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Znak: B R.0022.2 .7 0.2020

Protokól Nr 70/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 marca 2020 ľoku'

któľe odbyło się w formie telekonfeľencji

W posĺedzeniu Zarządu udzĺał wzięli:

1. JeruyKoIaru
2, Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarząd! Dľóg w Busku _ Zdroju
s. Dobromiła Teresa Kurek _ Dyrektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Pacanowie
Grzegorz Lasak _ Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdtoju
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Aneta Piasecka - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Adľian Lasak - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenĺa:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Rozpatľzenie pisma Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku _ Zdľoju w spľawie

wytypowania odcinków dľóg powiatowych do zawnioskowania w ľamach pľogľamu
,,FLlndusz Dľóg Samorzqdowych" (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

5. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju
w sprawie wniosku mieszkańców wsi Siesławice w sprawie budowy chodnika przy drodze
powiatowej na odcinku od basenu ppoŻ. przy rondzie do Szkoły Podstawowej (Dyr.PZD
w Busku - Zdroju).
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6. Zapoznanie się z pisnrern Dyľektoľa Powiatowego Zaľl'ądu Dľĺig w Busku - Zdro.iu
w spľawie wniosku Radnego Rady Miejskiej w WiŚlicy dotyozącego budowy chodnika na

odcinku od dľogi wojewódzkiej Nľ 776 w Goľysławicaclr do clnentaľza paraÍialnego
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

7, Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdro.ju w spľawie wyraŻenia opinii
dotyczącej zaliczęnia dľogi do kategoľii dľóg gnrinnych na teľenie Gminy Solec -Züői
(Dyľ. PZD w l}usku _ Zĺlro,ju).

8. Zapoznaníe się z pisnrenr Swiętokľzyskiego Zarządul Dľóg Wojewóclzkich w Kielcaclr
w spľawie udzielenia przęz Powiat i Gminę Busko - Zdľoj pomocy ľzeczowej dla
Województwa Świętokľzyskicgo dla zadania pn.: ,,()pracĺlv,anie dokumenĺcłcii
projekĺou,ej na nou)y przebieg isĺnie.jqce.j DW973 u,miei,scĺlu,ości Busko - Zdrĺij " (Dy..
PZDwBusku-Zdroju).

9. Zapoznanie Się z Uchwałą Nľ l248l19 Zarządu Województwa Swiętokrzyskiego
w spľawie ustalenia kľyteľiów stosowanych pl'Zy twoľzeniu ľankingu inwestycji
drogowych do ľealizacji w peľspektywie ĺinansowej 2021-Ż027 (Dyr. PZD w Busku -
Zdľoju)'

l0. Zapoznanie się z pismem Swiętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewćlclzkich w Kielcach
dotyczącynr nrozliwości włączenia do drogi krajowej Nr 79 staľoclľoza - odcinka drogi
powiatowej Nľ 0l3lT Nowy Koľczyn - Podľaje - Łęka, celenr wykoľzystania go, jako
ciągu pieszego lub pieszo - ľowerowego (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju).

ll. Zapoznanie się z uclrwałą ogólnego Zebrania Członków spółki dla zagospodaľowania
Wspólnoty Gľuntowej wsi Siesławice z cln. 13 marca 2020 roku (Dyr. PZD w Busku -
Zdľoju, Skarbnik Powiatu).

12, Zapoznanie się z koľektą planu potľzeb z zakręsu wydatków na bieŻące utrzymanie dľóg
powiatowyclr w 2020 ľoku (Dyľ. PZD w Busku _Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

l3. Pľzyjęcie spľawozdania z działalności Placówki opiekuńczo * W1'chowawczej
w Pacanowie zaŻ019 ľok (Dyľ. Po-w w Pacanowic, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotlrej w Busku - Zdro1u
w przedmiocie określenia, czy planowane do ľealizacji zadanie pn. ,,Modeľnizacja
ponrieszczeń oddziału Clriľuľgicznego ogólnego zgodnie z wynrogalni sanitaľno -
epidemiologicznymi'' kwalifikowane jest, jako wydatęk inwestycyjny czy jako ľemont
(Dyľ. ZoZw Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. SoZ, Skaľbnik Powiatu).

15. Zapoznanie Się z Plclnenl Rzeczĺlll,o - Fincĺnsov,ym ncĺ 2020 rok Zespołu Opieki
Zclľou,ĺlĺne.i u, Bl,lskLł - Zcłl'qju (Dyľ. ZoZw Busku - ZĺJroju, Skaľbnik Porviatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

l6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowcgo ośľoclka Doľaclztwa i Doskonalenia
Natlczycieli w Busku Zdroju w spľawie wprowadzenia zmian w Regulanrinie
pľzyznawania niektóľych składników wynagľodzenia natlczycielonr zatľudnionym
w szkołach i placówkaclr pľowadzonyclr pľZeZ Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).

