planie
finansowym zadanzzakręsu administľacji ľządowej oľaz innych zadaí zleconych odľębnymi
ustawami w Ż0Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu).
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).
21. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nľ XIV/l41l20l9 Rady Powiatu W Busku _ Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20Ż0-Ż030 (Skaľbnik
Powiatu).
22. Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżęcie
Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
23. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).
24, Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
Nľ XIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).
25. Rozpatľzenie wniosku Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji.
26. Spľawy roŻne.
Ż1 . Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zaruądu przewodniczyŁ Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 8.00 otwoľzył 67 posiedzenie Zarządu Powiatu.

^d.2Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności Członków Zaľzqdu oraz
zapľoszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez Przewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 65i2020 z dnia 5 maľca 2020 ľoku został
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
wstľzymał się.

Pľotokół Nr 6612020 z dnia l0 maľca 2020 ľoku został
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,

wstľzymał się.

przyjęty przez Członków Zarządu
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _

przyjęry ptzez Członków Zarządu
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdĺoju Gruegoĺz Lasak oľaz Inspektor
w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznali Zarząd Powiatu z ldormaciq o przebiegu ľeaĺizacji
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planu'finansov)ego za 20]9 rok Zespolu Opieki Zdrowoĺnej w Busku - Zdroju - w bľztnieniu
stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

PowyŻsza Informacja zostałaptzyjętaprzęZ Członków Zatządu w głosowaniu pľzy 5 głosach

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

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą Informację o pľzebiegu realizacji planu

finansowego za 20]9 rok Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na\eŻy przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przęz poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a rrastępnie włączenía do poľządku obľad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdľoju w miesiącu czeľwcu 2020 ľoku.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.6
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Inspektoľ

y Wydziale SoZ Adľian Lasak zapozna|i , Zaľząd Powiatu z pismem Wojewody
Świętokľzyskiego skierowanym do Dyľektoľa Swiętokľzyskiego oddziału Wojewódzkiego
NFZ w Kielcach, w związku z wnioskiem Dyľektora ZoZ w Busku - Zdroju w spľawie
udzielenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej oddziału Chiľurgicznego
ogólnego w okľesie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 maja 2020 ľoku, związane
z koniecznością przeprowadzęnia ľemontu zgodnie z za\eceniami Swiętokľzyskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego oÍaz Konsultanta Wojewódzkiego
w Dziedzinie Chiruľgii - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu do

wiadomości.

Ad.7
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegorz Lasak oľaz Inspektoľ

w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznali Zarząd Powiatu z pismem Swiętokľzyskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitaľnego, wzywającym w trybie pilnym
Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdroju do pľzesłania odpowicdzi na pytania zawaľte w piśmie

ŚpwIS, Znak: NEP.9020.8.L2O2O z dnia 19.02.2020 ľ. w spľawie funkcjonowania izolatęk
w oddzialę Chorób Zakażnych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu.

Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegorz Lasak udzielił Zarządowi
Powiatu informacji w pľzedrniotowym zakľesie. Szpital zobowíązany jest do dostosowania
izolatek do obowiązujących wymogów w okľeślonych terminach.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta pľzez Członków Zaruądu Powiatu do

wiadomości.

Ponadto, Pľzewodni czący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolarz nawiązał do złoŻonej skaľgi na

Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej Busku - Zdroju oraz wniosku o Jego dymisję, któľą

otrzymali wszyscy Radni oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
Przewodniczący Zarządu Jeruy Ko|aľz poinfoľmował, iŻ bioľąc pod uwagę działalność
Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Zaruąd Powiatu w Busku - Zdroju
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nie znajduje żadnych pľzesłanek ani podstaw, aby pľzychylić się do wniosku o dymisję
Dyrektora Szpitala. 'W zwíązku Z powyŻszym w/w skarga oraz wniosek o dymisję są
bezpodstawne i bezpľzedmiotowe. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju spełnia oczekiwaniaZaruądu Powiatu
w Busku - Zdľoju w zakľesie zarządzania Szpitalem.

