
Znakz 8R.0022. 2 .7 6.2020

Protokól Nr 7612020

z posiedzenia Zarządu Powĺatu
z dnia 28 maja 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

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

oraz

Kľzysztof Tułak _ Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Renata Szymańska _ Gałązka_ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Jolanta Kałucka _ Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Andľzej Smulczyński _ Dyľektoľ Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Henľyk Kľzyżański _ Naczelnik Wydziału GKN
Ręnata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtur Polniak _ Skarbnik Powiatu
Jerzy Służalski _ Sekretaľz Powiatu

Pľoponowany poľządek posiedzenia :

otwaľcie posiedzenra.
Stwieľdzenie quoľum.
Przyj ęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia'
Zapoznanie się z odpowiedzią Świętokľzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącą akceptacji pľojektów umów w sprawie udzielenia Województwu
Swiętokrzyskiemu ptzęz Powiat Buski pomocy ľzeczowej na: opľacowanie koncepcji
pľogľamowo _ pľzestľzennej wraz z uzyskaniem decyzji śľodowiskowej budowy

1.

2.
3.
4.
5.
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obwodnioy m. Dobrowoda i m' olganów w ciągu DW 973 na teľenie gnriny Busko -
Zdroi: opracowanie dokumentacji pľojektowej na nowy przebieg istniejącej DW 973
w miejscowości Busko _ Zdrój (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju)'

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdĺoju
w sprawie dokonania pľzesunięć środków z zadania pn. ',Remont dľig powiatowych'' na
zadanie,,Remonty cząstkowe'' (Dy.. PZD w Busku _Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľażenia zgody ľla zatľudnienie dwóch opiekunów na wolne stanowiska pľacy (Dyľ.
DPS w Gnojnie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

8. Rozpatľzelrie wriiosku Dyľektoľa Dolrru Ponrocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wystąpienia do Gminy Solec - Zdrőj o przekazanie na rzecz Powiatu Buskiego odcinka
końoowego dľogi gminnej Nľ 59l _ dľoga dojazdowa do DPS otaz o wspaľcie finansowe
budowy ogrodzenia (Dyľ. DPS w Zborowie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz.
Wydz. GKN, Skaľbnĺk Powiatu, Nacz. WyĺIz. SoZ)'

9. Zapoznanie się z pismem Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju w spľawie wpľowadzenia na posiedzenie Zarządu Powiatu informacji z kontroli
Pľojektu nr RPSW.O9.02,01-26-0089l18 pn. .'Dla l)obľa Rodziny'' (Dyľ.PCPR w Busku
- Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

l0. Zatwięĺdzenie ofeny Fundacji Ponroc Niepełnospľawnym Dzieciom, MłodzieŻy i osobom
Fízycznym przy SoSw w Busku Zdľoju Błękitne Niebo złoŻonej w tľybie
pozakonkursowym (Nacz. Wydz. SOZ).

11. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zfuoju w spľawie wyrażenia zgody d\a
powiatowej jednostki oľganizacyjne.i na oddanie części nieľuchomości w uŻyczenie
(Nacz. Wydz. GKN).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenía zgody dla powiatowej
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w uŻyczeníe (Nacz. Wydz.
GKN).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceurn ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w spľawie wyľaŻenía zgody na pľzedłużenie unrowy o pľacę z pľacownikiem sekľetaľiatu
szkoły (Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie tľybu udzielania i roz|iczania dotacji dla
szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kuľsy zawodowe oraz tľybu
pľZepľowadzania kontľoli prawidłowości ich pobľania i wykoľzystania (Nacz. Wydz.
EK).

15. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uclrwałodawczej w sprawie wyłączenia Pľzedszkola
Specjalnego w Busku - Zdľoiu z Z'espołu Szkół Specjalnych w Busku * Zdľoju (Nacz.
Wydz. EK).

16. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie likwidacji Przedszkola
Specjalnego w Busku _ Züoju (Nacz. Wydz. EK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
w spľawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków budzetowych (Skaľbnik
Powiatu).

18. Pľzyjęcie atrtopopľawki clo inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku (Skaľbnik l'owiatu)'

19. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie pľzeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).

20. Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
Nľ XIV/I4712019 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia 30 grudnia 201 9 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).