17. I{ozpatľzenie wniosku Powiatowego Inspektoľa Nadzoľu Budowlancgo w Busku - Zclľoju
w spľawie clokonania pľzenicsień w planie ĺ'tnansowym (Skaľbnik Powiatu).

l8. Podjęcie uchwały 7'arządu Powiatu w Busku - Zclľo.|u w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoktl (Skaľbnik Powiatu).

19. Pľzyjęcĺe Sprclu,ozĺlclnia 7 y,ykonclnia budżetu Pĺlvticlĺu Buskiego zcl 20]9 ľoł (Skarbnik
Powiatu).

20. Pľzyjęcie Informacji o:;ĺclnie mienicl Pou,iclĺrł Bu,:;kiego ylg,slanu ną dzień 31.12.20I9 r.

(Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. GKN).
21. Sprawy ľőŻnę'
22. Zamknięci e posied zenia.
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Ad. 1

obľadolrr Zal'ządu pľzewodniczyl Pl-t.ewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 70 posiedzenie Zarządu Powiatu, któľe zgodnie z $ 39a
ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego odbyło się w tľybie telekonÍěľencji.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolaľz oŚwiadczył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział bierze
5 Członków Zarządu, co stanowi quoľull-l pozwala.iące na podejnrowanie prawomocnyclr
uclrwał i decyzji - tisty obecności Czloltkĺjw Zarzqdu oľuz zűproszonyclt osób stĺlłtoluiĺ1

zalqculiki nr ] i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍzez PľzewodnicZącego 7'arządv poľządek obľad Członkowie Zarządu przyję|i
bez tlwag w głosowanitr przy 5 głosach -za, O głosach _pľzcciw i 0 głosaclr -wstrzymaľ się.

Acl.4
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľcig w Busktl - Zclľojtr Kľzysztof ]'ułak zwľócił się do
Zarządtl Powiatu z wnioskiem o wytypowanie odcinków clľóg powiatowych do
zawnioskowania w ľamaclr pľogľamu ,,Fundusz Dľóg Samoľządowych'' podczas naboľu
w 2O2O ľoku z zamiaľem ľealizac.ii w 2021 ľokr-l - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zdecydował, aby wnioski, któľe zostały złoŻone
wdľtrgim naborze w 20l9 ľoku z moŻliwoŚcią ľealizacji w 2020 ľoku, powtorzyc podczas
naboľu w 2020 ľoku z zamiarenr ľealizacji w 2021 roktr.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte prze7, Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Wykaz powyższych wniosków statlowi załqcznÍk nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Ponadto, Pľzewodniczący Zaľząclu polecił Dyľektoľowi Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku

- Zdľo.iu, aby zwľócił uwagę wszystkim wykonawcorn ľealizt1iącym inwestycje, by zachowali
szczeg(llttą ostľożllośó poclczas wykollyw'aĺliil pľtrc z tlwagi na znajcltrjącc się rł' pasacl'l

clľogowych światłowocl1,.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroitl Kľzysztof Tułak zapozllał Zarząd
Powiatu z wnioskiem mieszkańców u,si Siesławice lv spľawie budowy chodnika pľzy drodze
powiatowej na odcinku od basenu ppoŻ.pr-zy rondzie do Szkoły Podstawowej - w bľzmieniu
stanowiącyn załqcznik nr 5 do rriniejszego pľotokołtr'
Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busklr - Zclľojrr poinfoľniował' Ż.e rea|lzacja
powyższego zadania wyrnagałaby wykonania kanalizacji buľzowej, co wiąŻe się z duzymi
kosztami.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu zdecyclował, aby ľealizację wniosku llrieszkaliców wsi
Siesławice odłozyć na lata następrre. .Iednocześnic, Dyľektoľ Powiatowego Zar-ządu Dľóg
w Busku _ Zdľoju został z.obowiązarry do udzielenia stosownej odpowiedzi.
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PowyŻsze stanowisko zostało y:rzyjęÍe pľZez Członków 7'aľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr _za,0 głosaclr -pľzeciw i 1 głosie -wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku * Zdroju Kľzysztoĺ'Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Miejskicj w Wiślicy dotyczącym budowy chodnika na
odcinku od dľogi wojewódzkiej Nľ 776 w Goľysławicaclr do cmetltaľza paľaĺialnego -
w bľzmieniu stanowiącyn zalqczłtik nr ó do niniejszego pľotokołu'

