
Znak: 8R.0022.2 .7 3.2020

Protokół Nr 73/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 30 kwietnia2020 roku,

które odbyło się w formie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udzĺal wzięlĺ:

l. Jerzy Kolaru
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Maľian Szostak _ Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Anna Majkowska - Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia'
5. Rozpatrzenię wniosku Drogowej Pľacowni Projektowej w Kielcach w spľawie ponownego

wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: ,,Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn'' w ramach
zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko _ Zdľőj _ Nowy
Koľczyn - Boľusowa wraz z budową pľZepľawy mostowej na ÍZ. Nidzie oraz ÍZ. Wiśle''
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Zapoznanie się z pismami Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującymi
o pÍZyznaniu kwot dodatkowych śľodków Funduszu Pľacy na finansowanie okľeślonych
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zadan ľcalizowan ych przez Powiatowy lJľząd Pľacy w Busku _ ZĺJľoju (Dyr' PUP
w Busku - Zdroju,, Skarbnik Powiatu).

7. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej pÍZy

Towaľzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania śľodków finansowych
za I kwaftał 2020 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺLroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz.
Wydz. SOZ).

8. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Terapii Zajęciowej przy l)omtl
Ponrocy Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania Śľodków finansowych zaI kwar1ał 2020
ľoku (Dyľ. PCľR w Busku - Zdľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalrrego Waľsztatów 'feľapii Ĺajęciowej w Piasku
Wielkinr przy Caritas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków finansowych za
I kwartał 2020 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku _ Zĺlroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz.
soz).

I0.Zapoznarrie się z pľotokołem z posiedzeria Konrisji Kolrkuľsowej opiniującej złoŻone
oťeľty oľganizacji pozaruądowych oľaz innyclr podmiotów pľowadzących działalność
pożytku publicznego na Wspaľcie ľealizacj i zadan ptrblicznych w 20Ż0 ľoku (Nacz. Wydz.
soz).

l1. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaltego konkuľsu ofbľt na wspaľcie ľealizacji zadan publicznych w 2020 ľoku (Nacz.
Wydz. SOZ).

12. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na

wdzíerŻawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku -Zdroju (Nacz. Wydz. GKN).

13. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie
powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoiu (Nacz. Wydz. GKN).

l4.Zapoznanie się z infoľmacją o dokonanych znlianach w aľkuszach oľganizacji szkół
iplacówek pľowadzonychptzez Powiat Buski za okľes od 1 stycznia do 3l maľca 20Ż0 r.
(Nacz. Wyclz. EK).

15, Zapoznanie się Ze spľawozdanienr Dyľektora Zespołu Szkół ľechniczno
Infonnatycznych w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu edukacyjnego ',Dobľy staft 2,0''
za okľes styczeń _ maÍzec 2020 r. (Nacz. Wydz. BK).

16. Zapoznanie się Zę sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku - Zĺlľoj u 'z reallz'acji pľo.jektur eclukacyj llego ,,Dobľy staľt 2.0'' za okľcs styczeli
marzec2020 ľ. (Nacz. Wydz. EK).

17. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busktl _ Zdľoju z rea|izacji pľojektu edukacyjnego ',Dobľy staľt

2.0" za okľes styczeń -lnaľZec2020 r. (Nacz. Wydz. EK).
18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzesunięcia śľodków do planu ĺ'lnansowego na ľok 2020
(Skaľbnik Powiatu).

19. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa I Liceunr ogólnokształcącego w Busku _ Zdro1tl
w spľawie ptzyznania śľoclków finansowych (Skaľbnik Połvĺatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).

21. Podjęcie uclrwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busktl _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku podział ľezeľwy celowe.i
pľZcznaczoncj na zaľządzaníe kľyzy so we (S ka ľb n i k P ow ia tu ).
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23. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie
vrydatków budzetu Powiattl Buskicgo w 2020 ľoku (Skarbnik l'owiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmjan w planie
finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zclľoju w spľawic zmian w planie
ĺinansowym zadai'l z zaktesv adnlinistrac.ii ľządowej oÍaz inrryclr zadaí^l zlecoliyclr
odľębnymi ustawanri w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľo.iu w spľawie zrnian planu wydatków
w podległyclr jednostkach budzetowyoh (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie okľeślenia zadan oraz podziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających
według algorytmu w Ż020 ľoku na ľealizac.ję zadan z zakresu ľehabilitacii zawodowej
i społeczne.j osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik Powiatu)'

29. Spľawy rőŻne (Skarbnik Powiatu).
30. Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obľadom 'Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebranych i o godzinie 800otwoľzył73 posiedzenieZarząduPowiatu' któľe zgodnie z ö 39a
ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego odbyło się w trybie telekonÍěľencji.