3

21,Przekazanie spľzętu komputeľowego zakupionego w ľamaoh Pľogľalrru opeľacyjllego
Polska Cyfiowa na lata 20|4-2020, oś Pľiorytetowa nľ I ,,I'owszechny do.ĺĺęp dĺl
szybkiego InĺeľnelLl", Działanie |.1: ,,ĺtyeliminowanie ĺeryĺorialnych rĺiżnic v, możliwości
dostępu do szerokopasmowego interneĺu O y,ysokich przepu,sĺowościach", Pľojekt
gľantowy pn. "Zdalna Szkoła - w'ĺparcie ogólnopolskie.i Sieci Edukacyjnej v,sysĺemie
kształcenia zdalnego" (Nacz. Wydz. EK)'

22. Spľawy ľóżne'
23. Zamknięcie posied zenla.

Ad. I
obľadonr Zarządul pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 76 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył,iŻ aktualnie wposiedzeniu udział bíerze
4 Członków Zaruądu (Członek Zarzqdu lľieslav, Mąrzec bľał udział w posiedzeniu od godz.

805;, co stanowi qlloľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji -
Iisty obecności Członków Zarlqdu oraz zaproszonych osób stanoĺuiq załqczníki nr 1 i 2 do
n ín iej s ze go p roto kołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PrzewodnicZącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zaruądu przyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 7512020 z dnia 20 maja 2020 ľokrr został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzynrał się.

O goclz' 805 Czlonek Zcu'zqdtł Iľies:ląvy Merzec ĺ1ołqczyl do posiedzenia Zclrzqdu Powiaĺu.

Ad.5
Dyľektor Powiatowęgo Zar-ządu Dľóg w Busku - Zdľojtl Kľzysztol'Túak zapoznał Zaľząd
Powiatu z odpowiedzią Swiętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcaclr
dotyczącą akceptacji pľojektów ul-nów w spľawie tldzielerria Województwu
Świętokľzyskiemu przęZ Powiat Buski pomocy ľzeczowej na: opracowanie koncepcii
pl'Ogľamowĺl - przesĺrzennej wruz z uzyskclniem decyzji ,śľodou,i.skowe.j budowy obu,odnicy
l'łl' Dobľov,oda i nl. Olganóv, lv ciqgu D'ĺ4/ 973 na ĺerenie gminy Busko - Zcĺrĺji oľaz
opracol,l,clnie dokrłmenĺcĺcji proiekĺowej nű nowy Pľzebieg isĺnie.jqcei DW 973 v, miejscĺ;wości
Busko - Zdľói- w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.
Ponadto, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju zapoznał Członków ,Zarządu Z przytoczoną
w piśmie SZDW w Kielcach uchwałą Zal'ządv Województwa Swiętokĺzyskiego z dn.
13.09.20|9 r. w spľawie pľzyjęcia zasad współpracy Woiewództwa Swiętokľzyskiego
z innynrijednostkami samorządu teľytoľialnego w zakľesie budowy i utľzymania chodników,
ścieżek ľoweľowyoh i ciągĺiw pieszo - ľowerowych pľzy dľogaolr wojewódzkich.
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Po poliownynl prz,eanalizowanitl, Zarzącl Powiatu stwierclził, iŻ nie nla nrożliwości
sfinansowania i pľzystania na pľoponowane pÍzęZ Świętokľzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
waľunki. Zarząd Powiatu nie wyľaŻa zgody na pľzedstawiony przez Śznw w Kielcach zakľes
wspĺ1łpľacy.

