
Znak: 8R.0022.2 .69.2020

Pľotokól Nr 69/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27 marca 2020 ľoku'
które odbylo się w foľmie telekonfeľencji

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Jeruy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Piotr Zeljaś _ Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
Andľzej Smulczyński _ Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Sławolniľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Anna Majkowska - Kięľowt'lik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchonrościami w Wydziale GKN
Maľiola Koľnicka - Inspektoľ w Wydziale EK
Aľtur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia'
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Wdľożerrie uchwał Rady Powiatu z XVI Sesji Rady Powiatu z dniaŻ0 maľca 2020 ľoku.
6. Przy.ięcie spľawozdania z działalności Placówki opiekuńczo _ Wyclrowawczej

w Winiaľach z.aŻ0l9 ľok (Dyľ. Po-w w Winiaľach, Nacz. Wyclz. SoZ)'
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7. Zapoznanle się z infbľnracją Dyľektoľa Powiatowego Ccntľunr Ponrocy l{odzinie w l]usku

- Zdľoiu na tenrat Pľojektu ,,Lepsze oblicze Życia" (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju,
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Zapoznanie się ze spľawozdaniem z ľealizacji Pľojektu ',Rodzina Wspólna Troska'' za
okľes od 01 .10.20l9 ľ. do 31.1Ż.20119 ľ. (ľ)yľ. PCPR w Busku _Zďroju, Nacz. Wyĺlz.
soz).

9. Rozpatľzenie pisma Dyrektora Powiatowcgo Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdľoju w spľawie Projektu pn. ,,Llnlowa odpowieĺJzicllności rodzicielskiei jako element
vlsparcicl na ľZecZ osĺjb.ĺünkciorułjqcych v,ľamąch pieczy zasĺępcze'i" (Dyľ. I'CPR
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wyclz. soz, Skaľbnik Powiatu).

10. Ponowne rczpatľzenie wniosku PGE Dystrybucja S.A. oddział Skaľżysko - Kamienna
w spľawie podpisania porozumienia w celu ustanowienia słtrŻebności pľzesyłu nŹl

clziałkach wm. WełecZgm. Busko -Zdľo1(Nacz. Wydz. GKN).
ll. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I LiceLrln ogólnokształcącego w Busku - Zclľoju

w spľawie zabezpieczenia śľodków ĺlnansowych na closkonalęnie zawodowe rrauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

lŻ.7'apoznanie się Ze spľawozdanialni Dyľektoľa Zespołu Szkół 'leclrniczno

InÍbrmatycznych w Busku Zdľoju z ľealizacji pľojektów edukacyjnych pn.:

,,Zclgľuniczne pľukĺyki zawtlĺJov,e dľogc1 do kaľieľy" oľaz ,, Korpus Jachowcóv'
w,s1'sĺil1lraca eksperĺów dta e.fekĺywnego ksztalceniĺl pľakĺycznego v) brclnży
ga'sĺronomiczno - hoľelclrskie.i '' (Nacz. Wydz. EK).

13, Zapoznanie się Ze spľawozdaniami Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdro.iu z rea|izacji pľojektów edukacyjrrych pn.:

,,Hotelarze pľzyszlości" oraz ,,ĺľymiar nlięclzynclľo6l6yly |1) k,gzĺclĺceniu 761y,g6tpy'yn1"

(Nacz. Wydz. EK).
l4. Podjęcie inicjatywy uĺ:hwałodawczej w spľawie wyłączelria Pľzedszkola Specjalrrego

w Busku - Zdroju z Zespołu Szkół Specjallrych w Busku _ Zdroju (Nacz. Wydz. BK).
15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcz,ej w spľawie likwidacji Pľzedszkola Specjalnego

w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. BK).
16. Rozpatľzenie wniosku |)yľektoľa Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdľo.1u w sprawie wyrazenia zgody na zatľudnienie emeľytowanego nauczyciela (Nacz.
Wyĺlz. EK)'

17. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Społ1owego

w Busku - Zdľoju w spľawie wyľazellia 'zgotIy lra pľĺ-lpoľĺ;jotlatlllc zwolltielrie llajenicy
z opłaty za wynajeln powieľzclrni uzytkowej pocl automaty w związku z epidemią (Nacz.

Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).
l8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowyclr w Busku - Zdroju

w sprawie wyľazellia zgody na pľopoľo.ionalne zwolnienie ľlajenrców z opłaty za wynajem

powieľzchni użytkowej pocl autonraty w z'wląz,ku z cpidenrią (Nacz. Wydz. EK'
Skaľbnik Powiatu).

l9.Rozpatľzcnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Tcohnicznyclr i ogćllnokształcącycli
w Busku - Zdľojtl rł' spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków clo planu finansowego na

rok 2020 (Skarbnik Powiatu).
20. Rozpatľzenię wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Buskr't -

Zdroju w spľawie pľzekwaliľrkowania wyclatkciw w plariie budŻetu na 2020 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

21. Podjęcie trchwały Z'aľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budzecie

Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).
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22. Podjęcie uchwały Zaľz'ąĺ)ĺl Powiatu w Busku - ZclľojLr w spľawie pľzeniesieli w plalrie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku podział ľezeľwy celowej
przeznaczonej na zar ządzanie kľyzysowe (S ka ľb n ik Pow i atu).

23. Podjęcie uchwały Zarządv Powiatu w Busku _ Zdrojv w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie r"rchwały Zaruądu Powiatr-l w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skaľbnik l'owiatu).

25. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmlan w planic
finansowym zadan z zakrestl aclministracji ľząclowej oÍaz innych zadan zleconych
odľębnyrni ustawanri w 2020 ľokir (Skarbnik Porvĺatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

27 . Rozpatrzenle wniosku Komisj i Skaľg, Wniosków i Petycj i'
28. Spľawy róŻne.
29. Zamkni ęcie posied zenia'

Ad. I
obľadonr Zaľządu pľzewodniczył Przewodriiczący Zarządu Jerzy Kolarz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 90()otwol'zył 69 posiedzerrie Zal'ządu Powiatu, któľe zgodnie z $ 39a
ust. l Statutu Powiatu Buskiego odbyło się w tľybie telekonfeľencji.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu.Teľzy Kolaľz oświaclczył, íŻ aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
5 Członków Zaľządu, co stanowi quorunr pozwalające na podejmowanie pľawomocnyclr
uchwał i decyzji * listy obecności Członków Zarzqdu oraz zapľoszoltycll osób stanowíq
załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany ptzęZ PrzewodnicZącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowarriu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 68/2020 z dnia 20 lrrarca 2020 ľoku został pľz1,jęty pl'7,e7. Członków 7.al'ządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się'

Ad.5
Wdľożenie uclrwał Rady Powiatu z XVI Ses.ji Rady Powiatu z dnia 20 maľca 2020 ľoku _
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr XVI l 169 l2020 Rady Powiattr w Busku - Zdľoju z dnia 20 trraľca 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżęcie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku

_ za wdrożenie powyŻszej uchwały i irrfbľnrowanie Zaľządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak'

Uchwałę przekazuje się do:
Pľezesa Regionalnej Izby obľaclrunkowei w Kielcach Zespoł Zanriejscowy
w Sandomieľzu'
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowynr Wojewcidztwa
Świętokľzyskiego.



Powyższe stanowisko zostalo przyjętc przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach -za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nr XVI / l70 l 2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 maľca 2020 ľoktl
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku

- za wdľożenie powyższej uclrwały i inĺ''oľnrowanie Zarządu Powiatu o postępaclr
wdľazania w życie oclpowicclzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

lJchwałę pľzekazujc się clo:

- Pľezesa Rcgionalnej lzby obľaohLlnkowej w Kielcach - Zespoł Zarniejscowy
w Sandomieľzu.
Uclrwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowym Województwa
Świętokľzyskiego'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjętc przez Czlonków ZarząĺIu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 głosach _pľzecilv i 0 głosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVI l l7l /2020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 20 nraľca
2020 ľoku w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdľojr-l
zdnia 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Bnskiego na lata 2020 - 2030

za wdrożenie powyższej uchwały i infbľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

- Skaľbnik Powiatlr Aľtuľ Polniak zobowiązany jest do pľzesłania powyŻszej uchwały
w Íbľmie elektronicznej w progľamie BESTIA do:
Pľezesa Regionalnej Izby obľaclrurrkowej w Kielcach - Zespoł Zamiejscowy
w Sandonrieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków ZaľząĺJu l)owiatu w głosowaniu
przy 5 głosach _za,,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nľ xVI / 172 /2020 Racly Powiatu w Buskir - Zclro.iu z dnia 20 maľca
2020 ľoku w spľawie lrdzielenia pomocy Íinansowej Wojewóclztwu Świętokľzyskiemu na
ľealizację zadan z zakľesu kultuľ1,

za wdroŻenie powyższej uclrwały i illĺ'oľnrowanie 7_,arządu Powiatu o postępach
wdľażania w Życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak oľaz
Naczelnik Wydz. EK Renata Kľzemieli.

Uchwałę ptzekazuje się do:
Pľezesa Regionalne.i lzby obľachunkowe.i w Kielcach Zespół Zanriejscowy
w Sandomieľzu'

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przcz Członków Zarządu Powiatu w glosolvaniu
przy 5 glosach _zar0 glosach _pľzecilv i 0 głosach _lvstľzymal się.

Uchwała Nľ XVI l l73 12020 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 20 maľca
2020 ľoku w spľawie udzielenia polnocy f,rnansowej Gminie Busko - Zdľo.j na ľealizację
zadan z zakľesu kultuľy i kultuľy ťlzycznej

za wdľożenie powyższej trchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdľazania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz
Naczelnik Wvdz. EK Renata Kľzenrień.
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Uchwałę pľzekaziljc się c1o:

_ Pľezesa Regionalnej Izby obľaohunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandomięľzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonkĺíw ZarząłJu Powiatu w głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymal się.

Uchwała Nr XVI l l74 l 2020 Rady Powiatu w l]usku - Z,droiu z dnia 20 nrarca
2020 ľoku w spľawic udzielenia ponlocy finansorvcj Glninie Nowy Korczyn na ľcalizację
zadan z zakľesu kultuľy

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiattl o postępaclr
wdľażania w zycie oclpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtutľ Polniak oľaz
Naczelnik 1łllydz' EK Renata Kľzemieri.