Ad.2
Pľzewodrriczący Zarządu.Ieľzy Kolaľz oświadczył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział bięrze
5 Członków Zanądv, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawoľnocnych
uchwał i decyzji - listy obecności Czlonków Zaľzqdu oľűz zaproszonycl, osób stanowiq
załqczĺtiki nr ] i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany ptzez Pľzewodniczącego Zaľządu poľządek obrad Członkowie Zarządĺl pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 7212020 z dnia 20 kwietriia 2020 ľoku został przy.jęÍy pÍZez Człoľlków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -
wstľzylnał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku _ ZdroiuKrzyszÍof Tułak zapoznał Członków
Zatządu Powiatu z wnioskiem Dľogowej Pľacowni Pľojektowej w Kielcach w spľawie
ponownego wyraŻenia opinii do wnioskowanego upoważnienia o udzieleniu odstępstwa od
przepisów techniczno _ budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Budowa obwodnicy m. Nowy
Koľczyn'' w ľamach zadallia pn.: ,,I{ozbudowa clľogi wo.iewódzkiej nr 973 na odc. Busko -
Zdroj - Nowy Koľczyn - Boľusowa wraz z budową pľZepľawy mostowej na ľZ. Nidzie oľaz
ľz. Wiślę'' - w bľzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.
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Dyľcktoľ Powiatowcgo Zaľządu Dľóg w Btlsku - Zclľojtl ptzektl'ztú, ze oclstępstwo od
pľzepisów techniczno buclowlanych dotyczy mozliwości włączenia pľojektowane.j
obwodnicy Nowego Koľczyna _ dľogi wojewódzkiej Nľ 973 do dľogi kľajowej Nľ 79 klasy
GP przy bľaku możliwości spełnienia nrinimalnyclr odległości (l km) między
skr zy Żow an i anr i z i stn i ej ącymi dro ganr i gtn i lrną, powi atową, woj ewódzką.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu wyraził pozytywną opinię odnoszącą się konkretnie do
wnioskowanego Llpoważnienia o udzielenie zgody na odstępstwo od pľzepisów techniczno -
buclowlanych dotyczącego możliwości włączenia pľojektowanej obwodnicy Nowcgo
Koľczyna - dľogi wojewódzkie.j Nľ 973 do dľogi kľajowej Nľ 79 przy bľaku rrrożliwości
spełnienia nrinimalnych oclległości (1 krn) między skľzyzowaniami z istniejącymi dľogami
gminną Nľ 353035T onz powiatową Nľ 0130T.

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

W nawiązaniu do pisnr wysłalryclr do Ministeľstwa Cyťľyzacji dotyczących odstępstwa od aľt'
39 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 21 maľca 1985 ľ. o clľogach publicznych (Dz. |J. z 20l 8 ľ.' poz.
2068 z pőŻll. zlll.) na podstawie aľt. 39 Llst' 6c w/w ustawy, dotyczącyclr zwolnierria
z obowiązku budowy kanału teclrnologicznego w ľamach planowanych do rea|izacji zadań na
dľogach powiatowych, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o upowaznienie Dyľektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku -
Zdroju Pana Kľzysztofa Tułaka zawierającę umocowanie do ľepľezentowania Zaľządtĺ
Powiatu w Busku _ Zdroju, jako zarządcy dľogi w zakresie pľzedmiotowyclr wniosków.
Pismo w w/w spľawie stanowi załĺpcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu w Busku _ Zdroju upowazrrił Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju Pana Ktzysztofa Tuľaka do występowania do Ministerstwa Cyfryzacji
w zakręsie zwolnienia z obowiązku budowy kanału teclrnologicZnęgo w ramach planowanych
clo ľealizacj i zadań na drogach powiatowych:

I' ,,Przebudclu,a drogi powiatowej Nľ 00417'T'uczę1ly',Ianl.lszkowice - Niziny od km
1+650 do km 3+ l 50 dł. ] 50() m";

2. ,,Pľzebudov,a drogi powiatoulei Nr 0085T Sie,ĺławice - Biniqĺki - Zago'ść od km
0+805 do knl 2+205 dł' ]400 nl";