Ponadto, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz zadeklaľował nieodpłatne przekazanie
gľuntów, któľe w wyniku podziału przeszły na własność Skaľbu Palistwa, jako wkład
l'Zęczowo - finansowy.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju do
udzielenia stosownej odpowiedzi na w/w pismo.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Zarządv Dľóg w Busku - Zdľoju KľzysztoÍ'Tułak zwrócił się do
Zaĺządu Powiatu z wnioskiem o pľZesunięoie śľodków zbieżącego utrzymania dróg w kwocie
33 050 zł z zadania pn. ,.Relllont dľóg powiatowyclr'' na zadanie ,'Rentoltty cząStkowe'' -
w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymariska _ Gałązka zwľóciła się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na zatľudnienie dwóch osób na stanowisku
opiekun w związku z przejściem dwóch osób na emeľytuľę.
Pisrno Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľurn
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju do w/w wniosku stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za.0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolarrta Kałucka zwľóciła się do Zaľządu
Powiatu z wnioskierrr o wystąpienie do Gminy Solec - Zdľój o przekazanie na ľzecz Powiatu
Buskiego odcirrka końcowego - 2l nrb - dľogi gnrinnej Nľ 59l - dľoga dojazdowa do DPS -
nľ ewiclencyjny dzlałki 581ll2, obręb 0017 Zborow oraz o wsparcie finansowe budowy
ogľodzenia wg opľacowanęgo pľojektu - ,,Zagospodcu'owanie terenu i ogrodzenią Domu
Pomocy Społecznej w Zbĺlľtlv,ie'' - w bľzmienitr stanowiącym załqczłlik nr 6 do niniejszego
pľotokołu'

Dľoga gminna nr 591 jest dľogą dojazdową do Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie, która
łączy się z wjazdem na teren domu. Zgodnie z pľojektem opľacowanym na zagospodarowanie
teľenu i ogľodzenia DPS, pľojektowana bľanra wjazclowa na teľen clomu zanyka końcowy
odcinek drogi gminnej na długoŚci 2l nrb. Władanie tyrrr odcinkiern dľogi jest niezbędne do
złoŻenia oświadczenia o posiadanym pľawie do dysponowania nieľuchomością na cele
budowlane - do Wniosku o pozwolenie na budowę na ľealizac.ię projekttr.



Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻaliski poinĺbľľnował, że aktr-lalnie dľoga ta, zgocllrie
z kategorią jej ptzyznaną, stanowi clľogę publiczną. Według Naczelnika Wydziału GKN,
jeŻe|i Dom Pomocy Społecznej w Zboľowie chce ľealizować, zadanie, tnoże się zwľóció do
Gminy Solec - Zdrőj o uŻyczenie okľeślonej powieľzchni na pľzepľowadzenie inwestycji'

Zatząd Powiatu, po wcześniejszym spľawdzeniu pĺzez Wydział GKN mozliwości pľawnych
czy dľoga publiczna nieposiadająca charakteľu dľogi gminnej moze być pľzedmiotem
przekazania, jeŻe|i tylko pľawo na to pozwoli, poclejmie działania, aby w/lv clľogę prz'ejąć, na
własność Powiatu Buskicgo.

Ze wzg|ędu na długie proceduľy związane z przejęciem, Zaľząd Powiatu Zasllgeľował, aby
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gnriny
Solec - Zdro.i o uŻyczenie w/w gľuntu w celu posadowienia ogľodzenia.

W odniesięniu do dľugiej części wniosku dotyczącej wsparcia finansowego budowy
ogľodzenia wg opľacowanego pľojektu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie do pľzekazania na posiedzenie Zarządu inf-oľmacji na temat
całkowitych kosztów i zakľesu pľac w/w inwestycji' Po zapoznaniu się z kosztami zostanie
podjęta decyzja o ewcntualnyn zabezpieczeľliu śľodków finalrsowyclr na budowę ogľodzenia.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Dyľektoľ Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Zaľząd Powiatu z pismem w spľawie wpľowadzenia na posieclzenie Zarządu
Powiatu informacji zkontľoli Pľojektu nr RPSW.09.02.0l-26-0089l18 pn. ,,Dla Dobra
Rodziny" współfinansowanego w ľamaclr osi 9 ,,Włączenie społeczne i walka z ubóStwem'''
Działanie 9'2,,UłaÍwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych izdľowotnych'',
Poddziałanie 9'2.l ,,Rozwój wysokiej jakości usług społecznych''' Regionalnego Progľamu
opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ŻO|4-2O2O w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący 'Ĺarządv Jeľzy Kolaľz poinÍ-oľmował' że lnstytucja Zaľządzająca poddała
korrtľoli Pľojekt pn' ,,Dla Dobľa Rodziny''. w zakľesie objętym kontľolą Instytuc.ja
ZaľządzĄąca nie stwierdziła żadnych uchybieli w ľealizac.ii w/w Projektu.