Po ptzeanalizowaniu, Ztlrząd Powiattl negatywnie zaopiniował powyż'szy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak pľzedstawił pľojekt
uchwały 7',aľządul Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyľażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dľogi clo kategoľii clľóg gnlinIrych na tcľcnie Gminy Solec - Zdrő.i'

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

Ucl'rwała Nr 299120Ż0 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 3l maľca 2020 ľoku
w spľawie wyraŻenia opinii dotyczącej zaliczenia dľogi do kategoľii dľóg gminnych na teľenie
Gminy Solec - Zdľój stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
f)yrektor Powiatowcgo ZaľządtL Dľóg w Busktt - Zdľoju Krz'ysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismenr Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie
udzielenia pÍzez Powiat i Gminę Busko _ Zdrő.j pomocy ľzeczowej dla Wojewiclztwa
Swiętokľzyskiego dla zaclanla pl1.: 

', 
o1:ľucĺlll,dnie dokumenĺclcji pľojektou,ej ncl nlwy

przebieg istniejqcej DW973 u,mie.ĺscou,ości Btl's'ko - Zdľój" - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
rł, Busku - Zclľoju do udzielenia stosorł,nej odpo\Vieclzi Srł,iętokrz1,5ftię11tl 7.arz.ądolvi Dľóg
Wojewódzkich w Kielcach, w któľej to Zarząd Powiatu negatywnie odnośni się do kwestii
pľzejęcia ľealizacji powyższego zadania pľzez samoľząd powiatowy we współpracy z Grniną
Busko - Zďőj.
W ocenie Zarządtl Powiatu, wykonawcą całości dokumentacji powinien być Swiętokľzyski
Zaľząd Dľóg Wojewódzkich w Kielcach, a Powiat nroŻe Zapľoponowaó pomoc na innyn'l
etapi e r ealizacii zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
_5 głosacli -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Zarz'ądtl Dróg w Busku - Zclľoitl Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z Uchwałą Nľ 1248/l9 Zarządtl Wojewóclztwa Swiętokrzyskiego w spľawie ustalenia
kľyteľiów stosowanych pÍZy twoľzeniu ľankingtr inwestycji dľogowycli clo realizacji
w peľspektywie Íinansowej 202|-2027 oľaz możliwości współpľacy Samoľządów lokalnych
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w celu popľawy bezpieczeństwa pieszych i uzytkowrrików dľÓg - w bľznrieniu stanowiąoyln
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu'
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju zaznaczył, że powyższe kľyteľia
doÍyczą dľóg woj ewódzkich.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została ptz.yjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowcgo Zaľządĺl Dľóg w Btlsku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zar"ząd
Powiatu z pismem Świętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącym
nrożliwości włączeriia do dľogi kľajowej Nľ 79, staľodľoŻa - odcinka dľogi powiatowej Nr
0l3lT Nowy Koľczyn - Podľaje - Łęka, celem wykoľzystania go, jako ciągu pieszego lub
pieszo - ľoweľowego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu upoważnił Dyľektoľa Powiatowego Zarządtr Dľóg
w Busku - Zdľojtr do prowadzenia negocjacji w spľawie włączenia do dľogi kľajowej Nr 79,
staľodľoża - odcinka dľogi powiatowej Nľ 0l3lT Nowy Koľczyn - Podľaje - Łęka, celem
wykoľzystania go, jako ciągu pieszego lub pieszo - ľoweľowego.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 11
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Ttlłak zapoznał Zarząd
Powiatu z uchwałą ogólnego Zebľania Członkĺiw spółki dla zagospodaľowania Wspólnoty
Gľuntowej wsi Siesławice z cln. 13 marca 2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr
II do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarząclu Dľóg
w Busku - Zdtoju, aby we współpľacy z Radcą Pľawnym pľzygotował pľojekt poľozumienia,
któľe będzie okľeślało zakres ľobót' koszty oL-az Że za przekazane śľodki zostanie
zt ea|izow ane wskazan e zadaníe.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowanirr pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

^d.12Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof 'ľułak zapoznał Zarząd
Powiatu z koľektą planu potľzeb z zakľesu wydatków na bieŻące utľzymanie clľóg
powiatowych w 2020 ľoku * w bľznrieniu star-lowiącynr załqcznik nr 12 do niniejszego
pľotokołu.

Irrfoľrnacja w powyŻszym zakresie zosÍała przy.ięta pÍZez Członków Zaľządu Powiattl
clo wiaclomości.

