
Znakz B R.002 2.2 .7 2.2020

Protokól Nr 7212020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnĺa 20 lcwietnĺa 2020 roku

które odbyto się w foľmie telekonfeľencji

W posĺedzeniu Zarządu udzĺał wzięli:

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

oraz

Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego ZarząduDľóg w Busku _ Zdľoju
Andrzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdroju
Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku 'Zdroju
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc - Naczęlnik Wydziału oR

Pľoponowany porządek posiedzenĺa:

1. Otwarcie posiedzenia.
Ż, Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy dľogi na odcinku Skotniki DuŻe - Sułkowice

(Dyr. PZD w Busku - Zdroju).
6. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie Wznaczenia przejścia dla pieszych na dľodze

powiatowej Nr 0086T Busko - Zdrőj - owczary - Pęczelice - ul. Wyszyńskiego w m. Busko
-Zdrőj (Dyr.PZDw Busku - Zdľoju).

7. Zapoznanie się z kosztami robót z Funduszu Dľóg Samorządowych 2020 - wnioski wrzesień
2019 (Dyr.PZD w Busku - Zdroju).

8. Zapoznanie się z kosztami wykonania dokumentacji pľojektowej na budowę chodnika lub
ścieżki roweľowej w miejscowości Pacanów (Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju).
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g, Zapoznanie się z pismem dotyczącym kosztów wykonania dokumentacji pľojektowej na

budowę chodnika w miejscowości Łagiewniki (Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju).
l0, Zapoznanie się z kieľunkami działańoľaz warunkami brzegowymi obowiązującymiw 20Ż0

roku realizatorów Modułu III otaz Modułu IV progľamu ,,Pomoc osobom
niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych choľobami zakażnymi'' (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

1l. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w spľawie

wyrázenia zgody nazbycieprzezZespół opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju samochodu

osobowego opel Combo TBU 5V38 (Dyr. ZoZ w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. SOZ'
Nacz. Wydz. OR).

12. Rozpatrz,enie i zajęcie stanowiska w spľawie petycji złoŻonej w interesie publicznym
w zakľesie zmiany pľzepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej ,,tarczy
antykľyzysowej'') (Nacz. Wydz. oR).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _

Zdľoju w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendium motywacyjnego (Nacz. Wydz. EK).
14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdróju w sprawie zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

15. Sprawy rőŻne.
l 6. Zamknięcie po sie dzenia.

Ad. I
obradom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktory powitał

zebľanych i o godzinie 900 otworzył 72 posiedzenie Zarządu Powiatu'

^d.2Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczęstniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz

zaprosz,onych osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodnĺ czącęgo Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 7ll2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z pismem Ministra Infľastľuktury dotyczącym wniosku z dnia 3 maľca 2020 r'
w sprawie budowy drogi na odcinku Skotniki Duże - Sułkowice - w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Dyľektor PZD w Busku - Zdroju poinfoľmował, Że przedmiotowa dľoga nie jest za|íczona
do kategorii dróg powiatowych, nie jest ujęta w ľejestrze dľóg powiatowych. Zarząd Powiatu
nie jest zaruądcą w/w drogi.

Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju
do sprawdzęnia w ewidencji czy wlw droga podlega komunalizacji.

Po analizie, Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do wniosku w spľawie budowy drogi na

odcinku Skotniki Duże - Sułkowice. Przedmiotowa droga nie należy do kategoľii dróg

powiatowych. W związku z povłyŻszym Powiat nie może wydatkować środków ťlnansowych
niezgodnie z przepisami prawa.

Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy
oraz Mini steľstwu Infrastľuktuľy.

PowyŻsze stanowisko zostało ptzyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu Z ponownym wnioskiem w sprawie Wznaczenia przejścia dla pieszych na dľodze
powiatowej Nľ 0086T Busko - Zdrőj - owczaľy - Pęczelice - ul. Wyszyńskiego w m. Busko _