Ad. I
Dyľektoľ Domu Pornocy Społecznej w Zboľowie
Powiatu wniosek w spľawie wyľaŻenia zgody na
etatu na cały etat pracownika na stanowisku
pľacownika na umowę zlecenie.

Jolanta Kałucka przedstawiła Zarządowl
cZaSoWe zwiększenie zatľudnienia z 1l2
kuchaľka oraz dodatkowe zatľudnienie

Ww wniosek wraz z opinią Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Po analizie oÍaz z uwagą, íz wlw zatľudnienie winrro zostac zľealizowane w ramach własnego
budżetu jednostki, CzłonkowieZarządu Powiatu pozýywnie zaopiniowalipowyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 9
Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka przedstawiła Zarządowi
Powiatu wniosek w spľawie zatwięrdzenia propozycji zmian do miesięcznych opłat za pobyt
w lokalach aktywizujących od 0l.04.2020 roku.

W/w wniosek wľaz z opinią Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju - stanowi zołqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izie Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniowali powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
pľzedstawił Zarządowi Powiatu wniosek w sprawie zamiaru ogłoszenia naboru na stanowiska:
Doľadca ds. osób Niepełnospľawn1,ch w u,ymiarze 3/l etatĺl, opiekun 'WypoŻyczalni Spľzęttl
Rehabilitacyjnego w wymiarze Yą etatu oraz Kieľowca w pełnym wymiarze czasu pľacy.

PowyŻsze zatľudnienie jest niezbędne w celu reaIizacji zadan w pľojekcie PÍl.,, Lepsze oblicze
Życia", ľealizowanego w ľamach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego na lata ŻO14 - 2O2O, oś Prioľytetowa 9 _ Włączenie społecznę i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 _ Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdľowotnych, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Przewidywany termin zatľudnienia: od 1 kwietnia 2020 ľoku do 31 marca 2022 ľoku. W/w
wniosek - stanowi załqczník nr 8 do niniejszego protokołu'

Po analizie Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniowali powyzszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 1l
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Andľzej Smulczyński
oľaz Nauczyciel zastępujący Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju Maľcin Radota, przedstawi|i Zarządowi Powiatu wniosek z pľośbą o sf'lnansowanie
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tablicy infoľmacyjnej - pylonu' któľy ma zosÍac zainstalowany w pasie dľogowym pľZy
bľamie wjazdowej na teľęn w/w instytucji. Szacunkou'oy koszt pylonu wynosi około 8 tys. zł.
W/w oznakowanie instytucji jest niezbędne, bowiem wielu klientów PCPR i PP-P w Busku -

Zdroju ma ogľomny problem z odna\ezieniem budynku, któľy znajduje się w znacznej
odległości od dľogi. W/w wniosek - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie' z uwagi na bľak śľodków finansowych Członkowie Zarządu Powiatu negatywnie
zaopiniowali powyższy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosaclr -wstľzyrnał się'

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz Zaproponował jednocześnie rozvłaŻenie ľozwiązania
podobnego do zastosowanego ptzez Staľostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy.
Tablica infoľmacyjna znajdująca się przed budynkiem Starostwa zawięta elementy reklamy
ťtľm, ale również stanowi oznaczenię Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju.

Ad. 12
Wicepľzewodniczący Zarządu Powiatu Stanisław Klimczak przedstawił pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji konkuľsowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycie|i w Busku - Zdľoju.

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

Uchwała Nľ 286/2020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia |2 marca 2020 ľoku
w spľawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju -
stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału oR Krzysztoť Welenc pľzedstawił Zarządowi Powiatu wniosek
w sprawie zabezpieczenia śľodków ťrnansowych na wykonanie ľegałów jezdnych do
aľchiwum zlokalizowanego w Inteľnacie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
w Busku - Zdroju, któľe bęclzie przeznaczone clla Wyclziału Komunikacji i Tľanspofttt tttt'

Staľostwa Powiatowego. Szacunkowy koszt wykonania regałów wynosił będzie około 70 000
zł bľutto' Ww wniosek - stanowi załqcznik nr II do niniejszego pľotokołu.