Uchwałę przekazuje się do:
Pľezesa Regionalnej Izby obraclrunkowej w Kielcaclr Zespoł Zamiejscowy
w Sandonricľzu'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyĺęte przez Czlonków Zarządu Porviatu w głosorvaniu
pľzy 5 glosach _zar 0 głosach _pľzeciw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVI / l75 12020 Rady Powiatr"r w Busku - Z&oju z dnia 20 marca
2020 ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Grninie Solec - Zdrőj na ľealizacj ę zadan
z zakľesu kultuľy

za wdľoŻęnie powyższe.i uchwały i infoľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdraŻania w Życie oclpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz
Naczelnik Wyclz. EK Renata KľzeInień.

Uchwałę przekazuje się do:
_ Pľezesa Regiolralnej ĺzby obľachunkowej w Kielcaclr Zespőł Zanriejscowy

w Sandomieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 glosach -wstrzymal się.

l-Ichu,ała Nľ XvI / 176 l 20Ż0 Rad1' Porł'iattl \\' Busktl Zdroju z clrria 20 lrraľca
2020 ľoku w spľawie wyľażenĺa woli pľzystąpienia Powiatu Btrskiego do ľealizacji pľojektu
pn. ,.Go fbľ it - lrancls _ on Euľope'' (,,I)o dzieła - pľaktyczna Euľopa'')

_ za wdľoŹenie powyŻszej uchwały i infoľmowanie Zarząclu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiedzialni Są: Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokszÍałcących w Btrsku Zdľoitl Ltlcyna Wojnowska oÍa7' Naczelnik
Wydziału EK Renata Kľzernień.

[Jchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamaclr nadzoľl-t lra poc1stawie aľt. 78 ust. l ustawy
zdnia 5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľządzic powiatowylll.

Powy'ższc stanowisko zostalo pľzyjętc pÍzcz Czlonkórv Zarządu Porviatu rv głosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -przcciw i 0 głosach -wstrzymal się.

tJchwała Nľ XVI l l77 12020 Rady Powiatu w Busku - Zclľojtr z dnia 20 maľca
2020 ľoktr w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu
pn' ,,7'agraniczne pľaktyki - dľogą do kaľieľy 2''
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_ Za wdľoŻeIlie powyŻsz.ej uclrwały i illĺbľnrowanie 7'aľząclu Powiatu o postępaoh
wdľażania w życie odpowiedzialni Są: Dyľektoľ Zespołlr Szkół Technicznych
iogólnokształcących w Busku Zdroju Lucyna Wojnowska oÍaz Naczelnik
Wydziału EK Renata Kľzemień'

Uchwałę pľzekazuje się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ratnach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca l998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Porr'yższc stanorvisko zostalo przyjętc przez Czlonkórv Zarządu Porviatu rv glosowĺrniu
przy 5 glosach _zar 0 glosach -pľzcciw i 0 glosach _wstľzynlal się.

Uchwała Nr XVI l l78 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 20 nraľca
2020 ľoku w sprawie utwoľzenia Branżowe.j Szkoły II Stopnia Nr 1 w Busku - Zdľoju
w Zespole Szkół Techniczrrych i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku -
Zdľojrr

- Za wdľożenie powyższej r-rchwały i infoľmowanle Zaľządu Powiatu o postępaclr
wdľażania w'Życie odpowiedzialna 'iest Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzemień
oľaz Dyľektoľ Zespołtr Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľojtl
Lucyna Wojnowska,

Uchwałę pľzekazuie się do:

- Wojewody Świętokľzyskiego w ramach naclzoľu na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym.
Świętokľzyskiego Kuratoľa oświaĹy.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

Uchwała Nľ XVI l l79 12020 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 20 nraľca
2020 ľoku w spľawie udzielenia portlocy ĺjnalrsowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy
społecznej Z ptzeznaczeniem na realizację zadania zwíązanego z dostaľczaniem żywności dla
ľoc1zin i osób zagtoŻonych wykluczeniem społecznym

za wdroŻenie powyŻszej uchwały i inĺbrmowanie Zatządu Powiatu o postępach
wdľaŻania w życie odpowiedzialny jest Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak ota7.
Naczelnik Wydziału SoZ Słarvonrir l)alach.

Uchwałę pľzekaztrje się do:
Prezesa Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach Zespőł Zamiejscowy
w Sandonrieľzu.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członków Zarząclu Powiatu rv glosowaniu
przy 5 głosach _za,0 glosach -pľzeciw i 0 glosach _wstľzymal się.

lJohwała Nľ XVI / l80 12020 Rady Powiatu w Busku - Zdro'iv z dnla 20 rnaľca
2020 ľoku w spľawie udzielenia zgody na zastosowanie boniĺlkaty od opłaty rocznej z tytułu
tľwałego zarządu

za wdroŻenie powyższej uchwały i infoľmowanie Zaruądu Powiatu o postępach
wdľażania w życie odpowiecĺzialni są: Naczehrik Wydziału GKN řIenľyk Kľzyżański'
Dyľektoľ Powiatowego Centľuľl-l Pomocy Rodzinie w Busku - Zclľoju Andrzej
Snrulczyński oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:
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_ Wojewody Świętokľzyskiego w ľalrraolr naclzoľLl na podstawie aľt. 78 ust' l ustawy
z dnia 5 czeľwca l998 ľoku o samorządzie powiatowym'

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Członkríw Zarządu Porviatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach -przeciw i 0 glosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ XVI l |81 l 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z d,nia 20 maľca
2020 roku w spľawie wyraŻenia zgody na ĺlŻyczenie powieľzchni użytkowej znajdującej się
w btlclynku ocldziału Choľób Z'akażnych Zcspołu opieki Zdrowotncj w Busku - Zdľoju

za wdľoŻenic powyzszej uclrwały i infbľmowanic Zaľządu Powiattr o postępacli
wdľażania w zycie odpowiedzialny jest Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
- Züoju Gľzegotz Lasak, Naczelnik Wydziałtr GKN l{enľyk Krzyżanski oraz
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o saľnoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
pľzy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymal się.