Polraclto' Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zvłrocił
uwagę na pľoblem kaclľowy w Powiatowyĺĺ Zaruądzie Dľóg spowodowany długotľwałymi
zwoltrieniami pľacownikÓw.
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W związku z pov"ryŻszym Zaruąd l)owiatu zobowiązał Dyrektoľa PZD w Busku - Zdľoju clo
złoŻenia na kole.jne posiedzenie Zarządu l)ĺlwiattl stost'lwnego wniosku w w/w spľawie.

Ad. t3
Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Pacanowie s. Dobľomiła Teľesa Kuľek
pľzedstawiła spľawozdanie z działalności Placĺjwki opiekuńczo l4/ychowawczej
w Pacanowie za 20] 9 ľok.

Opinia Naczelrrika Wyclziału Spľaw obywatelskioh, Zdľowia i obľotry Cywilncj do

spľawozclania z d'ziałalności Placówki opiekLlliczo - Wyoliowawczej w Pacanowie za Ż0l9
ľok wľaz z wlw Spľav,ozdcĺniełn - stanowi załqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Powyzsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pruez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Polradto, w odpowiedz,i na pytanie Wicepľzewoclniczącego Zarządul Stanisława Klimczaka
Dyľektoľ Placówki opiekuliczo - Wychowawczej w Pacanowie ptzekazała infoľmacje
dotyczące ĺrrnkc.ionowania Placówki w związku z epidemią spowodowaną wiľusem COVID-
19.

Ad. 14
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotne.i w Busku _ Zdľo.ju Grzegotz Lasak zapoznał Zaľząd
Powiatu z pismem w pľzedrĺiocie okľeślenia' czy planowane do rea|izacji zadanie pn.

,,Modeľnizacja pomieszczeń oddziału Chiľurgioznego ogólnego zgodnie z wymogami
sanitaľno - epidenriologicznymi'' kwaliĺjkowane jest, jako wydatek inwestycyjny czy jako
remont - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr I4 clo nirriejszego pľotokołu.
Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju ptzekazał, że planowane do realizacji zaclanie jest

inwestycją.

Inĺbrmacja w powyzszym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadonrości'

Ad. 15
l)),ľektor Zespołu opieki Zdľorł,otnej rł, Busktt - Zclľo.itl Gľzegorz Lasak z'apoz'nał 7,arz'ąd

Powiattl z Pĺanem Rzeczolą,o -_ Fincln,yot4tym ila 2020 rok Ze'ľpołl'l Opieki Zdrowotne.i u, Busku
-- Zdro.jtl _- w bľznrieniu stanowiącynr załqcznik nľ I5 do niniejszego pľotokołu'

Inĺbľnracja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządul Powiatu
do wiadonrośoi.

W związku z pytanianri Członków Zal'ządv, Dyľektoľ Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku -
Zdľo.iu przekazał aktualne infoľmacje odnośnie sytuacji w Szpitalu w związku z epidemią
koľonawiľusa, a clotyczące m.in.:'obsady peľsonelu na ocldziałach, zakupu śľodków ochľony
osobistej, gdzie zuŻycie za pier-wszy kwaľtał jest równe zuŻyciu za cały ubiegły ľok' jak
ľównież odbioľu oclpadów nredycznych.
Ponadto, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju poinfbrnrował, Że na

wniosek pľacowrlików oddziału Choľób Zakaź'nych zostały zakupione testy pľzesiewowe.

Następrrie, w odpowiedzi na pytanie Członka Zaľządu Wiesława Maľca oclnośnie illfoľmacji,
któľe pojawiły się w mediaclr, a clotyczyły przekazalria śľodków ÍŤnansĺrwych na ľzccz
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Szpitala Powiatowego na wniosck Poscł na Se.irn Rzeczypospolitej Polskiej' Dyľektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak poinÍbrmował, Że upoważnioľly
pľacownik odpowiedzialny za zaopaÍrzenie Szpitala w lliezbędne mateľiały i leki wystąpił z
pismem do Polskie.i Gľupy Eneľgetycznej o wsparcie ĺlnansowe i spółka, ta w dniu l9 maľca
br. przyznała Szpitalowi 323 tys. zł. Realizacja tych śľodków została przekazana do Enea
Elektrownia Połaniec. Natomiast, Poseł na Seim Rzeczypospolitej Polskiej deklaľuje, że
w dniu 23 marca bľ. wysłała pisrrro do Polskiej Gľupy linergetycznej o wspaľcie - pięć dni po
decyzji.