Ad. 10
Naczelrrik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach poin1bľmował Zarząd Powiatu, Że zgodnie
z pľoceduľą uproszczona ofefta Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dziecionr, MłodzieŻy
i osobom Fizycznym pľzy SOSW w Busku - Zdľoju Błękitne Niebo na ľealizacj ę zadanla
publicznego pll. ,'Staľt po zdľowie'' została opublikowana na stľonię inteľnetowe.j tut.
Staľostwa Powiatowego' W przewidzianym teľminie 7 dni od ogłoszenia nie wpłynęły Żadne
uwagi doty czące przedmiotowej oÍ-eľty.

of-eľta Fundacji Ponroc Niepełrrospľawllylll Dzieciom, MłodzieŻy i osobom Fizycznym pľzy
SOSW w Busku - Zdľoju Błękitne Niebo na ľealizacj ę zadania publicznego pn. ,,Staft po
zdľowie'' stanowi złłqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzymał się zatwierdził of-eľtę Fundacji Pomoc Niepełnospľawnym Dzieciotn,
MłodzieŻy i osobom Fizycznym pľzy SoSW w Busku - Zdľoju Błękitne Niebo z zakresu
ochľony i pľomocji zdľowia na realizację zadanía publicznego pn. 

',Start 
po zdľowie" oraz

podtrzymał dotychczasową decyzję o zabezpieczeniu śľodków Íinansowych w kwocie
4 000 zł z ptzeznaczeniem na r ealizację przedmiotowe go zadania.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału GKN llenľyk Kľzyzański zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskicm
l)yľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego w Bľoninie w spľawie
wyľażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uŻyczenia ze Stowaľzyszeniem ,,Daj Dziecku
Nadzieję'' pomieszczęti i teľenu rra pobyt dwóclr korii - w bľzmieniu starrowiącym załqcznik
nr 9 do niniejszego protokołu.

Następnie' Naczelnik Wydziału GKN Henryk KrzyŻaŕski przedstawił pľojekt uchwały
Z,aľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacy.inej na oddanie części nieľttchomości w uŻyczenie'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Człorrków Zatządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 32312020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 maja 2020 roku
w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w uŻyczenie stanowi załĺpcznik nľ ]0 do niniejszego pľotokołu.

Ad.12
Naczelnik Wydziału GKN Henľyk KrzyŻanski zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki
oľganizacyjnej na oddanie części nieľuclromoŚci w uŻyczenie - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr I] do niniejszego pľotokołu.

Po analizie' powyŻszy pľojekt uclrwały został pľzyjęty pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządĺl,powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewoclniczącemtr Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pťzez poszczególne Kornisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad kole.jnej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku Zdľoju Znak: I Lo.071.3.11.Ż020 z dn.
19'05.2020r' W sprawie wyľażenia zgody na pľzedłuŻenie umowy o pracę od dnia 1 lipca
2020 r., pomocy biuľowej w wytniarze Yz eÍatu, w sekľetaľiacie Szkoły - w bľzmienitl
stanowiącym załqculik nr I2 do niniejszego pľotokołu.
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W odpowiedzl na pytanie Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza czy Dyľektoľ I Lo rna
zapewnione finansowanie w/w pomocy biuľowej, Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień
poinfoľnrowała, Że dotychczasowe Íinasowanie zapewnione było z budzetu Szkoły.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t4
Naczelrrik Wydziału EK Rcnata Kľzelrlieli zapoznałaZaľząd Powiatu z pľojektcln inicjatywy
uclrwałoclawczej w spľawie tľybtl trdzielariia i ł'oz|iczania clotacji clla szkół niepublicznych
prowadzących kwalifikacyjne kuľsy zawodowe oľaz tľybu pľzeprowadzania kontľoli
prawidłowości ich pobľania i wykoľzystania - w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr,l-l do
niniej szego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, povĺyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celenr pĺzekazania clo zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyłączenia Pľzedszkola Specjalnego w Busku _
Zdroju z Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcuik
nľ 14 do rriniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zaruąd Powiatu przyjął powyŻszą autopopľawkę w głosowaniu pľzy 5 głosach _

za, 0 głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzyľnał się.