Uchwała Nr XVI l l82 /2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 maľca
2020 roku w sprawie rczpatrzenía skaľgi na bezczynność Powiatowe go Zarządu Dľóg
w Busku - Zdroiu

wykonanie uchwały Rada Powiatu powierzyła Ptzewodniczącemu Rady Powiatu,
celem zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

- Uchwałę otrzymują: Skaľzący, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -
Zdroju oľaz Nacz. Wydz. oR Kľzysztof Welenc.

Uchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamaoh nadzoľu na podstawie aľt. 78 ust. l ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonków Zarządu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 glosach _pľzeciw i 0 glosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ XVI l 183 12020 Rady Powiatu w Brrsku - Zdľoju z dnia 20 maľca
2020 roku w spľawie rczpatrzenía skaľgi na l)yľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Btlsku -
Zdľoju

wykonanie uchwały Rada Powiatu powieľzyła Pľzewodniczącemu Rady Powiatu,
celem zawiadomienia Skaľżącego o sposobie załatwienia skaľgi.
Uchwałę otľzymują: Skaľzący, Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju oľaz Nacz. Wydz. oR
Kĺzysztof Welenc.

Uchwałę pľzekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľanrach nadzoľl't na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo pľzyjętc przez Czlonków Zarząclu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _zar0 głosach -przeciw i 0 glosach _wstľzymal się.
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Uclrwała Nľ XVI / |84 12020 Rady Powiatu w Busku _ Zclľoju 'z ĺ]nia 20 maľca
2020 roku w spľawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowe.j skaľgi na działalność
dyľektora jednostki oľganizacyjnej powiatu

pozostawia się bęz ľozpoznania skargę na działalność dyľektoľa jednostki
or ganizacy jnej powi atu.

Uchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoru na podstawie aľt. 78 ust. 1 ustawy
zdnia 5 czerwca 1998 ľokrr o samoľządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostalo przyjęte przez Czlonkĺíw Zarząclu Powiatu w glosowaniu
przy 5 glosach _za,0 głosach -pľzecĺw i 0 glosach -wstľzymal się.

Uchwała Nr XVI l l85 12020 Rady Powiatu w Busku
2020 ľoku w spľawie zmiany Statutu Powiatu Btrskiego.

Zdroju z dnia 20 maľca

za wdrożęnie powyższej uchwały i inÍbľmowanie Zarządu Powiatu o postępach
wdrażania w Życie odpowiedziahry jest Naczelnik Wydziałtr oR Kľzysztof Welenc,
wtym do pľzekazania uchwały Naczelnikom/Kieľownikom Wyclziałów/Refeľatów
Staľostwa.

Uchwałę przekazuje się do:
Wojewody Świętokľzyskiego w ľamach nadzoľu na podstawie aľt' 78 ust. 1 ustawy
z dnla 5 czerwca 1998 ľoku o sanroľządzie powiatowym.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uľzędowyrn
Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostalo pľryjęte pÍzez Czlonków Zarządu Powiatu
przy 5 glosach _za,0 glosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymal sĺę.

Województwa

w glosowaniu

Ad. ó
Dyrektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Zeljaś pľzedstawił
spľawozdanie z cJziałąlności Plclcĺjwki opiekuńczo - ĺľychowawczej yl, 'ĺľiniclrach za rok
201 9.

opinia Naczelnika Wydziałrr Spľaw obywatelskich, Zclľowia i obľony Cywilnej do
spľar,l'ozdaĺia z dz'iałalności Placówki opickuliczo - Wycliowawczej w Williaľaoh za 2019
rok wľaz zwlw Spľav,ozdaniem - stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

W nawiązaniu do aktualnej syttlacji związanej z epidemią koľonawiľusa, Członek Zaľządu
Wiesław Maľzec zapyÍał o liczbę wyclrowanków aktualnie pľzebywających w Placówce.
odpowiadając, Dyľektoľ Po-W w Winiaľach poinfbľnrował, Że na dzien dzisiejszy
w Placówce pľzebywają wszyscy podopieczni' Ponrimo możliwości udzielenia pľzepustki na
wyjazd, w celu zachowania środków bezpieczeństwa' żadne z podopiecznych jej nie
otľzymało.

Dyrektoľ Placówki odpowiadając na pytanie Członka Zaľządu Tomasza Mieľzwy udzielił
szczegołowych wyjaśnień w zakresie znacznej ilości wizyt lekarskich wychowanków.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarz'ądu .Ieľzy Kolaľz w nawiązaniu do planów pľzeniesienia
Placówki opiektrńczo - Wychowawcze.i clo obiektu w Kostkach DrrŻych poinfoľmował,
o aktualnie pocljętych działaniach. Następnie, Pľzewodniczący Zaľządu polecił, aby Dyľektoľ



I

\\|ťaZ ze swoil11i pľacownikami pľZygotował ľeallly koszttlľys ĺirnkcjonowallia I)lacówki
opiekuńczo - Wyclrowawczej w celu zmniejszeľlia kosztów.