Po ana|izíe, Zaruąd Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu na
finansowych w wysokości 40 tys. zł. W pieľwszej kolejności naleŻy
zapełnić, obecnie posiadane aľchiwum.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaľządu Powiatu
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

w/w cel śľodków
jednak optymalnie

w głosowaniu przy

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -

Zdľoju w spľawie wskazania clwóch członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do
czynności pľawnych w zakľesie lokowania wolnych środków budzetowych na ľachunkacl'l
bankowyclr w innych bankach niz bank pľowadzący obsługę budŻetu powiatu w 2020 ľoku.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach

zaopiniowana przez Członków Zarządu
-pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 28712020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju do czynności
prawnych w zakľesie lokowania wolnych Środków budzetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niz bank pľowadzący obsługę budzetu powiatu w 2020 roku - stanowi
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z pismem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej zawiadamiającym, Że ustalona kwota środków (limit) Funduszu Pľacy
na dofinansowanie w 2020 ľoku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o któľych mowa
w pľzepisach o pľacownikach samoľządovYych oľaz składek na ubezpieczenia społeczne od
wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego
Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju, rea|izujących zadania okľęŚlone ustawą, wynosi 263 tys. zł.
Stosownie do aľt' l08c ust. 5 ustawy, ustalona powyzej kwota śľodków Funduszu Pracy
będzie przekazywana samoľządowi powiatu w okresach miesięcznych, w wysokości lll'2
kwoty ustalonej naľok Ż0Ż0' Zgodnie zaľt. l08c ust. l0 ustawy środki niewykorzystane na
wskazane wyŻęj zadanie do dnia 3l grudnia 2020 ľoku, podlegają zwľotowi na ľachunek
dysponenta Funduszu Pľacy do dnia 31 stycznia 2021 ľoku' W/w pismo stanowi załqcznik
nr I3 do niniejszego protokołu'

Informacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2020 roku, Znak:
FK.07l 'l5.2020.BS w spľawie zmiany w planie finansowym wydatków budzetowych w 2020
ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju z dnia 4 marca 2020 ľoku, Znak:
PCPR.ZAF.3Ol t.15.Ż0Ż0 w spľawie zwiększenia limitu wydatków na2020 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak 'przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -

Zdľoju w sprawie znrian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 20Ż0.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęZ Członków Zarządtl
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Uchwała Nľ 288/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 12 marca 2020 ľoku
wspľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 - stanowi załqcznik nr 16 do
niniej szego protokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdroju w spľawie zmian w planie ľtnansowym zadan z zakresu administracji rządowej oľaz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 289/20Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 1Ż marca 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oruz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2020 ľoku - stanowi załqcznik nr ]7 do niniejszego
protokołu.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 29012020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 12 maľca 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych - stanowi
załqcznĺk nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nľ XIV/147120I9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía
30 grudnia 2019 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lata2020-2030.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 29112020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia |2 marca 2020 ľoku
w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/l47l20|9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 grudnia 20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

|ata2020-2030 - stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego pľotokołu.

^d.22Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił autopoprawkę do
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku
załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu vzyjął powyŻszą autopopľawkę w
za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

inicj atywy uchwałodaw czej

- w bľzmieniu stanowiącym

głosowaniu przy 5 głosach _



Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę wraz z autopoprawką należy przekazaé
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

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

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak pľzedstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 21do niniejszego protokołu.

