
Znak: BR.0022.2,7 t,Ż020

Pľotokół Nr 7112020
z posĺedzenia Zarządu Powiatu
z dnĺa 9 kwĺetnĺa 2020 roku'

które odbylo się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdtoju
Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _Zdroju
Piotľ Sokołowski _ Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Aľtur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Henryk Kľzyżański _Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach -Naczelnik Wydziału SoZ

Pľoponowany porządek posĺedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Pľzyj ęcie poľządku posiedzenia.

1.
)
3.



4.

5.

Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 69lŻ020 z dníaŻ7 marca 2020 roku
oraz Nľ 1012020 z dnia 31 maľca 2020 ľoku.

Przyjęcie Informacji na temąt realizacji ządaĺl w zakresie pľomocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2019 roku na terenie Powiatu
Buskiego, a takŻe Spľawozdania za 20]9 rok z realizacji Powiatowego proqramu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego ľynku pracy na lata 20] 1 - 2020 (Dyr. PUP w Busku _

Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).
Pľzyjęcie Sprawozdania z dziąłąlności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdrĺju za 20I9 rokwrąz z wyknzem potrzeb w zalĺresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej
(Dyr. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ).

Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
dotyczącą naboru wniosków do pľogramőw ,,opieka wytchnieniowa" i ,,Usługi opiekuńcze dla
osób niepełno,spľawnych" edycja2020 (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

Zapoznanie się ze spľawozdaniem z ľealizacji Pľojektu ,,Dla Dobra Rodziny'' za okĺes od
0l . I 0.201 9 r. do 3l .12.2019 r. (Dyr. PCPR w Busku - Zdroiu, Nacz. Wydz. SOZ).

Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w sprawie przekazania mienia
Skaľbu Palistwa Powiatowi Buskiemu (Nacz. Wydz. GKN, Dyr.PZD w Busku - Zdľoju).

Rozpatľzenie wniosku fiľmy Up-Telecom Sp. z o.o. w spľawie wyrażenia opinii odnośnie
możliwości umiejscowienia uzupełniającej stacji operatoľa sieci na dachu budynku Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
(Nacz. Wydz. GKN).

11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju w sprawie ustanowienia słuŻebności
przesyłu (Nacz. Wydz. GKN).

l2. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju w spľawie
zabezpieczenia dodatkowych śľodków na realizację zadania pn': ,,Modernizacja pomieszczeń
oddziału Chiľuľgicznego ogólnego zgodnie z wymogami sanitamo-epidemiologicznymi'' (Dyľ.
ZOZ w Busku - Zdroju, Skarbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządv Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie unieważnienia konkursu
na stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

t4. Rozpatľzenie wniosku Szkoły Jazdy ,,Pau,eł" w spľawie obniżenia stawek czynszu
z powodu panującej epidemii COVID_l9 (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powĺatu).

15. Rozpatrzenie wniosku fiľmy Sząma-Vending w sprawie zawieszenia czynszu za wynajem
powieľzchni pod automaty (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

16. Rozpatrzenie wniosku ťr.rny ,,MAKK" w spľawie zmniejszenia opłaty dzierŻawy za lokal
użytkowy zprzeznaczeniem na sklepik szkolny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku
_ Zdľoju (Nacz. Wydz. BK, Skarbnik Powĺatu).

17, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku -
Zdroju w spľawie nie naliczania opłat czynszowch z tytułu najmu powieľzchni pod automat do
sprzeđaŻy napojów gorących oľaz sklepik szkolny (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku -
Zdroju w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

19. Przedstawienie opinii związkőw zawodowych do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie
zmiany uchwały nľ XI)V17712012 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 maja 2012r'
w sprawie uchwalenia Regulaminu pÍzyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatľzenie wniosku Naczelnika Wydziału EK o zabezpieczenie śľodków finansowych za

zakup nowych komputeľów pľzenośnych dla uczniów szkół pľowadzonych pľzez Powiat Buski
w ľamach Pľogľamu opeľacyjnego Polska Cyfľowa na lata Ż0l4 _ 2020 (Nacz. Wydz. EK'
Skaľbnik Powiatu).
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24.
Ż5.