PowŻszę spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzirrie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyliski
poinÍ-oľmował, ż,e w dnitr 28.02.ŻO2O r. została podpisana Llmowa na doĺjnansowanic Pľojektu
,,Lepsze oblicze Życia" współfinansowanego w ľalnaclr osi Pľioľytetowej 9 Włączenie
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2\]łatwianie clostęptt do wysokiój jakosci usług
społecznych i zclľowotnych, Poddziałanie 9.2.l Rozwój wysokicj jakosci usług społecznycň
Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokľzý'Ĺi.go na lata 2O14 _2020.
Realizacja załoŻęí'l pľojektowych obe.jmuje okľes od 0l.04.2O2O r. do 3I.O3.2022 r'
Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistyc znych
i minimalizac.ia baľieľ i bľaków uniemożliwiająóych samodzielňe 

_ĺuńkcjono*áni"

w środowisku lokalnym popÍzez zwiększenie dostępności do usług opiókuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagroŻonych ubóstwenl l wyklucz.ni".
społecznym, podnoszenie kompetenc.ji opiekunów osób niesanrodzielnych oraz kompleksowe
wspaľcie w postaci poľaclnictwa specjalistycznego clla 50 osób lra teľenie Powiatu buskiego
(z teľenu gminy Busko - Zdroj oľaz miast gmin nriejsko _ wiejskich). Cel główny Projek]u
zostanie osiągnięty popÍZęz zastosowanie alteľnatywrrycń Íbľm opi.Lĺ 

'będących

konrpleksowyln i zindywidualizowalrym wspaľciem uwzględniają.y- *rrystkie aspekty
ĺunkcjonowania osób zagroŻonych ubóstwem i wyklu"'.ni.'o społéc'ny-' 

-ich 
otocźeniá,

w tym osób niepełnospľawnych i osób niesamodzielnych poprzez opiekę i konsultacje
specjalistyczne (psycholog, doľadca ds. oN) oľaz zajęcia uśpľawniająóo _'ľehabilitacyjňe
i clowóz osób Niepełnospľawnych i osób Niesalnodzielny.Ĺ do piacówek uzyteczn'uści
publicznej.
Infbľnracja Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku Zdľo.iu
w powyższym zakľesie stanowi załqcznik nr 5 do ninie.iszego pľotokołu'

odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mierzwy, Dyrektor PCPR w Busku -Zdľoju poinfoľmował, Że kľyteria naboru do Pľojektu wkľótôe zóstaną ustalone' aktualnie
trwaj ą prace pľZygotow awcze.
Ponadto, Dyľektoľ pointbľmował, że Powiatowe Centľtlm Pomocy Rodzinie realizując
povĺyŻszy Pľojekt będzie współpľacowało z Miejsko - Grninnymi ośľodkami Pomocy
Społecznej.

Infbľmaoja w powyzszym zakľesie została przy'ięta pl*zez Członków 7,arządu Powiatu clo
wiadomości.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rocizinie w Busku - 7.droju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zal'ząd Powiatu Ze spľawozdaniem nr 7l2O19IRWT z realízacji ľľojôkm ,,Roázina
Wspólna Tľoska'' za okľes od 01 .lO'2Ol9 r. do 3l.12'2019 ľ. - w bľz-nlieniu stanowiącym
załqczłtik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

InÍbľnracja w powyższym zakresie została przy.ięta pľZeZ Członkćlw Zarządu Powiatu ĺlo
wiadorności.
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Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
poinfornrował Zarząd Powiatu o pozytywnej ocenie Íbľmalnej wniosku o dofinansowanie
Pľojektrr pn. ,,Umowa odpowiedzialności ľodzicielskiej jako element wspaľcia na ľzecz osób
funkcjonujących w ľanrach pieczy zastępczej'' współÍinansowanego w ramach pľojektu
,,Scieżki współpľacy - wspaľcie dla podmiotów wdľażających współpľacę międzynarodową''
w ľamach działania: 4'3. Współpľaca ponadnaľodowa, oś IV' Innowacje społeczne
iwspółpľaca ponadnaľodowa skierowana clo podmiotów realizujących projekty standardowe
w ľanracli EFS w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr 7 do ninicjszego protokołtl.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, Pľzewodniczący
Zaľządu Jeľzy Kolarz zwrőcił uwagę na ľealizację w/w Pľojektu w zakľesie wizýy studyjnej
w jednostce pomocy społecznej u paľtneľa zagranicznego, jak ľównięż o zorganizowaniu
wizyty w Polsce dla paľtneľa zagranicznego.

odpowiadając, Dyľektoľ PCPR w Busku - Zdľojtl poinÍ-oľnrował. Że jeŻe|i będą jakiekolwiek
pľzeciwności powyŻsze nie bęclzie ľealizowane.