Zdrőj - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju poinformowaŁ, Że pľzedmiotowa spľawa była analizowana
w miesiącach gľudzień 2019 r' - styczeń 2020 r, i została rozpatrzona negatywnie po dokonaniu
objazdu dľogi pľzez pľzedstawicieli Staľostwa Powiatowego w Busku - Zđroju, Komendy
Powiatowej Policji w Busku - Zdroju oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w pľzedmiotowej sprawíe oraz stanowiskiem Dyľektora
PZD w Busku - Zdĺoju, Zarząd Powiatu zaopiniował pľzedmiotowy wniosek negatywnie.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzęZZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.7
Członkowi e Zaruądu Powiatu zapozna|i się z zestawieniem - Koszý robót z Funduszu Dróg
Samorzqdowych 2020 - wnioski wrzesieri 2019 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, Żę złoŻone ptzez Powiat Buski wnioski
w ramach Pľogramu Fundusz Dróg Samorzqdowych we wľześniu 2019 ľoku, opiewające na

kwotę zl 4016lg,oo zŁ, otrzymałý pozytywną iekomendację Wojewody Świętokrzyskiego
i Pľemieľa RP oraz dofinansowanie w wysokości 600Á wartości zadan tj. 12 844 582,00 zł.
Wkład własny Powiatu (20%) przy w/w poziomie dofinansowania będzie wynosił
4 28I 528'00 zł, natomiast wkład Gmin (20%) 4 28I 528,00 zł' Następnie Pľzewodniczący
Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił informację uzyskaną od Buľmistľzów i Wójtów Gmin
z teľenu Powiatu odnośnie moŻliwości par1ycypacji poszczególnych Gmin w kosztach
realizacji ilw inwestycji. Zgodnie zprzedmiotową infoľmacją większa część, Gmin nie będzie
w stanie udzielić wspaľcia finansowego dla realizacji pľzedmiotowych zadan.



Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz Wraził stanowisko' iż Powiat ze wzg\ędu na obecną
sytuację budżetową' spadek dochodów budzetowych, sytuację spowodowaną koronawirusem
COVID-19 nie będzie w stanie ľealizowai pľzedmiotowych inwestycji. Powiat Buski zulroci
się z wnioskiem do Wojewody Świętokľzyskiego o pľzesunięcie realizacji ilw robót na lata
Ż02012021 z jednoczesnym zwiększeniem doÍinansowania do 80%.

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolarzptzekazał, Że podczas dzisiejszego posiedzeniaZarządu
Związku Powiatów Polskich będzie wnioskował, aby w związku z pandemią koronawiľusa
zwrocić, się do Rządu RP o udzielenie wsparcia Íinansowego dla samoľządów a ponadto

o okľeślenie, że minimalny poziom dofinansowaniazadan realizowanych w ramach Pľogľamu
Fundusz Dróg Samoľzqdowychbędzie wynosił 80o/o wartości zadań.

Członkowi e ZarząduPowiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach
_wstľzymał się, pľzychylili się do stanowiska Pľzewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza
w przedmiotowej sprawie.

Ad.8
Na posiedzęniach Nr 6Ż12020 w dniu l3 lutego 2020 ľoku oľaz Nľ 65/2020 w dniu 5 maľca
2020 roku Zarząđ Powiatu ana|izował wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku ' Zdroju -

Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kordosa w spľawie wykonania chodnika lub ściezki
rowerowej w miejscowości Pacanów na dľodze powiatowej Nľ 01l4T od dľogi krajowej Nr 73

- Pacanów na ulicy Stopnickiej 
'na odcinku od skľzyżowania z ulicą Gałązkí do Rynku

w Pacanowie po lewej stronie drogi na długości ok. 200 m.

Zgodnie z zobowiązaniem z posiedzenia Zaľządu Nľ 65120Ż0 z dnia 5 marca 2020 r.

dotyczącym rozeznania kosztów wykonania dokumentacji pľojektowej na budowę
w/w chodnika lub ścięzki ľoweľowej, Dyrektor PZD w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak
poinformował, Że koszt wykonania dokumentacji jest kosztem kwalifikowalnym z Pľogľamu
Fundusz Dróg Samoľzqdowychi wynosió będzie ok. 18 000 zł.
Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqczník nr 6
do niniej szego pľotokołu.

ZarządPowiatu postanowił ,Że do pľocedowania pľzednriotowego wniosku powľóci w miesiącu
lipcu br., po dokonaniu analizy wykonania budzetu Powiatu zaI pőłroczebt'

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

0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Na posiedzeniu Nľ 65/2020 w dniu 5 maľca 2020 roku Zarząd Powiatu analizował pismo
Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Piotra Wąsowicza dotyczące prośby o ľozpoczęcie
działańzwiązanychz budową chodnika w miejscowości Łagiewniki wzdłuż dľogi powiatowej
Nľ 0057T Busko - ZdrĆ:j - Łagiewniki - Elżbiecin oľaz pisma dotyczące ilw sprawy
z ľoku ŻOI9. Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa PZD w Busku _ Zdľoju do
ĺozęznania, CZY istnieje możliwość, aby wydatek na wykonanie dokumentacji był
zaklasyfikowany jako wydatek kwalifikowalny.