Ż|. Pľzyjęcie Sprav,ozdaniĺl rzeczowo - Jinansoyýeqo samorzqdu powiatowego ĺl zadaniclch
zľ'ealizov,anych ze śľodkĺjw PFR)N w okľesie pierwszep;o kwaľĺąłu 2020 roku (Skaľbnik
Powiatu).

22, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu)'

23, Podjęcie uchwaý Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podlegĘch jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

Spľawy rőŻne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu pľzewodniczyłPľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz,ktőry powitał zebranych

i o godzinie 800 otwoľzył 7l posiedzenie Zarządu Powiatu, które zgodnie z $ 39a ust. 1 Statutu

Powiatu Buskiego odbyło się w trybie telekonfeľencji.

^d.2Pľzewodni czący Zaľządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
5 Członków Zarządu,co stanowi quoľum pozwa|ające na podejmowanie pľawomocnych uchwał
i decyzji - listy obecności Członków Zarzqĺlu oľoz zaproszonych osób stnnowiq zďqczniki nľ 1 i 2
do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pruez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zarządu ptzyjęli bez

uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 69/2020 z dnía 27 marca 2020 roku został pľzyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu

bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Pľotokół Nľ 7012020 zdnia 31 nraľca 2020 ľoku został przyjęty przęz Członków Zarządu Powiatu

bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdroju Marian Szostak pľzedstawił Zarządowi
Powiatu In/brmację na ĺemąt realizacji zadań w ząlłesie promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego ľynku pracy Oľcłz o sĺanie bezrĺlbĺlcia w 2()19 roku na teľenie Powiatu Buskiego, atakŻę
Sprau,ozdanie zą 20t9 ľok z realizacji Powiatowego pľogramu promocji zatrudnienia oraz
aktyu,izacji lokalnego rynku pľacy ncl Iąĺą 20I I - 2020 - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 3
do niniejszego pľotokołu.

Po analizie ' 
Zarząd Powiatu WZłjął ýovłyŻszą Infoľmację oraz Sprav,ozdanie w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą Informację oÍaz Sprawozdanie na\eŻy przekazać,

Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczególne
Kornisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Ponadto Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak poinfoľmował, ĺŻ

w związku z obecną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19, na Powiatowe Uľzędy Pľacy nałożono
zadanie związane Z pomocą dla pľzedsiębiorców. Uľuchomione zostało jedno zttzech planowanych

narzędzi pomocy tj. poĘczki dla mikĺoprzedsiębioľstw w wysokości 5 tys. zł. Na dzień wczorajszy
zarejestľowanych zostało l20 takich wniosków, udzielono 69 pożryczek, 10 wniosków zostało

ľozpatrzonych negatywnie. Kolejne narzędzia pomocy dla pľzedsiębiorców i dla
samozatľudniających się będą uľuchamiane w teľminie późniejszym. Wszelkie infoľmacje w w/w
zakľesie dostępne są na stľonie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju oraz

Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Srĺlulczyński
przedstawił Zarządowi Powiatu Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Busku _ Zdro^ju za 20]9 rok wraz z wykazem potľzeb w zalłesie pomocy społecznej
i pieczy zastępczej - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższe Sprawozdanie w głosowaniu ptzy 5 głosach_za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľĄmał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyższe Spľav,ozdanie naleĘ ptzekazac Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - ZdrojuAndľzej Smulczyński
poinfoľmował o bieżącej sytuacji i wprowadzonych zasadach bezpieczeŕlstwa w tym zasad pľacy
personelu w Domach Pomocy Społecznej działających na teľenie Powiatu Buskiego
w związku z epidemią COVID-l9' Kluczową spľawą jest ľównież świadomośó pľacowników
Domów Pomocy Społecznej w kontekście zaraŻenia, dlatego kaŻdy przypadek kontaktu pracownika
z osobą, któľa wľóciła z zagranicy lub miała kontakt z taką osobą winien być zgłoszony
Dyľektoľowi DPS i winna nastąpić izolacja takiego pľacownika. Dyľektoľ Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdĺoju zobowiązany został do stałego kontaktu i ścisłej współpracy
z Dyľektorami Domów Pomocy Społecznej. Ponadto Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński podkľeślrił' iz winny zostaó podjęte działania
w kierunku przępľowadzenia testów na koľonawirusa dla wszystkich pensjonaľiuszy i pracowników
Domów Pomocy Społecznej i takie stanowisko zostało przesłane do Ministerstwa, jednak na dzieŕl
dzisiej szy pozostaje bez odpowiedzi.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
przedstawił Zarządowi Powiatu infoľmację dotyczącą naboru wniosków do pľogľamőw ,,opieka
wytchnieniowa'' i ,,(Jsługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" edycja 2020 - w brzmieniu
staĺrowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po analizie, Zatząd Powiatu przyjął powyŻszą Infoľmację dowiadomości.



Ad.8
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
przedstawił Zarządowi Powiatu spľawozdanie z rea|izacji Pľojektu ,,Dla Dobľa Rodziny'' za okres
od 0l.10.2019 ľ. do 3lJ22019 r. - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 6 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyŻsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻański pľzedstawił Członkom Zarządu do zaopiniowania
wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie
przekazania mienia Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu. Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju
wnosi o wydanie decyzji potwieľdzającej przejście na własność Powiatu Buskiego nieľuchomości
gľuntowej zajętej pod dľogi powiatowe, stanowiącej własność Skaľbu Państwa oznaczonej
w ewidencji gľuntów jako działki na teľenie gminy Stopnica, wymienione w piśmie Znak:
GKN.6824.|.3.2019 z dnia 9.04.2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 7 do
niniej szego protokołu.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

U uwagi na obecną sytuację Zatząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego
Zarządu Powiatu w Busku - Züoju podpisał Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolatz oÍaz
Wi ceprzewo dn i czący Zar ządu S tani sław Kl i mczak.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski pľzedstawił Członkom Zarządu do rozpatrzenia
wniosek Íirmy Up-Telecom Sp. Z o.o. w sprawie WraŻenia opinii odnośnie możliwości
umiejscowienia uzupełniającej stacji operatoľa sieci na dachu budynku Specjalnego ośľodka
Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju - w bľzmieniu
stanowiącymzałqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Członek Zatządu Jerzy Kordos wyľaził pozytywną opinię w powyższynr zakľesie.

Po analizie, bioľąc pod uwagę negatywną rekomendację Dyľektora Specjalnego ośľodka Szkolno -

Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Waldemaľa Wójcika' Zaľząd
Powiatu negatywnie rozparzył w/w wniosek w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw

i l głosie _wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN Flenryk Kľzyżański pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie ustanowienia służebności przesyłu.



Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i

Uchwała Nľ 30l/2020 Zarządu Powiatu w Busku
w spľawie ustanowienia służebności pľzesyłu - stanowi

zaopiniowana pÍzęZ Członków Zarządu
0 głosach _wstľzymał się.

_ Zdľoju z dnia 9 kwietnia 2020 roku
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się z wnioskiem
do Zarządu Powiatu w spľawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ľealizację
zadania pn.: ,,Modemizacja pomieszczeń oddziału Chiruľgicznego ogólnego zgodnie z wymogami
sanitarno-epidemiologicznymi''- w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I0 do niniejszego
pľotokołu.