Infoľmacja w powyzszynr zakľesie została pľzyjęta pľZez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Następnie, w nawiązaniu do wniosku pľzedstawionego na posiedzeniu Zaruądu Powiatu w dn.
5 maľca br. w zakresie wyľazenia zgody na budowę garuŻu i ulania płyty Żelbetonowej,
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
poinťormował Zarząd Powiatu, że w trakcie pľac ziemnych pľzy niwelowaniu gruntu odkľyta
została studzienka deszczowa, któľa według pľojektu nie będzie zna.idować się pod
budowanym garaŻem. Studzienka znajdować się będzie na odkrytym placu' na któľym będą
ustawione pojemniki rra śmieci i w kaŻdej chwili będzie rrrozliwy do niej dostęp.
Pismo Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy l{odzinię w Busku Zdľojĺl
w pľzedmiotowej spľawie stanowi zalqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

W odrriesieniu do powyŻszego, Pľzewodniczący Z'aľządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował, że
ustalenia z, popľz'edniego 7'arz'ąclu pozostaj ą I'lez' z,mian. ponieważ 7,arr.ąd Powiattr wyĺľaził
zgodę na budowę garaŻu i ulanie płyty Żelbetolrowej, po uzyskaniu niezbędnyclr zgód
i akceptacji związanych z uzyskaniem zgłoszenia ľobót budowlanych'

Infoľmacja w powyzszym zakresie została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
W nawiązaniu do posiedzenia Zatządu Powiatu z dnia 23 gľudnia Ż0|9 r. odlrośnie wniosku
PGE Dystľybucia S'A' oddział SkarŻysko - Karnienna w spľawie podpisania poľozunrienia
w celu ustanowienia służebności przesyłu w związku z pľzebudową sieci elektľoeneľgetycznej
napowietľznej na kablową śľedrriego napięcia na dz'iałkach nľ 572115 i 572l|6 w obľębie
m. Wełecz' gm. Busko Zdrőj, Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchonrościarni
w Wydziale GKN Anna Majkowska zapoznała Zaľząd Powiatu Z operatelTl szacunkowym
okľeŚlającym waľtość ľynkową słuzebności pľzesyłu, ce1em ustalenia jednoľazowego
wynagľodzenia -- w bľzmieniu stanowiącym zalĺ1cznik łlr 9 do ninieiszego pľotokołu.
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Kierownik Reĺcľatu Gospoclaľki Nicľuclronrościanri w Wyclzialc GKN poinfoľlrrow ała, Że
rzeczoznawca w opeľacie ustalił wysokość służebności lra kwotę 9 700,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował ustaloną kwotę służebności
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ponadto, Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN
poinfbľmowała, Że po zaakceptowaniu w/w kwoty pľzygotowany zostanie pľojekt uchwały
Z'arządtl Powiattl w spľawie wyľażenia zgody na zarł,arcie tlmowy słuzebności przesyłu.

'W związkrr z pocljętą uchwałą Rady Powiatu w Busku - Zdroju Nľ XVI/l80l202O z dn.
20 maľca 2020 r. w spľawie wyľażerria zgody na zastosowanie boniÍikaty od opłaty ľocznej
z týułu tľwałego zaľządu Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuclromościami w Wyclziale
GKN Anna Majkowska zapoznalaZaĺ'ząd Powiatu z pľojektenr decyzji w spľawie udzielenia
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju bonifikaty w wysokoścl99Yo od
opłaty ľocznej ustalonej w pkt 9 ostatecznej decyz.ii Zaĺządu l)owiatu w Busku - Zclľoju znak:
GKN.6844.2.2.2019 z dn. 18JŻ.Ż019 r. ztytułu trwałego zaľządu, ustanowiot'lego do udziału
63251195961 części nieľuchonrości stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego, oznaczoncj
w ewidencji gľuntów, jako działka nr 73l33 o pow' 0,4325 ha, położorrej w Busku - Zd,,*oju,
obľęb 11 - w bľzmietriu stanowiącym załqczłtik nr I0 do niniejszego pľotokołr-r.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzynrał się' podj ął decyzję o udzieleniu Powiatowenlll Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdľojrr bonifikaty w wysokości 99Yo od opłaty ľocznej.

Ad. 11
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Bttsku * Zclľoju w spľawie zabezpieczenia
śľodków finansowyclr na doskonalenie zawodowe nauczycieli w pieľwszym kwaľtale
2020 rokrr - w brzmieniu stanowiącynr załqcznÍk nr I I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeallalizowaniu, Zaruąd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -z'a,0 głosach -pľzecirv i 0 głosach -wstľzyllrał się.

Ad. 12
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoz'nała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniami
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - InÍbľmatycznych w Busku - Zdroju z realizac.ii
projektów edukacyjnych pn.: ,,Zagraniczne prclkĺyki zclyĺ,odov,e drogc1 do kaľieľy" Za okľes
gľudzień 2019 r. _ ltrty 20Ż0 ,". w bľznrieniu stanowiącym zołqcznik nľ I2 do ninie.iszego
pľotokołu oľaz ,,Koľptłs .fhchov,cóu, _ ll,,gpĺjl]lrclccl eksperĺĺil,v ĺlla efbktyu,nego kształcenicl
prclkĺycznego w bľaĺlży gastľononliczno hotelarskiej " za okľes gľudzień 2Ol9 r. - |uty
2020 r. - w bľznrieniu stanowiącyrn załqcznik nľ l3 do riinie.jszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie zosÍała pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 13
Irrspektoľ w Wyclziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Z'al'ząd Powiatu Ze spľawozdaniami
l)yľektora ZespołLr Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľo.ju z rea|izacji
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pľojektów edukacyjnyclr pn.: ,'Iloĺelclľzc przy,szlo,ści " za okľes gľudzieli ŻOl9 r. - luty 2O2O r.

