
Znakz 8R.0022.2.7 4.2020

Protokól Nr7412020
z posiedzenia Zarządu Pow iatu

z dnia 14 maja 2020 ľoku
które odbylo się w formie telekonfeľencji

W posĺedz eniu Zarządu udzial wzięli :

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław i|ĺĺarzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _Zdroju
Marian Szostak _ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdĺoju
Andľzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju
Waldemaľ Wójcik - Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno * Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
Zbigniew Pietraszewski _ Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -
Zclroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Henľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Andľzej Lasak - Naczelnik Wydziału RLo
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK

Pľoponowany potządek posied zeniaz

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
dotyczącego możliwości włączenia do dľogi krajowej Nľ 79 starodroża odcinka drogi
powiatowej

1.

2.
3.
4.
t.
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Nr 0l3l'I'Nowy Korczyn - Pĺldraje - Łęka, celem wykorzystania go jako ciągu picszego
lub pieszo - rowerowego (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekazania mienia
Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę
powiatową, stanowiącej własnośó Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nľ 2.4112, 2.4lll - obręb Chałupki, Gmina Tuczępy) (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

7. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego w spľawie przekazania mienia
Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gľuntowej r'ajętej pocl clrogi
powiatowe' stanowiącej własność Skarbu Państwa. oznaczonej w ewidencji gľuntów jako
działki nr 27l|,2712, 13112 - obręb Dobľów, Gmina Tuczępy, 172 - obľęb Góra, Gmina
Tuczępy' 672,625ll - obręb Januszkowice, Gmina Tuczępy, l23l, 1228 - obľęb
Jarosławice, Gmina Tuczępy,325/l,33112,33412 - obręb Nieciesławice, Gmina Tuczępy,
l73l4 - obľęb Rzędów, Gmina 'I-uczępy, 187, 253, |24 - obľęb Tuczępy)
(Dyr. PZDw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

8. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekaz'ania mienia
Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi
powiatowe, stanowiącej własnoŚć Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gľuntów jako
działki nľ 542ll,544ll - obręb Podwale' nr 462,470,463 - obręb Trzebica, nr 2175ll,
217512 - obręb Wola Biechowska, nľ 3896, 3897,3873,3872,388l - obľęb Biechów.
nr379,380/l, 4l9 - obľęb Grabowica, nr ll89,ll72' ll80, l174,1164ll,l155, ll52ll,
l l5l - obręb oblekoń, nr l79,5513,77 - obręb Niegosławice, nr 87911,74212,80|,131l1
- obręb Komorów, nr 422 - obręb Kółko Żabieckie, nľ 88 - obręb Karsy Duże, nr 242 -
obręb Karsy Małe, nľ l45ll - obľęb Kępa Lubawska, nr l4|4,1489' l4\8l2 - obręb Rataje
Słupskie, nr 75, l27 - obręb Zborówek, nt 972 - obľęb Żabiec) (Dyr. PZD w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia z.gody na wydzieľżawienie
powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zđroju (Nacz. Wydz. GKN).

\0. Zapoznanie się z InĺbrmacÍq o bezrobociu w Powiecie Buskim w kwieĺniu 2020 ľ.
(Dyr. PUP w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

ll. Przyjęcie oceny Ząsobĺiw Pomocy Spoleczne.i Powiatu Buskiego (Dyr. PCPR w Busku -
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

l2.Zapoznanie się Ze stanowiskiem negocjacyjnym Grantodawcy - Fundacji Fundusz
Współpľacy dotyczącym wniosku pn. ,,Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako
ęlement wsparcia na tzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępcz.ei" oľaz
odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju na
przedmiotowe stanowisko (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

13. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju inÍbrmującym o ogłoszeniu ptzez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dodatkowego naboru oÍ'ert w ľamach programu Wieloletniego ,,Senior+'' (edycja 2O2O)
(Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w spľawie wyĺaż.enia zgody na zlecenie instytuoji zewnęttznej opľacowania

',Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Pľoblemów Społecznych na lata 2021 -
2030" oľuz zabęzpieczenia w budzeoie Powiatu śľodków na ľealizację powyższego
zadania (Dyľ. PCPR w Busku - Zďroju, Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SOZ).

lĺ.Zapoznanie się z ofertą Fundacji Pomoo Niepełnosprawnym Dzieciom, MłodzieŻy
i osobom Fizycznym przy SOS-W w Busku - Zdroju Błękitne Niebo złoŻoną w trybie
pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. SoZ).
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16. Zapo'znanie się z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie okľeŚlenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konseľwatorskich' ľestauratoľskiclr lub robćlt
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych
w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego
(Nacz. Wydz. SOZ).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie konsultacji pľojektu
uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie okľeślenia zasad udzielania dotacji na
doÍinansowanie pľac konserwatorskich, restauľatoľskich lub robót budowlanych pľzy
zabytkach wpisanych do ľejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji
zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. soz).

18. Pľzyjęcie Sprawozdania z działąlności Społecznej Straży Rybackiej Otcręgu Kieleckiego
Polskiego Zwiqzku ĺľędkarskiego za rok 20]9 oraz Sprawozdania z dziąłalno,ści
Społecznei Sĺraży Rybackiej Powiąĺu Buskiego za 20]9 rok (Nacz. Wydz. RLo).

19. Rozpatľzenie wniosku najemcy w spľawie obniżenia opłaty za najem pomieszczenia
w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdro1u (Dy.. SoS-W dla
Niepelnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK, Skarbnik
Powiatu).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych pľowadzonych przez Powiat Buski
(Nacz. Wydz. EK).

2l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku -Zdĺoju w spľawie ogłoszenia konkuľsu
na stanowisko dyrektora Powiatowego oŚrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauc zycieli
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

22.\ł'Iýypowanie przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej
(Nacz. Wydz. EK).

23. Rozpatruęnie wniosku Stowaľzyszenia KS Handbolove Busko w spľawie nieodpłatnego
uŻyczenia boiska zewnętĺz,nego pr7,y Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Sportowym
w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

24. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wytaŻenia zgody na zakup dodatkowych laptopów
dla uczniów w ľamach Progľamu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2O2O
(Nacz. Wydz. EK, Skarbnĺk Powiatu).

25. Rozpatrzęnię wniosku w spľawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektowo -
kosztoľysową na Rozbudowę oľaz przebudov,ę budynku po bytej Szkole PoĺJstawou,e.ĺ
Z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo - łTychowaýyczq w Kostkcłch Dużych
(Kieľ. Ref. IP, Skarbnik Powiatu).

26. Sprawy ĺőŻne.
27 . Zamknięcie posie dzenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 8"'' otworzył 74 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewcrdniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, i'Ż zgodnie z listą obecnclści aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ tisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.
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Ad.3
Pľoponowany ptzet Przewodni czącego 7'arządu poľządek obľad Członkowi e Zarząĺhu pľzy.i ęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach *za, O głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymaĺ się.

Ad.4
Pľotokół Nr 73/20Ż0 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach
wstľzymał się.

został pľzyjęty przez Członków Zarządu
_za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -

Ad.5
W nawiązaniu do Pľotokołu Nľ 7012020 z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącego możliwości
włączenia do dľogi kľajowej Nr 79 staľodroża odcinka drogi powiatowej Ni0l31T Nowy
Korczyn - Podraje - Łęka, celem wykorzystania go jako ciągu pieszego lub pieszo 