3. Przebudowcl dľogi powiaĺovle.j Nr 0073T Mĺlz54au,a - Koniecnlosĺy - Sĺĺlry Kĺlľczyn oĺl
knl I7+3 ] 3 do km 19+000 dł. ] 687m",

4. ,, Pľzebudov,a drogi pĺlwiaĺowej Nľ 009 ]T Dobľov,oda .* Piasek Mały - Solec - Zdrój
od knl 7+900 do km I0-r ]4() dł. 2240 nl'';

j' 
',Pľzebudowa cĺrogi pol,lliclĺowe.f Nr 0ll57'Kępcl I'ubcną,:;ka - ]'acanĺiu, - Ole'śniccl -
Sĺľzelce od km I) 930 do km 3+930 dł' 20()0 m".

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządĺl Tomasza Mierzwy, Dyľektoľ Powiatowego
Zarządtl Dľóg w Busku * Zdľoju przekaza| inÍbrmacje na temat postępll pľac na dľogach
powiatowych.
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Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz zgłosił wlriosek, aby w nr. Łagiewniki po lewej stľollic
w ľowie wyłożonym aŻuľami usunąć zatory.

W odpowiędzi na wniosek Członka Zarządtl Jeľzego Koľdosa w spľawie ľowu W m.
Zboľówek, Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zclľoju poinfoľnrował, Że
powyŻsze zgłoszonejest do pľogľamu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ad. ó
Pľzecl przystąpieniem clo onrawiania kolejnego ptrnkttr poľządku posiedzenia 7,aľządu Powiatu
l)yľektoľ Powiatowego Uľzęclu Pľacy w Busku - Zdroju Maľian Szostak zapoznał Członków
Zarządu z infoľmacją na temat realizacji wniosków o lrdzielenie poŻyczki z Fttnduszu Pľacy
w ľamach Tarczy Antykľyzysowe.i.

Następnie, Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku _ Zdroju Maľian Szostak zapoznał
Zaľząd Powiatu z pismanri Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej zawiadamiającymi,
ze ustalone zostały Z rcz-ęľwy ministra właściwego clo spľaw pľacy kwoty dodatkowyclr
śľodków Funduszu Pľacy na finansowanie pĺ-zez Powiatowy |Jrząd Pľacy w Busku - Zdro.ju
w 2020 ľoku zadań okľeślonych w aľt. 15zzb-|5zze ustawy o szczęgólnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych choľób
zakaŹnych oraz wywołanyclr rrirrri sytuacji kryzysowyclr w wysokości 7 000'0 tys. zł oruz
w wysokoŚci 500,0 tys. zł'
Pisma w w/w sprawie stanowią załqcznik nr 5 ĺ nľ 6 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przy.ięta przez Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

W związku z pýanieln Wicepľzewodnicząoego Zarządu Stanisława Klinrczaka, QZy
w Powiecie Buskim odnotowano wzrost stopy bezľobocia, Zarząd Powiatu zobowiązał
Dyľektoľa PUP w Busku - Zdľoju, aby na koniec rniesiąca ptzekazał infoľmację odnośnie
liczby osób bezľobotnych ľe.jestrujących się w Powiatowym Uľzędzie Pľacy w Busku _
Zdroju.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Snrulczyński
pľzedstawił spľawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Towaľzystwie
Przyjaciőł Dzieci w Busku - Zdroju z vĺykoľzystalria śľodków finansowych za I kwartał 2020
ľoku.
Spľawozdanie wľaz z opiriią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju do pľzedstawionego spľawozdania kwartalnego stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego
pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału SoZ pozytywriie zaľekomendowali powyższe
spľawozdanie'

Po pľzeanalizowaniu , powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -'za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyrektoľ Powiatowego Centruln Pomocy Rodzinie w Btrsku - Zdľoju Andľzej Snrulczyński
pľzedstawił spľawozclanie kwaľtalne Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy
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Społeczncj w Gnojnic z wykor;zystania śľodków linatrsowyc ll 'za I kwaľtał 2020 ľoku.
Spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju do przedstawionego spľawozdania kwaľtalnego stanowi zlłqcznik nr 8 do niniejszego
protokołu'

Skarbnik Powiatu oľaz Naczelnik Wydziału SoZ pozytywnie zaľekomendowali powyzsze
spľawozdanie.