Na dzisiejszym posiedzeniu, Dyrektoľ PZD w Busku - Zdľoju poinfoľmował, Że koszt
wykonania dokumentacji projektowej jest kosztem kwalifikowalnym z pľogľamu Fundusz



Dróg Samoľzqdowych' natotniast wykup gľuntów pod poszeľzenie pasa dľogowego nie jest
kosztem kwalifi kowalnym.
Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 7

do niniejszego pľotokołu.

ZarządPowiatu postanowił ,że do pľocedowania pľzedmiotowego wniosku powľóci w miesiącu
lipcu br.' po dokonaniu analizy wykonania budżetu Powiatu za I półľoczebt.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

W dalszej części posiedzenia Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju zapoznał' Członków Zaľządu
Powiatu z wnioskiem Dľogowej Pľacowni Projektowej w Kielcach w spľawie wydania opinii
na cele zezwolenia na rea|izację inwestycji drogowej dotyczącej zadanía pn. ,,Budowa
obwodnicy m' Nowy Koľczyn'' w ramach zadania pn' ,,Rozbudowa dľogi wojewódzkiej nr 973
na odc. Busko - Zdľój - Nowy Koľczyn - Boľusowa wraz z budową przeprawy mostowej na

ľz. Nidzie oraz Wiśle'' - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju przekazał, żę obwodnica (stľona północna) projektowana jest

od drogi krajowej Nľ 79 w km 277+755, ptzez dľogę wojewódzką Nr 973 i dľogę powiatową
Nr 0134T Szczęrbaków _ Szczýniki - Nowy Koľczyn od km 7+556 do km 7+907, most na

ľzece Nidzie, do drogi kľajowej Nľ 79 w km 274+75l.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej
sprawie, ZarządPowiatu pozýywnie zaopiniował pľojektowany przebieg obwodnicy m. Nowy
Korczyn.

PovĺyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Dyrektoľ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku
pytania:

Zdroju udzielił wyjaśnień na

Wiceprzewodniczącego Zaľządu Stanisława Klimczaka w kwęstii pľzebiegu prac

iliwestycyjnych na dľogach powiatowych w związku z pandemią koronawiľusa;

CzłonkaZarządu Jerzego Koľdosa w sprawie wykonania ľęmontu na dľodze powiatowej
w m. Gľabowica;
CzłonkaZaľządu Wiesława Maľca w kwestii podjętej na dzisiejszym posiedzeniu decyzji
dotyczącej pľzesunięcia rea|izacjí dľóg w ľamach Programu Ftlndusz Dróg
Samoľzqdowych oraz terminu do któľego most w ciągu dľogi powiatowej Nľ 0084T
Siesławice - Skoľocice będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa.

Ad. 10
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
poinfoľmował, iŻ Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych uruchomił
rea|izację pľogľamu 

',Pomoc 
osobom niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

lub sytuacji kĺyzysowych wywołanych chorobami zakażnymi''. 'W ľamach Modułu III i Modułu
IV tego pľogľamu wprowadzona została możliwoŚć uzyskania pomocy finansowej w związku
z wystąpieniem w Polsce, zagroŻenia epidemicznego oraz stanu epidemii'



6

Następnie Dyrektor PCPR w Busku - Zdĺoju zapoznał Zarząd Powiatu z ,,Kieľunkami działan
oraz waľunkami bľzegowymi obowiązującymi w 2020 ľoku realizatorów Modułu III oraz
Modułu IV pľogramu,,Pomoc osobom niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku Żywiołu
lub sytuacji kľyzysowych wywołanych choľobami zakażnymi'o - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu vĺyraził pozytywną opinię w zakľesie rea|izacji Modułu
III programu ,,Pomoc osobom niepełnospľawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub

sytuacji h'yzysowych wywołanych choľobami zakaŹnymi''. Jednocześnie Zarząd Powiatu
upowaŻnił Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju do realizacji
pľzedmiotowego pľo gramu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. lt
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach
zapoznali Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju w spľawie wyraŻenia zgody na zbycie przęz Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku _

Zdrojusamochodu osobowego opel Combo TBU 5V38 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I0 do niniejszego protokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. Í2
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc poinfoľmował, Że w dniu 3 kwietnia 2020 roku do

ZarząduPowiatu w Busku - Zdrojuwpłynęła petycja w inteľesie publicznym w zakresie zmíany
pľzepisów pľawa miejscowego (wpľowadzenie lokalnej ,,tatczy antykľyzysowej'') poptzęz;

l) umorzenie połowy ľocznej wysokości podatku od nieľuchomości dla wszystkich
mieszkańców Gmin / Powiatów / Województw (tzn. umoľzenie rat podatku od
nieruchomości za II i III kwaľtał tego ľoku), a ľesztę o jego odroczenie na okľes pół
ľoku, a ponadto obniŻenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym ľoku
kalendaľzoWyl11;

2) niepobieľanie podatków taľgowych ptzez okľes pół ľoku od osób handlujących na
jarmaľkach, a po tym teľminie o obniżenie ich wysokości do minimum;

3) niepobieľanie podatków od osób' któľe mają występy na ulicach w wznaczonych do
tego miejscach przez okres pół roku, a po tym teľminie o obniżenię do minimum
wysokości opŁat za te występy;

4) umoľzenie przęZ okľes pół ľoku naleŻności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie
o obniżenie opłatzawywóz śmieci do opłaty minimalnej;

5) niepobieranie opłat za paľking ptzez okres pół ľoku, a po tym tęľminie o zmniejszenie
opłaty za godzinę paľkowania;

6) wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce
z Koľonawirusem w tym zakľesie'

Przedmiotowa petycja stanowi załqcznik nr II do niniejszego protokołu.

Po analizie,Zarząd Powiatu uznał, że postulaty zawarte w petycji nie dotyczą Spľaw samoľządu
powiatowego.
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W związku ztym, że wnosząca petycję zaznaczyła w nagłówku, że petycj azostała skierowana
do wszystkich Rad Gmin w Polsce i wszystkich Sejmików Województw w Polsce Zarząd
Powiatu uznał, Że nie ma potľzeby pľzesyłania petycji do poszczególnych Rad Gmin
i Sejmików Województw w Polsce.

odnośnie wydania 
',uchwały 

solidarnościowej'' ZarządPowiatu stwieľdza, że brak jest podstaw
prawnych do podjęcia takiej uchwały.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału oR przedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie rozpatrzenia petycji'

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

Uchwała Nľ 305/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 20 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie rozpatrzenia petycji stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbľmatycznych w Busku _ Zdľoju w spľawie zatwierdzęnia
kwoty stypendium motywacyj nego zapierwsze półľocze ľoku szkolnego 2019120Ż0 wypłacane
w drugim półroczu ľoku szkolnego 2019l2O20 _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 13 do

niniej szego protokołu'

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju wynosi 210 zł dla ucznia. Do stypendium
wytypowano 32 uczniów.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _ Zdľoju.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniuprzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju z dnia 09 '04'20Ż0 roku w sprawie
zabezpieczęnia śľodków Í-lnansowych z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli w II kwartale 2020 r. - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 14 do

niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.



Ad. 15

W sprawach różnych:

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegoru Lasak przekazał inÍbľmację
w zakľesie biezącej sytuacji, związanej z koľonawiľusem SARS-CoV-2, w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

Pľzęwodniczący Zarządu Jeľzy Kolatz Zapoznał Członkĺiw Zarządu z danymi statystycznymi
dotyczącymi liczby osőb zakaŻonych koľonawiľusem oľaz |iczby osób objętych kwaľantanną

w Powiecie Buskim.

Pľzewodniczący Zarządu złoŻył podziękowania Dyľektoľowi ZoZ w Busku - Zdroju,
personelowi medyczrremu i pľacownikonr Szpitala, ktorzy walczą z epidernią koľoľlawiľusa.

Ad. 16
Po zrealizowaniu poľządku obľacl Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym

zaudział io godzinie l0a0 zamknął posiedzeníeZarządu Powiatu.

Pľotokól sporządziła:
l]arbaľa Norvocicli
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