--

roweľowego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Ęusku - Zdroju Krzysztđf Tułak
poinÍbľmował, że po przepľowadzeniu ľozmów ze Świętokľzyskim Zarządem Dróg
Woiewódzkich w Kielcach istnieje możliwoŚć włączenia staľodroża odcinka drogi Nľ 0l3lŤ
Nowy Korozyn - Podľaje - Łęka jako ciągu pieszo - jezdnego, ale na koszt Powia1u Buskiego
i wykonania nowej dokumentacji projektowej na tym odcinku dľogi, oo jest niezasadie
ze wzg|ędów ekonomicznych. Ponadto Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju poinf'ormował,
że komunikacja piesza i ľoweľowa odbywać się będzie wzdłuŻ drogi kräjowej Nľ 79
po planowanym do budowy ciągu pieszo - jezdnym (około l00 m od istniejącego obecnie
pľzebiegu dľogi powiatowej Nľ 0l3lT Nowy Korczyn - Podraje - Łęka).
Pismo Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoju w przedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nr 3
do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Członkowie Zarządu uznali, że wobec zapewnienia komunikacji pieszej
i ľoweľowej wzdłuż' dľogi krajowej Nr 79 po planowanym do budowy ciągu pieszo -l.)any111(około l00 m od istniejącego obecnie przebiegu dľogi powiatowej Nľ 0l3lT Nowy Koľozyn -
Podraje - Łęka), wniosek Powiatu stał się bezprzedmiotowy.

W dalszej części posiedzenia Członek Zarządu Wiesław Marzec zwroc!Ł się z wnioskiem
o ponowne zamontowanie lustľa drogowego na dľodze w kieľunku rezerwatu Kaľabosy.
Pľzewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektora PZD w Busku - Zdroju do zgioszenia
do Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju faktu niestosowania się-przezkiłujących
clo zrtaków ĺlľogowych dot. dopuszcza\nego ciężaru całkowitego na drodzô od m. Chotelek
w kieľunku m' Skoľocice.

Ad.6
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Krzyżański przedstawił Członkom Zarządu

|o . za9niniowania wniosek Zarząáu Powiatu w Éusku - Zdroju do Wojewody
Swiętokľzyskiego w sprawie pľzekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi guitĺemu
(dot. nieruohomości gruntowej zajętej pod dľogę powiatową' stanowiącej własność Skaľbu
Państwa' oznacz'onej w ewidencji gľuntów jako działki nĺ:

2.4ll2, 2.4lll - obľęb Chałupki, Gmina Tuczępy) - w brzmieniu stanowiącynr
załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyľektor Powiatowego Zaruądu Dróg w Busku - ZdrojuKtzysztoť 'I'ułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.
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Powyżs'zy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZ.e7. 7'arząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzymał się.

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu
całego Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz
oľaz Wiceprzewodnicz ący Zarządu Stanisław Klimczak.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pr7'ez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański pľzedstawił Członkom Zarządu
do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody
Swiętokľzyskiego w sprawie pľzekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(clot. nieľuchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skaľbu
Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:

27 11, 27 /2, l3ll2 - obľęb Dobrów, Gmina'ľuczępy,
|72 - obręb Góľa, Gnrina Tuczępy,
672, 62511 - obręb .Ianuszkowice' Gmina Tuczępy,
123l, 1228 - obręb Jaľosławice, Gmina Tuczępy,
325l|,33l12,33412 - obręb Nieciesławice, Gmina Tuczępy,
|7314 - obľęb Rzędĺiw, Gmina Tuczępy,
l87,253, l24 - obręb Tuczępy) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego protokołu.

Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
ptzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyzję' aby w/w wniosęk w imieniu
całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Pľzewodniczący Zarz'ądu Jerzy Kolaľz
oľaz W icepľzewodni cz ący Zarządu Stani sław K l imczak'

PowyŻsze stanowisko zostało prz.yjęte przez 7'arząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański pľzedstawił Członkom Zarządu
do zaopiniowania wniosek Zarządu Powiatu w Busku - 7'droju do Wojewody
Swiętokľzyskiego w spľawie przekaz,ania mienia Skaľbu Państwa Powiatowi Buskienru
(dot. nieľuchomości gľuntowej zajętĄ pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skaľbu
Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

