
Znakz BR.0022.2,7 5.20Ż0

Pľotokól Nľ 7512020

z posiedzenía Zarządu Powiatu
z dnia 20 maja 2020 ľoku'

któľe odbyło się w foľmie telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

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

oraz

Grzegorz owsiński - Wicedyľektoľ do Spľaw dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Kľzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Renata Krzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogilnokształcących

w Busku _ Zdroju w spľawie nieodpłatne go przekazania szlabanu paľkingowego (Dyr.
ZSTiO w Busku -Zdroju,, Nacz. Wydz. OR).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Z&oju w sprawie zwiększenia środków do planu finansowego na rok 2020
(Dyr. ZSTio w Busku _ Zdľoju, Skaľbnik Powiatu).



Ż

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowyclr w Busku - Zdroju
w spľawie całkowitego zwolnicnia z czynszl Za wynajem powicľzchni pod automaty
wokľesie od 01 .04'20Ż0 ľ' do 3l.08.2020 r. oraz wyľażenie zgody na pozostawienie
automatów na ustalonym miejscu (Nacz. Wydz. EK).

8. Zapoznanie się Zę spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
wBusku _ Zdroju z przebiegu ľealizacji Pľojektu pn. ,,Europejczycy' ĺľspólna hisĺoľia
i wspólna przyszlość " za okľes od 01 '02.2020 r' do 30.04.2020 ľ. (Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się z irrfbľmacją Naczelnika Wyclziału EK o bľaku opinii Związkow
Zawodowych do inicjatyw uclrwałodawczyclr w spľawie wyłączenia Pľzedszkola
Specjalnego w Busku - Zdľoju z Zespołu Szkół Specjalnych w Buskll - Zdľoju oraz
w spľawie likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

l0. Podjęcie inic.jatywy uchwałodawczej w spľawie pľzyjęcia Kompleksowego planu ľozwoju
szkół w Powiecie Buskim na lata 202l - 2026 (Nacz. Wydz. EK).

ll.Pľzyjęcie Spľawozdania z ľea|izacji w ľoku 2019 Pľogramu Współpľacy Powiatu
Buskiego z oľganizacjami pozarządowynri oraz innymi podmiotami prowadzącyrni
działalność pożytku publicznego, o któľyclr lnowa w aľt. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytktl publicznego i o wolontaľiacie (Nacz. Wyclz.
soz).

12. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru l'omocy Społecznej w Zborowie w spľawie
zwiększenia planu wydatków o otrzymaną daľowiznę (Skaľbnik Powiatu)'

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
w związku z otrzymaną daľowizną (Skarbnik Powiatu).

14. Rozpatrzenle wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpoclstawowych w Busku - Zdľoju
w spľawie dokonania pľzesunięcia środków ĺŤnansowych w planach wydatków na 20Ż0
rok (Skaľbnik Powiatu)'

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktl - Zdľoju w sprawie ztnian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu)'

l6. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľojrr w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoktr (Skaľbnik Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

l8. Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu doclrodów
i wydatków w podległych jednostkach buclżetowych (Skarbnik Powiatu).

l9.Podjęcic inicjatywy uchwałodawczcj r,v sprar,vic zmian w budzccic Powiatu Btrskiego
w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

20. Podjęcie inicjatywy ucliwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku (Skarbnik Powiatu).

21. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawcze.1w spľawie nniany uchwały Nľ XlV/l47l20l9 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 gľuclnia 20l9 ľoku w spľawie Więloletniei Pľognozy
Firransowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skaľbnik Powiatu).

22. Rapoľt o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.
23. Spľawy rőŻne.
2 4. Zamknię c ie posi ed zenia.

Ad. I
obľaclom Zarządu pľzewoclniczył Prz.ewodniczący Zaľządĺl .Ierzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 75 posieĺlzenie Zaruądu Powiatu, któľe zgodnie z $ 39a

ust. l Statutlt Powiattl Buskiego oclbyło się w tľybie telekonÍ-eľencji.
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^d.2Pľzewodniczący Zarządv Jerzy Kolaľz oświadc'zył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
4 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Tomclsz Mierzu,a bľał udział v, posiedzeniu od godz.
8"';, co stanowi quoľum pozwa\ające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji -
listy obecności Członków Zarzqdu oľaz zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nr 1 i 2 do
n inÍej s ze go p roto kol u.

Ad.3
Pľoponowany pľZez Pľzcwodtriczącęgo Z'arz.ądu poľząclek obľad Człollkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowanirr pľzy 4 głosacli -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nr 7412020 z dnia 14 maja 2020 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaníu przy 4 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _
wstľzymał się.

ocl gor1z. 805 Członek Zarzc1clĺł Tomclsz Mierzyvcl bľclł tlclziclł y, po'siecĺzenitl Zaľzc1cltl Pov,iclĺtl.