Pismem z dnia 18 lutego 2020 ľoku Dyľektor ZoZ zwrőcił się o udzielenie dotacji celowej na
realizację w/w inwestycji w kwocie 252'200,00 zł. Wobec wyboľu ofeľty i podpisania w dniu
7 kwietnia 2020 ľoku umowy z Wykonawcą na kwotę 33|.480,76 zł. bľutto' Dyrektor wnioskuje
o udzielenie dotacji narea|izację pľzedmiotowej inwestycji w kwocie 32|.536,34 Zł

Po arralizie, przy apľobacie Skarbnika Powiatu Artura Polniaka, Zarząd Powiatu pozytywnie
zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw
i 0 głosach _wstľzymał się.

Ponadto Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegorz Lasak przekazał
infoľmację w zakľesie bieżącej sytuacji dot. epidemii COVID-19 orazw zakresie ilości posiadanych
śľodków ochľonnych w tym masek zwykłych i masek specjalistycznych, ľękawiczek, fartuchów
i kombinezonów ochľonnych oľaz śľodków dezynťekujących, okľeślając ich ilośi na dzieŕĺ
dzisiejszy jako w miaľę dobľe zabezpieczeníe.
Przewodnicząay Zaĺządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz w dniu dzisiejszym po zakończeniu
posiedzenia Zarządu Powiatu zaplanowane jest posiedzenie Zarządzania Kryzysowego w związku
z epidemią COVID_l9.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie unieważnienia konkuľSu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego
ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 302/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju z dnia 9 kwietnia 2020 ľoku
w sprawie unieważnienia konkuľsu na stanowisko dyľektoľa Powiatowęgo ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nr ]1 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek
Kieľownika ośľodka Szkolenia Kieľowców - Szkoła Jazdy ,,Paweł", w sprawie obniżenia stawek
czynszv - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr I2 do niniejszego protokołu.



Ww ośrodek wynajmuje pomieszczęnia do prowadzenia szkolęń w Powiatowym Międzyszkolnym
ośľodku Spoľtowym w Busku - Zdroju, który jest obecnie zamknięty z powodu panującej epidemii
COVID-I9.

Po analizie, przy apľobacie Skaľbnika Powiatu Aľtura Polniaka, powyższy wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przęz Członków Zaruądu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek fiľmy
Szama-Vending w sprawie zawieszenia czynszu za wynajem powierzchni pod automaty

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1-í do niniejszego pľotokołu.
Ww Fiľma wynajmuje powierzchnię pod automaty w Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku
Sportowym w Busku - Zdľoju, który jest obecnie zamknięĘ z powodu panującej epidemii
COVID- I9.

Po analizie, pÍZy apľobacie Skarbnika Powiatu Aľtura Polniaka, powyższy wniosek został
pozytywnie zaopiniowany ptZęZ Członków Zaľządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _

pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata . Krzemień przedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek ťrľmy

,,MAKK" w spľawie zmniejszenia opłaty dzierŻavły za|oka| użytkowy zprzeznaczeniem na sklepik
szkolny - w brzmieniu stanowiącym załqcznĺk nr 14 do niniejszego pľotokołu.
Ww Firma dzierŻawi lokal użytkowy z pľzeznaczeniem na sklepik szkolny w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju, który jest obecnie zamknięty z powodu panującej epidemii
COVID.19.

Po analizie, przy apľobacie Skaľbnika Powiatu Aľtura Polniaka, powyŻszy wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zatządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -
przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek Dyľektoľa
Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwestra Pałki w spľawie nie
naliczania z powodu panującej epidemii COVID-I9, opłat czynszowch z tytułu najmu powierzchni
pod automat do sprzedazy napojów goľących oraz sklepiku szkolnego podmiotom: Fiľma Amigo
oraz Sklep SpoŻywczo- Pľzemysłowy MAGNES - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr /5 do
niniej szego protokołu.

Po ana|izie, przy apľobacie Skaľbnika Powiatu Artura Polniaka, powyższy wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _

pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła Zarządowi Powiatu wniosek Dyľektora
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Busku Zdroju Jolanty Czyrny w spľawie
zabezpieczenia śľodków finansolvych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na II kwaľtał Ż020
ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.