Po przeanalizowanitr, powyż'sz.e Spľawozclanie zostało pľzyjęte przez Członków Zarządv
Powiattl w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosacli *pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
pľzedstawił spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Terapii Zajęoiowej w Piasku Wielkim pľzy
Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykorzystania śľodków Íinansowych za I kwaľtał 2020 ľoktr.
Spľawozclanie wraz. z opinią Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzirrie w Busktl -
Zc1ľoju do pľzedstawionego spľawozdania kwar1alnego stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego
pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu oľaz Naczclnik Wydziału SoZ pozytywnie zaľekolrrelrdowali powyŻsze
spľawozdanie.

Po pľzeanalizowaniu, povĺyŻsze Spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Wicepľzcwodniczący Zar-ządu, Pľzewodniczący Konrisji Kotrkuľsowej Stanisław Klinrczak
zapoznał Członków Zaľządu z protokołem z posiedzenia Komisji Konkuľsowej opiniującej
złoŻone of-eľty oľganizacji pozaľządowych oľaz innych podmiotów pľowadzących działalność
pożytku publicznego na wsparcie ľęalizacji zadan publicznych w 2O2O roku _ w bľzmieniu
stanowiącym załĺ1cznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

W odpowiedzi na uwagi Członka Zarządu Jeľzego Korclosa, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy
Kolaľz udzielíł szczegőłowych wyj aśnieli.

InÍbľmacja w powyŻszym zakľesie została ptzyjęÍaptzez Członków Zarządu Powiatu.

Ad. 1t
Naczelrrik Wydziałrr SoZ Sławolniľ Dalaclr pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie
rea|izacji zadan publicznych w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopilriowana przęZ Członkow Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 306/20Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie ogłoszelria wyników otwaľtego konkuľstt oĺěľt na wspaľcie ľealizacji zadan
publicznych w 2020 ľoku stanowi załqcznik nr I I do ninie.iszego pľotokołu.
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W dalszej części posiedzellia Pľzewocltliczący Zaľząclu Jerzy Kolaľz poilrÍbrmował, Że L)rząc)
Maľszałkowski Województwa Świętokľzyskiego W ľamach Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego na lata Ż014-2020 w najblizszynr czasie zamierza ogłosić nabóľ pľojektów,
którym będą nrogły być objęte wszelkiego ľodzaju podnrioty zaangaŻowane- w. walkę
z koľonawiľusem lub najbaľdziej naľaŻone na skutki rozprzestl'zeniania się epidemii (rn.in.
szpitale powiatowe, domy opieki, clomy polllocy społecznej itp.). w ľamach piojektu można
będzie kupować i ľozpľowadzai, głowlrie śľodki oclrľony osobistej' płyny dezynťekujące
i dľobne wyposażenie, niezbędne clo spľawnego ftlnkcjonowania systemów. Pľzewidywana
wstępnie krł'ota do podziału między powiaty wynosi 43 nrln zł doflnallsowania unijnego,
a rł'kład własny do pľojektu w wysokoŚcir l5Yo.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosacli _za, O głosacli _pľzeciw
i 0 głosach -wstrzymał się, wyľa'ził zgodę na zŁoŻenie deklaľacji pľzystąpienia do udziału
w naborze projektów w tľybie nadzwyczajnym w ľamach Regionalnego Pľogľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2,O|4-2O2O w związkuź działaniami na rľecz
ograniczania skrrtków wystąpienia zagl'oŻenia epidernicznego wywołanego koľonawiľusem
SARS-CoV -2 (Poddziałanie 9.Ż.3 Rozwó.i wysokie.j iakoŚci usług zdľowotnych)'

Ad. t2
Kieľownik ReÍ'eľatu Gospodaľki Nieľuclromośoialni w Wydziale GKN Anna Majkowska
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody
na wydzieľżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Uchwała Nr 30712020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody na wydzieľżawienie powicrzchni użytkowe.j znajdująoej się
wbudyrrku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju stanowi zołqcznik ńr ]2
do niniej szego pľotokołu.

Ad. 13
Kieľownik Reťeľatu Gospodaľki Nieľuchomościarni w Wyclziale GKN Anna Ma.jkorł,ska
zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektenl inicjatywy uc|rwałodawczej w spľawie wyľażenia
zgody na wydzieľżawienie powieľzclrni użytkowej znajdującej się w budynku gió*ny-
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľojtr - w bľzrnieniu stanowiącym załqcznÍk nľ I3
do niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do uzupełnienia
w uzasadnieniu clo powyŻszej inicjatywy l-lclrwałodawczej infoľrnacji o dotychczasową cenę
najmu.