Ad.5
Wicedyľektor do Spľaw dydaktyczno-wychowawczyclr w Zespole Szkół Technicznyclr
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Grzegoľz owsiński zwľócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem o nieodpłatne pľzekazaníe do Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku
_ Zdroju oľaz Powiatowego Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdľoju szlabanu
paľkingowego pozostawionego w bľamie wjazdowej na plac pľzy ul. Boh. Warszawy 120
w Busku - Zdroju _ w brzmięniu stanowiącym zołqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -przeciw
i 0 głosach -wstľzymał się wyraził zgodę na nieodpłatne pľzekazanie szlabanu paľkingowego
Powiatowemu Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zđroju.

Ad. ó
Wicedyľektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Teclrlricznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju Grzegorz owsiński zwrócił się do Zarządu Powiatu
z wnioskiem w spľawie zrviększerria śľoclkórv clo plantr Íinansowego ľla ľok 2020' Zwiększone
śľodki finansowe pľzeznaczone będą na wykoľlanie klirnatyzacji w Seľweľowni otaz
w pracowni komputeľowej.
Pismo w w/w spľawie stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pozytywnie odniósł się do powyŻszego wniosku infoľmując,
iz środki Íjnansowe na wykonanie klimatyzacji w Seľweľowni oruz w pľacowni komputeľowej
zostaną zabezpieczone z roz|iczen zakonczonego pľojektu, któľy był ľealizowany ptzez
ZSTio w Busku - Zdro.ju w wysokości l7 000'00 zł oľaz 13 000,00 zł ze śľodków Powiatu.

Po przeana|ízowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywrrą ľekornerrdację Skaľbnika Powiatu,
powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przezZarząd Powiattl w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołtr Szkół Ponadpodstawowyclr w Buskul - Zclľo.jtr Znak: ZsP-07l.7'13.2020 z dn.
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15.05.Ż020 r. w spľawie całkowitego zwolnienia zczynszu liľnr Vencling, MAKK oraz
AMIGO za wynajeIn powieľzchni pod alltomaty wokľesie oĺt 01.04'2020 ľ' do 31.08.2020 ľ.
oruZ \ľaŻenie zgody na pozostawienie automatów na ustalonym niiejscu - w bľzrnieniu
stanowiąoym zalqcznÍk nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomęndację Naczelnika Wydziału EK,
powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd Powiatu Ze Spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľo.iLl 'z pľzebiegu ľealizacji
Projektu pn. ,, Etu'ope'jczycy: ĺĄ/spólncl hi'yĺoľicl i wspólna przy.szĺo'ść " za okres od
0|'02.2020 ľ. do 30.04.2020 ľ. * w bľzmieniu stanowiącym zołqcuik nr 6 do niniejszego
pľotokolu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta pľłez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.9
Naczelnik Wydziałrr EK Renata Kľzelnieli poinfoľtnowała Zarząd Powiatu, 'Że Związki
Zawodowe nie wyľaziły opinii w ustawowym teľminie 30 dni clo inicjatyw uchwałodawczych
w spľawie wyłączenia Pľzedszkola Specjalnego w Busku Zdľojrr z Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku _ Zdroju otaz w spľawie likwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku -
Zdroju, co uznaje się za akceptację.
Następnie, Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattr z pozytywną
opinią Świętokrzyskiego Kuratoľa oświaty w spľawie zamiaľu likwidacji pľzedsżkola
Specjalnego w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stalrowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołtr.

Infbľnracja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta pľZeZ Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

Decyz-.ią Członków 7,aľz,ądu, inicjatywy tlchwałoclawcze w spľawie w1,łączenia Pľzeclszkola
Specjalnego wBusku - Zdľoju 'z Zespołtr Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju oľaz
w sprawie likwidacii Pľzedszkola Specjalnego w Busktt Zdroju na|eŻy przekazac
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne
Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia clo poľządku obrad najblizszej Sesji Racly
Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.ięte przez Zauąd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaoh -wstľzymał się.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzyjęcia Kompleksowego plar-ru ľozwojtt szkół w Powiecie
Buskim na lata 2021 _ 2026 w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego
pľotokołu.
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Podczas omawiania Konrpleksowego plantt ľozwoju szkół w Powiecie Buskinr na lata 202l -
2026 Członek Zarządu Tonrasz Mieľzwa zgłosił uwagę dotyczącą pľoÍili klas.
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfbrmował, że uwagi w powyŻszym zakresie
zostaną wykoľzystane ptzy naboľze do szkół, lratomiast w omawianym pľojekcie inicjatywy
uchwałodawczej uwaga skoncentľowana jest na ľozwoju bazy lokalowej.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przęZ Członków
Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się.
Zgodliie z pľoceduľą, po pozytyWliylll zaopitriowalliu, pľojekt Kornpleksowego planu ľozwoju
szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 - 20Ż6 Zarząd Powiatu skierował do konsultacji.