nt 542ll,544ll - obľęb Podwale,
nr 462,470,463 - obľęb Trzębica,
nr 2I75/|,2175l2 - obľęb Wola Biechowska'
nľ 3896, 3897,3873,3872,388l - obręb Biechĺiw
nĺ 379,380/l, 419 - obręb Gľabowica,
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nľ l l ĺl9, I17Ż, ll 80, 1 17 4, ||6411, l l 55, 1 1 52ll, l l 5 l - obręb Oblekoń'
nr l'I9,55/3,77 - obľęb Niegosławice'
nr 879ll,74212,80l, 73lll - obręb Komoróq
nr 422 - obľęb Kółko Żabieckie'
nr 88 - obręb Karsy Duże,
nr 242 - obręb Kaľsy Małe'
nr |45l1' - obręb Kępa Lubawska,
nľ 141 4, 1489, l408l2 - obręb Rataje Słupskie,
nĺ 75, |27 - obręb Zborówek.
llľ 972 - obręb Żabiec) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
protokołu.

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak nie wniósł uwag
do w/w wniosku.

Powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 7'arząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Z uwagi na obecną sytuację Zarząd Powiatu podjął decyz.ię, aby w/w wniosek w imieniu
całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaru
oľaz W iceprzewodnicz ący Zar ządu Stan isław Kl i mczak.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosaclr -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni
uzytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
- w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 7 do niniejszego protokołu.

Po analizię, powyższ'y projekt uchwały został prz'yjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekar'ania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączeniado porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t0
Dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak zapoznał Zarząd
Powiatu z Informacjq o bezrobociu w Pĺlv,iecie Buskim w lałieÍniu 2()20 r. - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Infbrmacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍZez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Następnie f)yrcktoľ I'[JP w Busku - Zdroju przeka'z:ał Członkolrr Zarządu inĺilľl'nację
nt. ľealizacji wniosków o pomoc jaką urzędy pracy oÍěrują pľacodawcom w ramach Tarczy
antykľyzysowei COVID- l 9.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu lerzy
nt. wytycznych dla producentów rolnych zatľudniających
sezonowych.

Kolarz przekazał informacj e
cudzoziemcőw przy pľacach

Ad. l1
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zapoznał Zarząd Powiatu z Ocenq Zasobóu, Pomocy Społeczne.j Pov,iaĺu Bu'skiego
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza ()cena została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosaoh -za,0 głosach -pľzeciw i 0 gbsach -wstľzymał się.

Decyzją Członkciw Zarządu, powyższą Ocenę należy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte przęz Członków 7'arządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.l2
Dyľektor Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
poinfoľmował, że wniosek Nr W.l72.II.20l9 pn. ,,Umowa odpowiedzialności rodzicielskie'j
iako element wsparcia na rzecz osób ./unkjonujqcych w rąmąch pieczy zasĺępcze'i'' jest na
etapie negocjacji.

Dyrektoľ PCPR w Busku Zdroju zapoznał Członków Zarządu Ze stanowiskiem
Gľantodawcy - Fundacji Fundusz Współpľacy dotyczącym przedmiotowego wniosku atakże
odpowiedzią Beneťrcjenta - PCPR w Busku - Zdroju na w/w stanowisko - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Ponadto f)yľektoľ PCPR poinÍ'ormował, Że w związku z koniecznością podjęcia ľadykalnych
dz,iałan w celu zapobiegania ľoz,przestrzeniania się COVID-l9, mając na uwadze pľzede
wszystkim życie oraz zdľowie uczestników pľojektu , a także obawy, strach oraz oczekiwania
i potľzeby zgłoszone przez kadrę medyczną i ekspeľtów stanowiących gľupę docelową
Pľojektu' PCPR wystąpiło z propozycjami zmian w Projekcie zwracając się z wnioskiem
o wyľażenie zgody na dokonanie pľzesunięć w harmonogramie ľealizacji Pľojektu, któľe
przyczynią się do jego efektywnej i pľawidłowej realizacji zgodnie z pieľwotnie
zaplanowanymi działaniamí, a takŻe umoŻliwią Beneficjentowi osiągnięcie wszystkich
zał<>Żonych w Projekcie wskaźników. W związku z powyższym PCPR zgłosiło następujące
pľopozycje:

l. Wydłużenie okĺesu realizacji projektu do 31.05.202| r.
2. Pľzesunięcie planowanych wizyt na poźniejszy termin oľaz aktualizację

haľmonogramu projektu.