Ad. 14
Naczęlnik Wyclziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z inÍbľmacją
odokonanych zmianach w aľkuszach oľganizacji szkół i placówek pľowadzonych prré)'
Powiat Buski za okľes ocl l stycznia do 31 n1aľca 2O2O ľ. - w bľzmieniu stanowiącynl
załqcaük nľ ]4 do niniejszego pľotokołu.
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lrrĺ'oľnracja w powyższynr zakľcsic zostala pľzyjęI'a pľZcZ Człorlków Zarządu Powiatu clo
wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Rcnata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozclanienr
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _ Zdroju z rcallzacji
projektu edukacyjnego ,,Dobľy start 2.0'' za okľes styczeti - maÍzec ŻOŻ0 r' - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I5 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakreśie została pľzyjęta przęz Członków Zarządu Powiatir do
wiadomości.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Zę spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju z realizacji projektu
edukacyjnego ,,Dobľy staľt 2.0" za okľes styczeń - nlaľZec Ż020 ľ. - w bľznrieniu
stanowiącym załqcznik nr l6 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pľZez Członków Zaruądu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze Sprawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącyclr w Busku - Zdľoju z realizacji
projektu eclukacyjnego,,Dobľy start 2.0'' za okľes styczeń - marzec 2O2O r. _ w bľzrnieniu
stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Irrfoľnracja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzernień zapoznałaZarząd Powiatu z informacją
Dyľektoľa Zespołtl Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju w zakľesie
niezrea|izowanych działań w związku z COVID- 19 dotyczących pľojektów: ,,Dobľy staft
2.0", ,,Wymiaľ międzynaľodowy w kształceniu zawodowym''' ,.HoteIaľze ptzyszłości'' _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego protokołu.

Inĺbľmacja w powyższynr zakľesie została przyjęÍa pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zal'ząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Znak: ZsTio.O32.510.ŻO20
z dn. 08.04.2020 ľ. w Spľawie pľzesunięcia śľodków do planu finansowego na ľok ŻOŻO _
w bľzmieniu stanowiącYm załqcznĺk nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Znak: ILo.321.35.2020 z dn.2O.O4.202O ľ. w spľawie
pľzyznania śľodków ĺinansowych w kwocie 6 000,00 zł' Śľodki finansowę ptzęznaczonę
zostaną na zakup nrateľiałów do wykonania napľaw zgodnie z zalecenĺami pokontrolnymi
Sanepidu.
Pismo w w/w spľawie stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, polvyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiattl w głosowarriu pľzy 5 głosach 'za, O głosach -pľzcciw i 0 głosach *wstrzymał się.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020,

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopitliowana przez Członków Zaľządul
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 308/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 starrowi zułqcznÍk nr 2I do
nini ej szego pľotokołu.

4d.21
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyŻsza uclrwała zostaŁa pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 309/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia2O2O roku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 sÍanowi załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľo.iekt uchwały Zaľz.ądu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesieli w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku -
podział ľezęľwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kľyzysowe.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pruez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 31012020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków buclżetu Powiatu Buskiego w 2O2O ľoku _ podział
ľezeľwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kľyzysowe stanowi załqcznik nr 23 do
niniej szego pľotokołu.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.
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Po analizic, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 3l|12020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietrria2020 roku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu'

^d.24Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uclrwały 7'arządu Powiatu w Busku _

Zdľoju w spľawie pľzerriesieIi w plarlie wydatków budzetu Powiattr Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 31212020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetlt Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku stanowi
załqcznik nr 25 do niniejszego protokołr-l.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt ucliwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdrojv w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administľacji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 roku'

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 31312020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 kwietnia 2020 roktl
w sprawie zmian w planie ťtnansowym zadań z zakľesu administľacji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnynri ustawanri w 2020 ľoku stanowi zułqczłtik nľ 26 do niniejszego
pľotokołu'

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zclľojtl rł'sprawie zmian 1a, planie finansowyrrr zaclań z zakľeslt administľacji ľząclorł'e.j oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowĺrna przęz Człorrków Zaruądu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uclrwała Nľ 3l4l2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclľoju z dnia 30 kwietnia 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej onz innych
zadan zleconych odľębnyrni ustawami w Ż020 ľoku stanowi zcłqcznik nľ 27 do niniejszego
pľotokołu.

Acl.27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pro.iekt trchwały Zarządu Powiatu w Busku -

Zdroju w spľawie zmian planu wydatkÓw w poclległych jednostkaclr budŻetowych.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez CzłonkÓw Zarządtl
w głosowaniu przy 5 głosach -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.