Po analizie,Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach _

za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się'

Decyzją Członków Zaruądu, povĺyŻszą inicjatywę wtaz z autopopľawką nalezy przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu' celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady
Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.24Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił autopopľawkę do inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/l47l20l9 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
30 gľudnia 20l9 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

Iata2}20 _2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach -
za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę wraz z autopoprawką naleŻy pľzekazać,

Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady
Powiatu.

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

Ad.25
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji, któľe odbyło
się w dniu 4 marca 2020 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego
protokołu.

Członkowie Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 4 maľca 2020 roku
ľozpatľywali anonimowe pismo zawieĺające tľeść skaľgową na dyrektorów jednostki

organizacyjnej powiatu - Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
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Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju. Komisja ustaliła, iz wlw skaľga nie zawieľa
oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska)' ani adľesu zwľotnego, a zatem zgodnie z zapisami
paľagľafu 8 Rozpoľządzenia Rady Ministrów w spľawie organizacji przyjmowania
i ľozpatľywania skaľg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku, skaľgę anonimową pozostawia
się bez rozpoznania. Jednak z uwagi na to' iŻ w wlw skardze podnoszone są ważne aspekty
dotyczące niepľawidłowości funkcjonowania jednostki w tym zagroŻenia bezpieczeństwa
dzieci, Członkowie Komisji jednogło.śnie wnioskują, aby anonimowa skarga została
pľzekazana do Wydziału Edukacji, Kultuľy i Kultuľy Fizycznej Staľostwa Powiatowego,
celem dogłębnego zbadanía spľawy'

W odniesieniu do powyższego wniosku Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował,
iz wlw anonimowa skaľga została juŻ przekazana do Naczelnika Wydziału EK Starostwa
Powiatowego, celem zbadania sprawy oraz odniesienia się przez dyľektoľów w/w jednostki
oświatowej do podnoszonych w skaľdze zarzutőw'

Ad.26

W sprawach ľóżnyclt:

Zarząd Powiatu przepľowadził rozmowy z Dyľektoľami: I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdroju Tomaszem Galantem, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku -

Zdľoju Andľzejem Bilewskim, Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku -

Z&oju Lucyną Wojnowską, Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Sylwestrem Pałką w zakresie bieżącej sytuacji wiw jednostek oświatowych oľaz planów
finansowych na 2020 rok. Zaľząd Powiatu oľaz Skaľbnik Powiatu zapoznali się i dokonali
analizy m. in. w zakľesie:
- stanu zatľudnienia w tym stanu zatrudnienia nauczycieli, administľacji i obsługi, ilości
etatów, liczby uczniów w szkole, liczby klas oľaz śľedniej liczby uczniów w klasie w ľoku
szkolnym bieŻącym i ptzyszłym' wielkości planowanej subwencji, wysokości planowanych
wydatków, dochodów budzetowych, wynagľodzęń pracowników w tym wyľównania płacy
zasadniczej do Ż600,- oľaz występującym spłaszczeniem wynagľodzeń pomiędzy
pľacownikami administľacji a obsługi, uwzględnienięm 6%o podwyżki dla nauczycieli od m-ca
wľześnia, pľzewidywane niedobory, plany i propozycje dyrektoľów w zakľesie
zľównoważenia wydatkórł' budżetowych.
Szczegółowe zestawienia w ilw zakľesie:
- I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju - stanowi załqczník nr 24 do niniejszego
protokołu.
_ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 25 do

niniej szego protokołu.
- Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik
nľ 26 do niniejszego pľotokołu.
- Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nľ 27
do niniejszego pľotokołu.

Zaruąd Powiatu ustalił, iz na kolejnym posiedzeniu przeprowadzi ľozmowy z Dyľektorem
ZSS w Busku - Zdroju, Dyľektoľem SOS-W dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku -

Zdroju oľaz Dyľektorem SOS-W w Bľoninie.
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Ad.27
Po zręa|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący 7'aľządv Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 13.05 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

\.

Protoktił sporządzila
[]aľlrara Banaś