Inĺ'onrracja w powyższym zaktesie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.
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Ad. 13
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andrzej Smulczyński
poinfbrmował Członków Zarządu Powiatu' że Ministeľ Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej
ogłosił dodatkowy nabór oÍbrt w ramach programu Wieloletniego ,,Senioľ+'' (edycja 2020).
Konkuľs polega na wsparciu tworzenia placówek typu ,'Senioľ*'' w tym Dziennych |)omów
,,Senior*'' i Klubów ,,Senior*'' oľilz wspaľciu frnansowania już istniejących placówek
utworzonyoh w ramach programu. Dyrektoľ PCPR przekazał, że na terenie Powiatu Buskiego
Íünkcjonują 4 ośrodki utwoľzone w ramach w/w pľogramu. otwarcie w/w f)omu/Klubu
plantrje ľównież Miasto i Gmina Pacanów oraz Stopnica.

Pisma Dyrektoľa PCPR w Busku - Zdroju i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w powyższej sprawie oraz założenia konkursowe stanowią załqcznik nr I I do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaĺząd Powiatu postanowił, ż,e w 2020 roku nie będzie aplikował
o śľodki w ľamach w/w Progľamu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński
zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w Sprawie wyľażenia zgody na zlecenie
instytucji zewnętľznej opľacowania ,, Powiatowe'i Strategii Integracji i Rozwiqzywania
Problemĺiw Społecznych na lata 2021 - 2030" oraz zabezpieczenia w budŹecie Powiatu
śľodków na realizację powyższego zadania - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr I2 do
niniej szego protokołu.

Dyľektor PCPR w Busku _ Zdroju poinf-ormował, Że obecnie obowiązujący dokument

',Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Pľoblemów Społecznych na lata Ż011 -
2020" w bieżącym ľoku tľaci swoją ważność. 'W związku z tym następuje konieczność
tozpoczęcia prac związanych z opracowaniem przedmiotowego dokumentu. Koszt
opracowania w/w dokumentu może wynieść w granicach od 5 000 zł do l0 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie instytucji zewnętľznej
opľacowania ,, Powiatowei Strategii Integracji i Rozwiqzywania Problemów Spĺllecznych na
lata 202] - 2030" oraz zabezpieczył na realizację powyższego zadania środki finansowe
w kwocie l0 000 zł.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pÍzez CzłonkÓw Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -z.a,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zwľócił
decyzji w sprawie zatwięrdzenia oferty na realizację
,,małych gľantów''.

się do Zarządu Powiatu o podjęcie
zadania publicznego w ramach tzw.

Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dziecioľr, }y'..łodzieŻy i osobom Fizycznym przy
Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdľoju Błękitne Niebo z,łożyła ofbrtę z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację
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r.adania publiczrlego pĺr.,,Start pĺr zĺlrowie'' - w brzmieniu stanowiącyn załqcutik nr I3 d<-l

niniejszego pľotokołu. Fundacja wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 10 000 zł.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyŻszą oÍbrtę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, MłodzieŻy i osobom
Fizycznym przy Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju Błękitne Niebo środki finansowe w kwocie 4 000 zł
z pr Zeznaczen i em na r e a|izację przedm i oto we go zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pĺzy 5 głosach -
za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. t6
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie okľeślenia zasad udzielania dotacji na doÍjnansowanie pľac
konserwatorskich, ľestauratorskich lub robót budowlanych pÍ7.y zabytkach wpisanych
do ľejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na
teľenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr ]4 do niniejszego
protokołu.

Powyższy pľojekt uchwały został pozýywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Pľzedmiotowy projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom. Konsultacje pľzepľowadzone
zostaną w formie ankiety. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacji są organizaď1e
pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontaľiaoie, ktĺ5rych działalność statutowa obejmuje dziedziny
podlegające ľegulacji w konsultowanym projekcie uchwały. Konsultacje pľZeprowadzonę
zostaną w okresie od l5 maja2020 r. do dnia l czerwca 2020 r.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwĄ Zarządu Powiatu
w Busku -Zdroju w spľawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju
w spľawie okľeŚlenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie pľac konseľwatorskich,
ľestauľatoľskich lub robćlt budowlanych przy zabytkach wpisanych do Ęestru zabytków lub
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.