Decyzją Członkórv Zaľządĺl, powyŻszą inicjatyrvę wÍaz z alltopopľawką nalezy przekaz'ac
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Człorrków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosaclr -za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK itenata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z autopopľawką clo
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie 1ikwidacji Pľzedszkola Specjalnego w Busku - Zdľoju

- w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik ĺtľ I5 do nirriejszego pľotokołu.

Po analizie , Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą autopopľawkę w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.
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Decyzją Człolrków 7,aľząclu, powyŻszt1 inicjatywę wÍaz Z autopopľawką nalezy przekazać
Pľzewoclniczącemu l{ady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Attuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskicnr Dyrcktora I Liceun'l
ogólnokształcącego w Busku _ Züoju Znak: II'o.321.42.Ż020 z dn.20'05.Ż020 ľ. w spľawie
zmiany w planie finansowym wydatków budzetowych - w bľzmieniu starrowiącym załqcznik
nr l6 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił autopopľawkę do inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie zlrrian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku - w bľznrieniu stanowiącynr
załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą autopopľawkę w głosowaniu ptzy 5 głosach _
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę wraz Z autopopľawką należy przekazac
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pL*Zez Członków Zarządu Powiattr w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił autopopľawkę do inicjatywy uchwałodawczej
w spľawie pľzeniesień w wyclatkach btlclżettl Powiatu Buskiego w 2020 ľoku - w brzmienitl
stanowiącym załqcznik nr l8 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu przyjął powyŻszą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzynrał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę wľaz z autopopľawką naleŻy pľzekazać,
Pľzewodniczącemu l{ady Powiatu, celem włączenia clo poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady
Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił autopopľawkę do inicjatywy uclrwałodawcze.i
wspľawie zrniany uclrwały Nľ XIV/14712019 Rady Powiatu w lJttsku - Zclroju z dria
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30 gľrrdnia 20l9 ľokrr w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata2020 - Ż030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pľzyjął povĺyŻszą autopopľawkę w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę wÍaz 7. autopopľawką rrależy ptzekazac
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu' celem włączenia do poľządktr obľad najbliższe.i Sesji Racly
Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyl-nał się.

Ad.21
W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przekazał clyľektoľom szkół pľowadzonym przez Powiat
Buski laptopy zakupione w ľamach pľojektu pn. Dopo.sażenie jednostek oświclľĺlwych Pov,iaĺu
Btłskiego w sprzęt komputerowy niezbęclny do prov,adzenia lekc.ji w ĺrybie zdalnym w ľamach
Progľamu operacyjnego Polska CyÍiowa na lata 20|4-2020 oś I Powszechny dostęp do
szybkiego inteľnetu, Działanie 1.1 Wyelinrinowanie teľytoľialnych różnic w możliwości
dostępu do szeľokopasmowego inteľnetu o wysokich pľzepustowościach, pľojekt gľantowy
pn. ,,Zĺilalna Szkola - wspclľcie ogólnopolskie.j Sieci Edukacyjnej w ,\y,ýĺemie ksztclłcenicl
zdalnego " .

Pľzekazanych zostało 32 laptopy dla uczniów, zakupionych za kwotę 88 835'52 zł.
Spľzęt komputeľowy otľzynrały następujące szkoły i placówki:

1. I Liceum ogólnokształcące_ 5laptopów,
2. Zespőł Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopeľnika _ 5 laptopów,
3. Zespőł Szkół Techniczno-InÍbrmatycznych - 5 laptopów,
4. Zespőł Szkół Technicznych i ogólnokształcących im Kazilnierza Wielkiego

5 laptopów'
5' Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy d|a Niepełnospľawnych Ruclrowo

w Busku - Züoju- 6 laptopów,
6. Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bľoninie - 6 laptopów.

Laptopy zostaną pľzekazane najbardziej potľzebującym uczniom w cęlu wspaľcia ich
w kształcenitl na oclległość.