W nawiązaniu do ľozmów Z popľZedniego posiedzenia Zarządu, dotyczącyclr
pľZepľowadzenia ľea|izacji inwestycji pn. ,,Dobuclou,cl klaĺki nľ 3 do ,ýZczyĺu Btldynhl
Głóv,nego Szpiĺala (od ,ýtrony u,schodnie.i) v) ceĺu do,stosowania długości do'jść
ewakllacy.inych zgodnie z wymclgclmi pľzepi5fiyl 1l/poż. wr(E z łc1cznikienl pomiędzy Btldynkienl
Głóu,nym Szpitala cł oddziąłem Gľuźlicy i Chorób Płuc", Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy
Kolaľz zobowiązał Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju do opľacowania
pľogramu inwestycy.inego, celem złoŻęnia wniosku clo Wojewody Swiętokrzyskiego na

dofi nansowanie w/w inwestycj i.

Zgodnie z ostatnimi inľormacjami dol-inansowanie zc stľony Rządu moze wynieść nawet do
l00% waľtości inwestyc.j i'

o goĺlzinie I005 Pľzeu,oĺlniczqcy Zaľzqdtł Jeľzy Kolclrz ogĺosil 5 nlinutou)q przeľu)ę
u, obradach Zarzqdu.

Po pľzeľwie Zarzqd Połviclĺu przystqpił do realizac.ji punkĺu l6 porzqdku obrąd'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału ]]K Renata Kľzernieri zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Powiatowego ośľodka l)oľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju w spľawie
wpľowadzenia zmian w Regulamínie pľzyznawania niektóľych składników wynagľodzenia
nauczycielom zatľudlrionym w szkołach i placówkaclr pľowadzonych pÍZeZ Powiat Buski -
w bľztriielriu starrowiącyl'n załĺ1czltik llľ I6 do nirricjszcgo pľotokołtr'

Po analizie i po zapoznarriu się z opinią Naczelnika Wyclziału I]K, Zarząd Powiatu
negatywrrie zaopiniował wniosek Dyľektoľa Powiatowe go ośľodka Doľadztwa
i l)oskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju w powyzszym zakľesie'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Z'aruądv Powiatu w głosowanilr pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyniał się.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku Zclľoju Znak: PINB.3|24.2.2020 z dn.
26.03.2020 ľ, w spľawie dokonania pľzeniesień wplanie finansowym wbľzl-nieniu
stanowiącyn zalqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu. powyższy wrriosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -_za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzelriesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie , powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Uchwała Nľ 300/20Ż0 Zarządu Powiatr"l w Buskil - Zdroju z dnia 3l nraľca 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w plarrie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż0Ż0 ľoku stanowi

załqcuik łlr 18 do ninie.iszego pľotokołu.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedłoŻył do zaopiniowania Sprau,ozdclri, , u,ykoncłnicl

budzetu Powiaĺu Buskiego za 20]9 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19 do
niniej szego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, powyŻsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte przęt Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zaľządu Powiatu powyŻsze S1lrawozĺlanie naleŻy ptzekazac
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu czeľwcu
bľ.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ 7'arząd Powiatu w głosowanir.r pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak omórvił In/ĺlrnlację ĺl sĺclnie mienia Pov,iclttĺ Buskiego v,g

.sĺąnLt ną dzień 31.12'2019 /, _ w bľzmietritl stanowiącynl załqczník nr 20 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, porł,yższa Infoľmctc.fct została pľz1,jęta pÍzez Zatząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu Powiatu powyŻszą Infoľmację naleŻy pľzekazać
Pľzewodniczącemu Racly Powiatu, celem zaopiniowanla przez poszczególne Konrisje Rady
Powiatlt, a następnie włączenia clo poľząclku obľad Sesji Rac1y Powiatu w rniesiącu czeľWcu
bľ'

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte przezZaľząd Powiatu w głosowanir'r pľzy 5 głosach *

za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.21

W sprau,clch ľóżłlych.'

l. Pľzewodrriczący Zarządu Jeľzy Kolaľz udzielił odpowiedzi lra 1lytania Członka
7'arządu Wiesława Maľca w zakľesie wstrzymania kuľsów przez niektóľe podnrioty
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ľealizuiące przewőz osób na teľenie Powiatu Buskiego, jak ľówniez na temat
pľowadzenia zdalnych lekcji w związku Z wpľowadzonynri ogľaniczeniami
spowodowanymi epidemią koľonawirusa.

Ad.2Ż
Po zreaIizowaniu poľządku obľad Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 10a0 zamknął posiedze nie Zarządu Powiatu'

l;ľlľ:''ľ,üí'ľlJ\