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

Uchwała Nľ 31712020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 maja 2020 ľoku
w spľawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie
okľeślenia zasad udzielania dotacji na doÍinansowanie prao konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego
stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału RI-o Andrzej Lasak zapoznał Zaľząd Powiatu ze Sprawozdaniem
z dzialalności Społeczne.j Stľĺlży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Zwiqzku
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ľĺ/ęclkurskiego za rok 2()]9 oraz Sprav,ozdaniem z ĺ]ziułulności Społeczne.j Sĺrazy Rybĺlckiej
Powiatu Buskiego za 2019 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍki nr 16 i nľ 17 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały przyjęte pľzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyť1ą Członków Zarządu, powyższe spľawozdania nalezy przekazać, Przewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisjc Rady
Powiatu, a następnie włączeniado porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 19
Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnospľawrrych
Ruchowo w Busku - Zdroju Waldemaľ Wójcik oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień zapozna|i Członków Zarządu z wnioskiem najemcy w spľawie obniżenia opłaty za
najem pomieszczenia w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdroju

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povĺyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍzez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oľa:z
szkół specjalnych pľowadzonych przez Powiat Buski _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

Naczelnik Wydziału EK poinf'ormowała, że przedmiotowy projekt uchwały zostanie
ptzekazany do Swiętokľzyskiego Kuratoľa oświaty, cęl em zaopiniowania.

^d.21Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia konkuľsu na stanowisko dyrektora Powiatowego
oŚľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nľ 318/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 14 maja 2020 ľoku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyľektora Powiatowego ośrodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego
pľotokołu.
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Ad.22
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwľóciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem
w spľawie wytypowania 3 przedstawicieli Powiatu do udziału w pľacach komisji
konkursowej, przewodniczącego komisji konkursowej (spośľid w/w 3 pľzedstawicieli), osoby
zastępującej przewodniczącego komisji konkursowej (spośród w/w 3 przedstawicieli)
w związku z konięcznością ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2l do niniejszego protokołu.

Zgodnie z wnioskiem, Zarząd Powiatu wýypował trzech pľzedstawicieli Powiatu do udziału
w pracach komisji konkursowej:

Wicestarostę Buskiego Stanisława Klimczaka, jako Pľzewodniczącego Komisji
Konkursowej;
Członka Zar'ządu Jerzego Koľdosa, jako osobę zastępującą przewodniczącego komisji
konkursowej;
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultuľy i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
z wnioskiem Stowarzyszenia KS Handbalove Busko o nieodpłatne użyczenie boiska
zewnętrznego pÍzy Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju
w celu prowadzenia treningów z dziećmi w okľesie maj - sieľpień br. (w poniedziałki' wtoľki,
czwartki i piątki) w godzinach 15 _ 19 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do
niniej szego protokołu.