- w bľztnieniu statrowiącynr załqcznik nr ]4 clo niniejszego pľotokołu oľaz ,,Wyłniar
międzynaľodov,y w k,yzĺałceniu zawodowyn1" Za okľes gľudzien 2019 r. _ luty 2020 r. -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr /5 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiattl
do wiadorności.

Ad. 14
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyłączenia Pľzeclszkola Specjalnego w Blrsku -
Zdľojulz,Zespolu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľojtl - w bľzmieniu stanowiącyll zołqczłlik
nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -z,a,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu, povĺyŻszą inicjatywę, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez
Związki Zawodowe, naleŻy przekazaĆ, Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem ptzekazanĺa
do zaopiniowania pÍzez poszczegőlrre Koniisje Rady Powiatu, a lrastępnie włączelria do
poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiattr.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 15
Irrspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu z pľo.jekteln
inicjatywy uclrwałodawczej w sprawie likwidac.ii Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju
_ w bľzmieniu stanowiącynr zĺlłqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyięty prZęZ Członków Zarząđu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyz.ją Ĺ]złorrków Zaľządv powyższą inic.jatvwę. po wcześnie.iszyln zaopiniowaniu prz,ez'
Związki Zawodowe, naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu l{ady Powiatu, celem przekazania
do zaopiniowania pruez poszcz.ególne Komisje Racly Powiatu, a następnie włączenia clo
poľządku obrad najb|íŻszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członkór,v Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Inspektoľ w Wyclziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zarząd l)owiatu z wnioskiem
Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogiczne.i w Busku _ Zdrojul w spľawie wyľażenia
zgody na zatrudnienie emerytowanego nauczyciela w wymiaľzę |/, etatu od 1 września 2OŻ0 r.
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ ]8 do nirriejszego pľotokołu'

Po analizie i po 'zapoznaniu się z opinią Inspektoľ w Wydziale EK, Zarząd Powiatu
postallowił odłoŻ.yc pľocedowanie nad powyŻszyln wnioskielrr do końca miesiąca czeľwca bľ'.
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.Icc'lnocześnie' Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdro1u została
zobowiązana do złoŻenia wniosku w powyższym zakresie do Powiatowego Uľzęclu Pľacy.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjętc ptzez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad. 17
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zal"ząd Powiatu z wnioskienr
Dyľektoľa Powiatowego Między5zkolllego ośľoclka Spoľtowcgo w Busku - Zdroju Znak:
PMOS.0750.033.2020 z dn. Ż0.03.2020 ľ. w Spľawie wyľazenla zgody rra pľopoľcjonalnc
zwolnienię najemcy z opłaty za wynajem powieľzchni użytkowej pod autornaty do sprzedaŻy
pľzekąsek w okľesie pandenrii koronawiľusa - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I9 do
niniej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, przy pozytywnej ľekomendacji Inspektor w Wydziale E'K oÍa7.

Skaľbrrika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyzszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t8
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnicka zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Z&oju Znak: ZsI'-071.7'2020
zdn. 23.03'2020 ľ. w spľawie wyraŻenia zgody na pľopoľcjonalne obniżenie czynsz;'J
najemcom za wynajem powieľzchni pod automaty do spľzeclaŻy przekąsek - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 20 do ninieiszego pľotokołu.

Po przeanalízowaniu, pr7,y pozytywnej ľekornendacji Inspektoľ w Wydziale EK oraz
Skaľbnika Powiatu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju Znak: Z'sTio'032'388.2020
zdn. 02.03,2020 ľ' w Spľawie dokonania przesunięcia śľodków do planu finansowego na ľok
2020 rł'bľznrieniu stanorł,iąc>,n załqcznik nr 2] do ninie.iszcgo protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powŻszy wlriosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komenclanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pozaľnej w Busku - Zdro.iu Znak: PF'07ó0.7.20Ż0 z dn.
|3'03.2020 ľ. w Spľawie pľzekwali1lkowania wydatkciw w planie budzetu na 2020 ľok _
w bľznrieniu stanowiącyn zołqczłtik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu ' powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowarriu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatur w Busku -
Zdľo.iu w spľawie zlrrian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 20Ż0.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 293l20ŻO Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 27 marca 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiattr Buskiego na ľok 2020 stanowi załqczník nr 23 do

niniejszego protokołu.

^d.22Skarbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zfuoju w spľawie pľzeniesieli w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku -
podział ľezerwy celowej pľzeznaczonej na zaľządzaníe kľyzysowe.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 294l2OŻO Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoiu z dnia 27 maľca 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - podział

ľezeľwy celowej ptzeznaczone.i na zarządzanie kľyzysowe stanowí załqcznik nľ 24 do

niniej szego pľotokołu.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdrojuw sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie , powy'Ższa uchwała została pozytywnie zaopirriowana pvez Członków 7'arządtl

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

Uchwała Nr Ż95l2O2O Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 maľca 2020 ľoktl

w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiattt Buskiego w 2020 roku stanowi

załĺ1cznik nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

^d.24Skaľbnik l)owiatu Aľtuľ l)olniak pľzedstawił pľojekt uolrwały Ztt'ządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie pľzeniesieri w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

Uchwała Nr 29612020 Z'aľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 27 maľca 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesieri w planie wydatków btrdżętu Powiatu Buskiego w Ż020 rtlku stanowi

załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w planie Íinansowym zadan z zakľesu administracji ľządowe1 oraz
innych zadań zleconyclr odľębnylni ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uclrwała zosÍała pozytywnic zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,O głosaclr -pľzcciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.
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Uchwała Nr Ż97l2O2O Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 marca 2020 roktr

w sprawie zlĺian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w Ż020 roku stanowi zĺlłqcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu'

^d.Ż6Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľo.jrr w spľawie zmian planu wydatków w poclległyclr jeclnostkach budzetowych'

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

Uchwała Nľ 298/2020 Zaľządu Powiatu w l]usku - Zdľoju z dnia 27 marca 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległyclr ieclrrostkach budżetowych stanowi zĺlłqcznik
nr 28 do rriniejszego pľotokołu.