Ad. t1
Naczelnik Wydziału SoZ Sławonrir Dalach zapozl^lał Zarząd Powiatu ze Spľav,ozclanieľn
z realizacji u, roku 2019 Programu ĺ4ĺspĺiłpľacy Powicllu Btl'skiego z orgclnizacjami
pozarzqdoylymi oľclz innymi podnlioĺclnli prowadzqcymi dzialalno'ść pożyĺku publicznego,
o kĺóryęfu n'lolťa w aľĺ' 3 tłst' 3 usĺclu,y z dnia 24 ĺg,ietnia 2003 r. o działcllności pożytkĺl
publicznego i o wolontariacie _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyższe Spľawozdanie zostało przyjęte pÍzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyť1ą Członków Zarządu, powyŻsze spľawozdarrie należy przekazaÓ Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem ptzekazanía do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu' a następnie wŁączenia cĺo poľządktr obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członkĺ1w Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za,0 głosach -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. t2
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Donru
Pomocy Społecznej w Zboľowie Z'nak: DPS-311013Ż12020 z dn. 04.05.2020 ľ' w spľawie
zrł,iększenia planu 111l6|ąf[$1al na paľ. 4230 o kwotę 500,00 zł w celu mozlirł,ości
zrealizowania otrzymanej daľowizny - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 10 do
niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu,
powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd l)owiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak z'apoznał Zaľząd Powiattl z pistnem Dyľektoľa Placówki
opiekuńczo - Wyclrowawozej w Winiaľach Znak: PoW.8120.82.2020 z dn. 1l.05.2020 ľ.

infbľmującynt, iŻ na konto placówki wpłynęła kwota 1500,00 zł tytułem claľowizna na
wydatki związane z COVID-l9 - w bľzmieniu stanowiącylÍl załqczrlik nr I] do niniejszego
pľotokołu.
Skaľbnik Powiatu Aľtttľ Polniak poinÍbľmował, iŻ daľowizna została zwľócona na konto
Staľostwa Powiatowego i w związ'kv'z powy'Ższym l)yľektoľ Placciwki zwľĺicił się z pľośbą
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o Zakup śľodków niezbędnych do zabczpieczenia wychowanków i osób zatľudnionyclr
w Placowce w czasie występowania COVID_19 i pľzekazania ich do Placówki.
Wykorzystanie w powyŻszy sposób otľZymanych śľodków nie wpłynie na zwiększenie
kosztów utľzynrania Placówki opiekuriczo - Wychowawczej w Winiaľaclr'

Po przeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu,
powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przezZarząd Powiatu w głosowanitr pľzy
5 głosach -za,0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Ponaclpodstawowych w Busku - Zdľoju Znak: ZsP.07I'7.||'Ż020 z dn. 06.05.2020 r.

w spľawie dokonania pľzesunięcia śľodków Íinansowyclr w planach wydatków na 2020 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 12 do niniejszego protokołlr.

Po ptzeana|iz.owaniu, biorąc pocl uwagę pozytywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu,
powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 15
Skaľbrrik Powiatu Aftuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmlall w budŻecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyższa uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków 7'aruądĺl
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 31912020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż0 maja 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Btrskiego na ľok 2020 stanowi załqczník nr /3 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt trclrwały Zaľządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie pľzeniesieli w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu
w głosowanitr pľzy 5 głosach -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 320/2020 Zarządu Powiatu w Busku * Zdľoju z. dnia 20 maja 2020 ľoku
w spľawie pľzerriesień w planie wydatków budżetu Powiatu Blrskiego w Ż0Ż0 ľoku stanowi
załqcznik nr I4 do ninicjszego pľotokołu.

Ad. l7
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekĺ uchwały 7arządu Powiattl w l]rrsktr _
Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.
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Uchwała Nľ 32|12020 Zavądu Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dnia 20 rnaja 2020 ľoku
w spľawie pľzelliesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku stanowi
załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku _

Zdroju w spľawie zmian planu cloclrodów i wydatków w podległych jednostkach
budzetowych.

Po analizię' powyzsza uclrwała została pozytywnic zaopiniowana pÍzęZ Członków Zaľządu
w głosowarriu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 32212020 Zaľządu Powiatu w Busktt - Zdroju z dnia 20 maja 2020 ľoku
w spľawie zmiaľl planu dochodów i wyclatków w podległych jednostkach budzetowych
stanowi załqcutik łtľ ]6 do niniejszego pľotokołu.