Ad.2Ż

W sprawach rłíżnych:

1. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli pľzedstawiła autopopľawkę do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie znriany uchwały nľ XIX/177lŻ012 Rady Powiatu w Busku
_ Z&oju z dnia 30 maja 2012 t' w spľawie uchwalenia Regulaminu pľzyznawania
rragľód dla nauczycieli Za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawcze.i
i opiekuńczej - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po aľlalizie, Zarząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę * głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.
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Decyzją Człorrków Zarządu, powyŻszą inicjatywę wraz Z autopoprawką nalezy
przekazać, Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do poľządktl obľacl

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowŻsze stanowisko zostało pľzyjęÍe przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zwrociła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwietdzenia oÍbľty na ľealizacj ę zadania publiĺ:znego w ľanrach

tzw.,,małych grantów''.
Stowarzyszęnie Buska Lokalna Grupa Działania ,'Słoneczny Lider'' złoŻyła ofeľtę
z zakresu kultuľy na realizację zadania publicznego pn. Kultywowanie tradycji
wikliniarskiclr popľzez oľganizacje waľsztatów wikliniaľskich pn. ,,Żywy labirynt'' -
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nľ 2I do niniejszego protokołu. Stowarzyszenie
wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 4 640,00 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zaĺ^ząd Powiatu zaakceptował powyŻszą of'eľtę oľaz postanowił
zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia Buska Lokalna Gľupa Działania,'Słoneczny Lider''
środki Ílnansowe w kwocie 2 500,00 zł Z przęznaczeniem na realizację
pľzedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

'W związku ze zmianą publikatora Sekretaľz Powiatu Jerzy Służalski pľzedstawił
autopopľawkę do inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały
NrIIIl24l2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3| gľudnia 2018 ľoku
w spľawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w brzmieniu stanowiącym załĺpcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Po analizi e, 'Zaľząd Powiatu pl'zyjął powyŻszą autopopľawkę * głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzyrnał się.

Decyzją Człollków Zarządu, poĺuyŻszą illicjatywę wÍaz 7, autopopľawką należ1'

przekazac Pľzewodniczącemu l{ady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

W związku zę zlt'lianą publikatoľa Sekretaľz. Powiatu .Teľzy Służalski przedstawił
autopopľawkę do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody na

wydzieľżawienie powierzchrri użytkowej znajclującej się w budynktl głównym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do

niniej szego pľotokołu.

Po analizi e, Zarząd Powiatu przyjął poWyZsZą atltopopľawkę * głosowaniu pľzy

5 głosach _za,O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4.
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Decyzją Członk(lw Zarządu. pt-lwyŻszą illicjatywę wraz Z autopopľawką na|eŻy

przekazać, Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celenl włączenia do poľządktr obľacl

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowŻszę stanowisko zostało przyjęte przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

5. 'N związku zę zmianą publikatora Sekľetaľz Powiatu Jerzy SłuŹalski pľzedstawił
autopopľawkę do inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie okreŚlenia zadań oÍaz
podziału Śľodków z Państwowego Funcluszu Relrabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadaiących według algorytrnu w 2020 roku na rea|izację zadan z zaktesu
ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnyclr w Powiecie Buskim -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, Zaĺ-ząd Powiatu przyiął powyŻszą autopopľawkę * głosowaniu pľzy
5 głosach -z'a, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę wľaz z autopopľawką nalezy
przekaz,ać, Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celeln włączenia do poľządku obľad
najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

6. Członek Zarządu Jerzy Koľdos zgłosił wniosek o zakup pięciu tabletów dla Członków
Zarządu Powiatu.

Po przeanalizowaniu, Zatząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału oR, aby po

tozeznaniu z Inťormatykami tut. Staľostwa Powiatowego' pľzedstawił na posiedzeniu
Zarządu Powiatu inÍbľmację w zakľesie kosztów zakuptl 5 tabletów/laptopów oľaz
pľogľamu do obsługi posiedzeń Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął powyŻszy wniosek do ľealizacji w głosowanitr przy 5 głosach
*'za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

obecny ria posiedzeniu Zarządu Sekľetaľz Powiatu Jerzy Słirżalski zapľoponował
rozeznanie cenowe zaktlpu tabletów/laptopćlw w ilości l9 sztuk celem poľównania
kosztów zakupu 5 i l9 sztuk tabletów/laptopów.

Ad.23
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaĺ'ządtl Jeľzy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 9a0 zanrknął posieĺizenie Zaľządu Powiatu.

l)ľotoktil sporzt1dłiła:
Wiolcta Waga r.'j';,1^\-'
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