^d, 
Ż7

Z'aruąd Powiatu'zapoznał się z wnioskicnr Komisji Skaľg. Wniosków i Petycji, któľe odbyło
się w dniu 20 maľca 2020 ľoku - w bľznrieniu stanowiącyln zułqcznik nr 29 do niniejszego
pľotokołu.

Członkowie Komisji Skaľg, Wniosków i Petycji zapoznďii się z wnioskięnr z dnia
l6.O3.2O2O r' o udzielerrie nagany Dyľektorowi Zespołu opieki Zdľowotne.i w Busku - Zdrojĺl
w zwíązku z posługiwaniem się niepľawdziwymi informacjami opisanymi w skaľdze z dnia
07.O2.Ż0ŻO ľ'. Jednocześnie, Skaľżący in1bľľnuie, ze wobec dľamatycznie zmieniającej się
sytuacji w kľaju związanej z koľonawirusem COVID-l9 oľaz, pieľwszynri potwierdzonymi
przypadkami zakaŻen w woj. Świętokľzyskinr, wycofuje wniosek o dymisję Dyľektora
Szpitala Powiatowego w Busku - Zdľoju'

Członkowie Konrisji stwieľdzili, iz Konrisja Skaľg, Wniosków i Petycji nie jest władna do

ľozpatľywarria wniosku o udzielenie nagany Dyrektoľowi Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku _ Zdroju. Powyzsze \eŻy w gestii Zaľządu Powiatu oľaz Staľosty Buskiego, jako
pľaooclawcy.

Po pľzeanalizowaniu, Zal'ząd Powiatu nie widzi poclstaw atli nię znajcluje żadnyclr pľzesłanek,

aby udzielić nagany l)yľektoľowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Br"lsku - Zclroju.
Bioľąc pod uwagę <lziałalność Dyrektoľa Zespołur opieki Zclrowotnej w Busktt - Zdľoju, któľy
spľawnie ľealizuje wszystkie zadania, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się, odľzr-rcił wniosek o udzielenie nagany

Dyľektoľowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

Naczelrrik Wydziału oR zobowiązany został cĺo udzielerlia Skaľżącemu stosowrrej

odpowiedzi.

Ad.28
ĺľ spľau,clch różnych:

l. Wiceprzewodniczący Z'aľządu Stanisław Klillrczak poinfbľnrował, Że na poclstawie

Rozpoľządzenia Milristľa Edukacji Naľodowcj, któľe ukazało się w drriu wczoľajszym,
oclwołane są wszclkie posiedzellia konris.i i konkuľsowych.
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l_6

W związku Z powyzszynr planowal1c lla dz.ień 2 kwictnia bľ. posieclzenie konrisji
w spľawie konkuľsu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośľoclka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroiu zostaje odwołane.

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca, Przewodniczący
Zarządu.Teľzy Kolaľz poinfbľmował, Że na dzień dzisiejszy .iest jeden potwierdzony
przypadek zaraŻenia koľonawiľttsem Z Powiatu Pińczowskiego, gdzie pacjent został
pľzewieziony do wyznaczonego szpitala w Staľaclrowicach. I)onadto, Pľzewodn i czący
Zarządu przekazał, 'Że zgodrńe z inÍ'ornrac.ią Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku Zdľojlr, Szpital 'zabe'zpieczony .jest w podstawowe śroclki ocliľony
osobistej.

Pľzewodniczący Zatządu Jeľzy Kolaľz udzielił szczegőłowych wyjaśnień w związkĺl
z pytaniem Członka Zaruądu Jeľzego Koľdosa, co do ilości pobrania pľóbek

i rnożliwości ich zbadania w ciągu cloby.

Wicepľzewoclniczący 7'aľządu Stanisław Klinrczak ptzekazał infbľrrraĺ:ję na telnat

funkcionowania Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju w okľesie tľwania
epidemii, jak ľówniez pľzekazał, że Powiat wystąpił z wnioskictn i czeka na

odpowiedŹ w zakľcsie wpľowadzenia znrian w obowiązujących pľzcpisaclr,
adoÍyczących nr.in' pľzedłużenia teľnrinu nazloŻenie wniosku o ľejestrację pojazclu,
jak ľównieŻ zniesienia sankcji finansowych za przekľoczenie teľminu na wydanie
pozwolellia na burdowę w okľesie stanu zagľoŻenia epidelrricznego.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz w odpowiedzi na pytanie Członka Zarządv
T'omasza Mieľzwy przeka'zał inl'oľnlac.ię w zakľesie nriejsc, któľe Powiatzabezpieozyl
na kwaľantannę.

3.

Ad.29
Po zľealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o goclzinie 1050 zarnknął posieclzenieZaľządu Powiattr,

i,li:ľj:'iri:JÍt1\