Pľzed przystąpienięm do kolejnego punktu porządku posieclzeniaZarządu Powiatu, Skarbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak 'zapoznał Zal''ząd Powiatu z wnioskiern Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Znak: II'o.321.40.2020 z dn' 18'05.2020 r' w spľawie
zwiększenia planu finansowego celeln zabezpieczenia śľodków na płatności Za rnedia
w inteľnacie' Płatności za bieżące Íurrkcjonowanie internatu w większej części pokrywane
były z ľachunku doclrodów własnych pozyskanych m'in. z wpłat ĺnłodzieŻy Za
zakwateľowanie, ze spľzedaŻy posiłków. od miesiąca kwietnia inteľnat nie uzyskał zadnych
dochodów.
Pismo w w/w spľawie stanowi załqcznik nr l7 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną ľekomeľldację Skarbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu postanowił zabezpieczyć śľodki Íinansowe lra płatnoŚci 'za nredia w it'lteľĺracie
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zclľoju w wysokości 30 000,00 zł.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZęz Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Następnie' Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarz,ąd Powiatu z wnioskielrr Dyrektoľa
I Liceurn ogólnokształcącego w Busku - Zdroju 7'nak:IL'o.321.41.2020 zdn. 19.05.Ż020 r'
w spľawie zwiększenia plalru finansowego o kwotę 31 143,00 zł celem wypłaty odpľawy
pośnrieľtnej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]8 do ninie.jszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpleczyĆ na powyższy cel śľodki
w wysokości 2l 000,00 zł'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez 7'arząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za,0 glosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. l9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmían w budzecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącyt'l^t załqczłtik nr 19 do ninie.jszego pľotokołu.
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I'o analizie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty przcz Członków 'Ĺaľządu

w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Człorrków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad rrajbliższej Sesji Racly Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pĽzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosacll -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrrrał się.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z projektenr inic.jatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Btrskiego w 2020 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻ'szy pro.|ekt uchwały został pľzyjęty pľZez Człorrków Ztlľzt1du
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyższą inicjatywę naleŻy pľzekazaĆ, Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu, celem przekazanla do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.21Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektern inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku -

Zdroju z dnia 30 gľudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 20Ż0 - 2030 * w bľzmieniu stanowiącym zalqczník nr 21 do niniejszego
pľotokołu.

Po ana|izie, powyższy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZeZ Członków Zaľządu
rv głosowanitl pľzy 5 głosach -z'a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrĺał się'

DecyzjąCzłorrków Zarządu, powyŻsząinicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowalria pľZe7. poszczegolne Komisje Racly Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Ses.ji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -z.a,0 głosach _pľzeciw i 0 głosaclr -wstrzymał się.

Ad.22
Zgodnie z arÍ' 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnla 5 czeľwca 1998 ľ. o sanroľządzie powiatowylx
(Dz. U. z Ż019 ľ.) poz. 511 z pożn. zm') zarząd powiatu co ľoku do dnia 31 rrraja pľzedstawia
radzie powiattl ľapoľt o stanie powiattt. Rapoľt obejmuie podsumowanie działalności zarządu
powiatu w ľoku popľzedliim, w szczególności realizację polityk, progľamów i strategii,
uchwał ľady powiatu.
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Bioľąc pocl uwagę powyŻ'sze, Zarząd Powiatu opľacował lłuporĺ o 'sĺunie Powiclĺtl Bu'skie54ĺl

zcl rok 2019 - w brzmietriu stanowiącym załqczłtik ltľ 22 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszy Raport zostanie pľzedstawiony Radzie Powiatu
na najbliższej Sesji Rady Powiatu w dniu 29 maja 2020 ľoku.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Człorrków Zarządu Powiatu w głosowaniu
ptzy 5 głosach -za, O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.23

W spľawuclt rĺíżnych:

l. Skaľbnik Powiatlr Aľtuľ Polniak z'apoznał Zaruąd Powiatu z Infoľnlclc.iq o u,ykonclniu

bucJzetu Pov,iclltl Btlskiego v,g Sĺűnu ncl koniec I kv,aľtału 2020 r, - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻsza Infbľmclcicl została pľzyjęta pľZeZ Zaľząd Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolatz przekazał infoľmacje oclnośnie funkcjonowania
w najbliższym czasie Starostwa Powiatowego w Busktr - Zdľoju w zakľesie obsłrrgi

inteľesantów.

3. W odpowiedzi na pytanie Członka Zaľz,ądu Wiesława Maľca, Przewodniczący
Zaĺ'ządu Jeľzy Kolaľz ptlinĺbrlrrował o aktualniej sytuac.ji w zakľesie ĺunkc.ionowania
Zespołu opieki Zclrowotrrej w Busku - Zdľoju w związku z pandelrrią koľonawiľusa.

Ad.24
Po zľealizowaniu poľządktr ob^r_acl Pľzewodniczący Zarządĺl Jerzy Kolaľz podziękował

obecnynr za udział i o godzinie 9J' zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

t1

Pľotok<1ł sporząĺlziła:

\\/ioleta Waga ' -.\ *
\