Uchwała Nľ 31512020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 30 kwietnia 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie okľeślcnia zadan oľaz podziału śľodków z Palistwowego
Funduszu Rchabilitacji osób Niepełrlospľawnyclr, pľzypadających wcdług algoľytnlu w Ż020
roku na ľealizację zada'ń z zakľesu ľehabilitacji zawoclowej i społeczrrej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nľ 29 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządĺl Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻsz'ą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Racly
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZęz poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a ľlastępnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarząďl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.29

W spľawach różnyclt:

t. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
wBusku _ Zdroju zmieniający uchwałę w spľawie zasad centľalizacji rozliczen
podatku od towaľów i usług (VAT) w Powiecie Buskim i jego jednostkach
oľganizacyjnych'

Po analizie, povĺyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków
Zaľządu w głosowarriu pľzy 5 głosach -'za,0 głclsaĺ;lr -pľzeciw i0 głosach -wstľzylrrał
się.

Uchwała Nľ 3l6lŻ0Ż0 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 kwietnia2020
ľoku zmieniająca uchwałę w spľawie zasad centľalizacji rozlíczen podatku od towaľów
i usług (VAT) w Powiecie Buskirn i jego jednostkach oľganizacyjnych stanowi
załcpcznik nr 30 do rriniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z In/brnlacjq o wykonaniu
budtetu Pol,ĺliąĺu Buskiego 71lg stanU na kĺlniec III kv,al'ĺału 20]9 ľĺlku - w bľzmienitt
stanowiącym załqczłtik nr 3] do niniejszego pľotokołr.r.

Po pľzeanalizowaniu, powyższa irrĺbľmacja została pľzyjęta pľzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -z.a,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

)
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3. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z In/bľmac.jt1 ĺl łvykonaniu
budżelu Powiaĺu Buskiego u)8 sĺanu ncl koniec IV kwartalu 20]9 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 32 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu' powyŻsza infbrmacja została przyjęÍa ptzez Zarząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pistnem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju skierowanym do Świętokľzyskiego Zaľządu Dľóg Wojewódzkich
w Kięlcach w spľawie udzielenia Województwu Swiętokľzyskiemu przęZ Powiat
Buski pomocy ľzeczowej na opľacowanie koncepcji pľogľamowo _ pľzestľzennej wraz
z uzyskaniem decyzji śľodowiskowej budowy obwodnicy m' Dobľowoda
im. olganów w ciągu DW 973 na teľenie gminy Busko _ Z&ój oľaz opľacowanie
clokumentacji pľojektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973 w miejscowości
Busko _ Zdrőj - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 33 do niniejszego pľotokołu.

5. W odpowiedzi na pytanie Człolika Zarządĺl Wiesława Marca, Pľzewodniczący
Zarządu Jeľzy Kolaľz ptzekazał, Że na dzień clzisiejszy funkcjonują wszystkie oddziały
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Züoju.

6. W odpowiedzi na pytanie CzłonkaZaľządu Jeľzego Koľdosa w spľawie wykonywania
badań z kľwi, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, Że laboľatorium
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju działa w tľybie ostrym tzn.

wykonywane są pľzypadki szpitalne i pľzypadki nagłe, które wymagają badania.
Wynika to z zalecęń Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego dotyczących obostrzeń
w związku z COVID-19.

7. W odpowiedzi na pytanie Członka Zaľządu Tomasza Mieľzwy' Przewodniczący
Zaruądu Jerzy Kolarz pľzekazał inĺbľmacje na temat funkcjonowania i sytuacji
w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Buskiego w związku z CoVID-19.
W nawiązaniu do powyższego' Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak
zwrőcił uwagę na pľzyjęcia nowyclr pensjonaľiuszy do Domów Pomocy Społecznej
i Placówek opiekuńczo - Wychowawczych.

8. 'ł{ związku z iticznymi pytaniami w zakľesie przyjazdu pľacowników sezonowych
zzagranícy, Pľzewodniczący Zaľządu.Ieľzy Kolarz pľzekazał wytyczne Zastępcy
Głównego Inspektoľa Sanitaľrrego dotyczące pľzebywania w/w osób na teľenie kraju.

Ad.30
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie l005 zamknął posiedzenieZ'arządu Powiatu.

't,,
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Protokĺił spoľządziła
Wiole ta R/aga í.j, *yY