Po ana|izie, WZy apľobacie Skarbnika Powiatu Aľtura Polniaka, powyŻszy wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował o inicjatywie podjętej przez Dyľektoľ Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju Jolantę Czyrny w zakľesie świadczenia
nieodpłatnej pomocy psychologicznej ptzez pracowników Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Busku - Zdroju, w związku z obecną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19.

Ad. 19
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła Zarządowi Powiatu pozytywne opinie
związkőw zawodowych do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nľ XI)íl77l20l2 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w spľawie uchwalenia
Regulaminu przyznawania nagľód dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Decyzją Członków Zarządu, powy:Ższą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowanía ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrociła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Buskiego środków Ftnansowych na ľealizację Pľogľamu
Zdalna szkoła finansowanego Z Pľogľamu opeľacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-Ż020 oś
Pľiorytetowa nr 1 " Powszechny dostęp do szybkiego internetu" ' Projekt jest odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa, związaną z wpľowadzeniem na obszarzę kľaju stanu epidemii
spowodowanym zakaŻeniami koronawiľusem. Powiat Buski został w ilw Pľogramie
zakwalif,rkowany do gľupy VI' co oznacza możliwośó pozyskania dofinansowania w wysokości
100.000 zł. 'W ľamach tych śľodków mogą zostać zakupione komputery dla uczniów. Centrum
Pľojektów Polska Cyfrowa przekaŻe śľodki Íinansowe samoľządom po podpisaniu umowy' do tego
czasu jednak naleĘ rozpocząć ľealizację stosownego zamówienia' cllatego niezbędne jest
zabezpieczenie śľodków ľlnansolvych. Wiw wniosek stanowi załqcuík nr I8 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, przy apľobacie Skarbnika Powiatu Aľtura Polniaka, povłyŻszy wniosęk został
pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu w głosowaniu pľry 5 głosach _za,0 głosach _
przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.21
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił i omówił Zarządowi Powiatu Sprawozdanie rzeczowo -

finansowe samoľzqdu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środkĺiw PFR)N w okresie
pierwszego ĺałartału 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 19 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało pozytywnie przyjęte przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'



Ad.22
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu l)owiatu w Busku - Zdľoju
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyższa uchwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana pľZez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 303/2020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 9 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie przerriesieri w planie wydatków buclżctr-r Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - stanowi

załqcuik nr 20 do llirliejszego pľotokołu.

Á.d.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzédstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju
w spľawie zmian planu wydatków w podległyclr jednostkach budzetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pľZez Członkőw Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 304/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległyclr jedrrostkach brrdzetowyolr - stanowi zulcpczłtik
nr 2] do niniejszego pľotokołu.

Ad.24
ĺľ sprav,ach rĺ5żnych:

l. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz Z.apo7nał Członkćlw Zaľządu z pismem Dyľektora
Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztofa Tułaka skieľowanym do
Powiatowego Inspektoľatu Nadzoľtt Budowlanego w Busktr - Zclroju dotyczącym nowo
powstałej bazy tľanspoľtowej w rn. Galów - w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 22 do

niniej szego protokołu.

2. Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz zapoznal Członków Zarządu z pismem Dyrektoľa
Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztofa'fułaka, który udzielił odpowiedzi na
p1'tania Członka Zarządv Tomasza Mieľzrł.y oraz Przewodniczącego 7,arz'ądll .Teľzego Kolarza
na zapytania zgłoszone podczas 63 posiedzenia Zarządtl Powiatu - w bľanieniu stanowiącym
załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

4d.25
Po zs'ealizowaniu poľządktr obrad Pľzewodniczący Zal'ządĺl Jeľzy Kolaľz podziękował obect1ym Za

udział i o godzinię9.25 zamknął posiedzenieZarządu Powiatu.

Protokół sporządzilaĺ
l}aľbara l}ĺnaś
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