Zarząd Powiatu pozýywnie odniósł się do powyższego wniosku. ostateczną decyzję
w przedmiotowej spľawie oraz w kwestii ustalenia harmonogľamu zajęć, Zarząd Powiatu
pozostawił w gestii Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego oŚrodka Sportowego w Busku
- Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przęz 7'arząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.24Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień poinformowała, że w wyniku ľozstrzygnięcia
pľzetargu nieograniczonego na dostawę nowych komputeľów pľzenośnych (laptopów) dla
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ľamach Pľogľamu operacyjnego Polska
Cyfľowa na lata 2014 - 2020, oś Priorytetowa nľ I ,, Powszechny dostęp do szybkiego
Inĺerneĺu", Działanie l.l: ,,Wyeliminowanie terytorialnych r(lżnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego inĺernetu o wysokich przepustĺlwościach'', Projekt grantowy pn. ,,Zdalna
Szkoła - v,spąrcie ogólnĺlpĺllskiej Sieci Edukacyjnej w sysĺemie kształcenia zdalnego",
planowany iest zakup 32 laptopów za cenę brutto 88 835,52 zł, co oznacza,
Że po uwzględnieniu planowanych we wniosku aplikacyjnym kosztów ubezpieczenia,
pozostaje do wykoľzystania kwota 9 664,64 zł. W związku z powyŻszym Naczelnik Wydziału
EK zwróciła się do Zaruądu Powiatu o wyrażenie zgody na realizację stosownych proceduľ
z zakľesu zamówień publicznych, które umożliwią zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniów,
zwłaszcza uczniów szkół specjalnych. Koszty przedmiotowego zakupu mogą zostać, pokľyte
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z Zaoszczędzonych ýw środków oraz kwoty dodatkowej zabezpieczonej w budżeoie Powiatu
w wysokości1 000 zł.
Pismo Naczelnika Wydziału EK w przedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 23 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację stosownych procedur
z zakresu zamówień publicznych umożliwiających zakup kolejnych 5 laptopów dla uczniĺiw'
Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że koszty pľzedmiotowego zakupu zostaną pokľýe
z zaoszczędzonyclr śľodków oľaz dodatkowo zabczpiecz,ył w budżccic Powiatu śľodki
w wysokoŚci 7 000 zł.

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

Ad.25
Kieľownik Ref'eratu IP Tadeusz Sempioł zwľócił się do Zarządll Powiatu z wnioskiem
o zabezpieczenie śľodków na dokumentację projektowo - kosztoľysową na Rozbudowę oraz
pľzebudowę budynku po byłej Szkĺlle Podstawowej Z przeznaczeniem na Placĺiwkę
opiekuńczo - W'ychowawczq w Kostkach Dużych w wysokości 25 000 zł - w bľzmieniu
stanowiąoym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na wykonanie dokumentacji
pľojektowo - kosŹorysowej oraz na ľozbudowę i pľzebudowę przedmiotowego budynku
śľodki finansowe w kwocie 250 000 zł.

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

Ad.26

łľ spruwach różnych:

I. Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z projektem inicjatywy uchwałodawczej
w sprawie z,miany uchwały Nr llll24/20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdro1u z dnia
3l grudnia 2018 roku w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji Skaľg'
Wniosków i Petycji - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 25 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, powyższy pĄekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarz.ądu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazaa
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZez
poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte pÍze7, Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosaoh _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymď się.



l3

Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 64/2020 VI Składu orzekającego
Regionalnej lzby obľachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia2020 ľoku w spľawie
opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Powiatu Buskiego za 2019 rok wľaz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietľaszewski zapoznał Zarząd Powiatu z infoľmacją o przychodach, kosztach oľaz
wyniku finansowym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju zaIkwaftał 2020
ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została pľzyjęta przez Członków Zarządu do
wiadomości.

4, Główny Księgowy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew
Pietľaszewski zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie
z budżetu Powiatu inwestycji pn.: ,, Zakup ĺlparatury i sprzętu medycznego ĺlraz
wyposażenia w zwiqzku z zapobieganiem rozprzesĺrzeniania Się kĺlronawiľusa
C)VID-ľ9 " - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Zaľząd Powiatu odŁoŻył pľocedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu
dokonania analizy wykonania budżetu Powiatu za I półrocze2020 roku.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

5. Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrőcił uwagę na brak danych dot. |iczby
męŻczyzn w grupie wiekowej 60 - 64 w tabeli przedstawiającej Liczbę mieszkańców
wg grup wiekowych i płci, znajdującej się na stľonie 4 oceny Ząsobów Pomocy
Społe cznej P ow itltu Buskiego.

Naczelnik Wydziału SoZ został zobowiązany do przekazania w/w uwagi Dyľektoľowi
PCPRwBusku-Zdroju.

A.d.27
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu lerzy Kolarz podziękował
obecnym za udział i o godzinie l 0a0 zamknął posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Protokół spoľządziła:
l]aľbaľa Norvocicli
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