
Znak: B R.0022.2 .7 8.2020

Pľotokól Nľ 78/2020
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia l0 czerwca 2020 roku

W posiedzeniu Zaľządu udział wzięli:

l. Jerzy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4, Wiesław Matzec
5. Tomasz Mięľzwa

oraz

Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju
Renata Szymańska - Gałązka - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Krzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
Mateusz Kocjan - Inspektoľ w Wydziale GKN

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2, Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia'
4, Pľzyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nľ 76lŻ020 z dnia 28 maja 2020 ľoku

oraz Nľ 77lŻ020 z dnía29 maja 2020 ľoku.
5. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekazania mienia

Skaľbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gľuntowej zajętej pod dľogę
powiatową, stanowiącej własność Skaľbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nľ 895, 89917,878, 873, 869 - obľęb owczary, Gmina Busko - Zdrőj) (Dyr.PZD
w Busku - Zdrojuo Nacz. Wydz. GKN).

6. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej nľ 00l8T BľzeŚcie - Szczypięc od km
2+060 do knr 2+295 (działki nľ l618' l 14. l 65,453) obręb Szczypiec położonej na teľenie
Gnriny Pińczów (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).
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7. Zapoznanie się z infoľmacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg
w okresie od 0l .0l.2020 do 3l.03'2020 r. (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju, Skaľbnĺk
Powĺatu).

8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia stosownych dzíaŁań, które popľawią
bezpieczenstwo na dľodze powiatowej nr 0026T Sladków Mały - Palonki - Kaľgów
(Dyľ.PZD w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. oR).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyrażenia zgody na zatľudnienie kieľownika zespołu pielęgniarek (Dyľ. PCPR w Busku -

Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Nacz. Wydz. SOZ).
l0.Zapoznanie się z pismami Ministeľstwa Zdrowía Departament Analiz i Strategii oraz

Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju w zakľesie wsparcia Íinansowego
modeľnizacji oddziału Choľób Zakażnych w celu dostosowania go do wymogów sanitaľno
- epidemiologicznych atakŻe dalszego funkcjonowania w/w oddziału (Dyľ. ZoZw Busku
- Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

lt.Zapoznanie się z Protokołem z przebiegu konsultacji projektt'l uchv,ały Rady Powiatu
w Busku - Zdroiu w sprawie określenią ząsad udzielania dotacji ncl doĺinąnsov,anie prąc
konserwatorskich, restąurątorskich lub ľobót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do ľejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnei ewidencji zabytków znajdujqcych się na
terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie okľeślenia zasad udzielania dotacji
na dofinansowanie pľac konserwatoľskich, ľestauľatoľskich lub ľobót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do ľejestľu zabyków lub umieszczonych w gminnej ewidencji
zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Nacz. Wydz. soz).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
(Nacz. Wydz. SOZ).

14.Zaakceptowanie wniosku o pr.zyznanie akľedytacji Powiatowemu ośľodkowi Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w'Busku - Zdroju, składanego do Świętokrzyskiego Kuratora
oświaty (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia zawodów
w Szkolę Policealnej Nľ 1 dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
(Nacz. Wydz. EK).

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych
w Busku - Zdľoju zdziałalności pľojektowej za okres maľzec - maj 2020 ľoku (Nacz. Wydz.
EK).

17. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem kwaľtalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno -

Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z rcalizacji pľojektu ,,Zagtaniczne praktyki zawodowe
dľogą do karieľy'' w ramach programu Eľasmus* (Nacz. Wydz. EK).

18. Spľawy rőŻne.
19. Zamknięcie pos ie dzenia.

Ad. I
obľadom Zaĺządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 78 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecności Czlonków Zarzqdu oraz
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zaproszonych osób stanowiĺ1załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pľzez PľzęwodnicZącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nt 7612020 z dnia 28 mĄa 2020 roku o,"az

Nľ 7712020 z dnia 29 rnaja 2020 ľoku zostały przyjęÍe przęz Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Inspektoľ w Wydziale GKN Mateusz Kocjan pľzedstawił Członkom Zarządu do zaopiniowania
wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokľzyskiego w sprawie
przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieľuchomości gľuntowej
zajętej pod dľogę powiatową, stanowiącej własrroŚć Skaľbu Państwa' oznaczonej
w ewidencji gľuntów jako działki nr:

895, 89911, 878, 873, 869 - obręb owczary, Gmina Busko - Zdrőj) - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu'

Dyľektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak nie wniósł uwag
do ilw wniosku.

PowyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przezZaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku
- Zdroju podpisał Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu
Stanisław Klimczak'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

W dalszej części posiedzenia Pľzewoclliiczący Zarządu Jeľzy Kolaľz powľócił do pľoblemu
dotyczącego dľogi powiatowej w miejscowości Jastľzębiec, Gmina Stopnica, któľa znajduje się
w działcę stanowiącej własność Gospodaľstwa Rybackiego ,,Wójcza'' spółka z o.o.
w Biechowie. Przewodniczący Zarząduzobowiązał Wydział GKN do skieľowania do obecnego
właściciela nieruchomości ponownego pisma o przeniesienie wydzielonej części faktycznie
zajętej pod drogę narzecz Powiatu Buskiego (wyznaczając 7-dniowy teľmin na odpowiedŹ).
W pľzypadku nieudzielenia odpowiedzi w w/w terminie, Wydział GKN skieľuje stosowny
wniosek do Sądu.

Ad.6
Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu z pismem Zarządu Powiatu Pińczowskiego z dnia lŻ.05.2020 ľ. w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 00l8T Bľzeście - Szczypiec od km 2+0ó0 do km
2+295 (działki nr l618, l14,165,453) obľęb Szczypiec położonej na teľenie Gminy Pińczów
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.



4

Następnie Dyľektor PZD w Busku - Zdroju pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi
powiatowej nľ 00l8T Brzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nľ 16/8, l14,
165,453) obľęb Szczypiec połoŻonej na terenie Gminy Pińczów.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 32712020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 czerwca 2020 ľoku
w spľawie wyľaŻenia opinii dotyczącej pozbawienia kategoľii dľogi powiatowej nľ 00l8T
Bľzeście - Szczypiec od km 2+060 do km 2+295 (działki nr 1618, 114, 165, 453) obręb
Szczypiec położonej na teľenie Gminy Pińczów stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego
protokołu'

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztoť Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z iníbrmacją na temat poniesionych wydatków na bieżące utľzymanie dróg w okresie
od 0l .01,2020 r. do 3l.03.2020 r. - w brzmięniu stanowiącymzałqcznik nľ 6 do niniejszego
pľotokołu.

Mając na względzie obecną sytuację budżetową, Skaľbnik Powiatu zwrócił się do Dyrektoľa
PZD w Busku - Zdroju, aby bez zgody Zarządu Powiatu, nie dokonywał pľzesunięć śľodków
zabezpieczonych na zimowe utrzymanie dľóg na inne zadania.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Członek Zarządu Wiesław Marzęc podziękował za ponowne zamontowanie lustľa dľogowego
przy drodze powiatowej Nľ 0084T Siesławice - Skorocice.

Ad.8
Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc poinfoľmował, Że w dniu l l maja 2020 ľoku
do Rady Miejskiej w Busku - Zdľoiu wpłynęła petycja doÍycząca podjęcia stosownych działa,ń,
któľe popľawią bezpieczeństwo na dľodze powiatowej Nľ 0026T Śladkow Mały - Palonki -

Kargów. Pľzedmiotowa petycja' w dniu 2 czerwca 2020 ľoku, pľzekazana została według
właściwości Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju. W/w petycja stanowi zalqcutik nr 7 do
niniej szego pľotokołu'

Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował,
że oznakowanię na pľzedmiotowej drodze spełnia wszelkie kryteľia i jest kompletne.

W związku z pov,ryŻszym Zarzącl Powiatu zobowíązał Dyľektoľa PZD w Busku - Zdľoju
do zwrócenia się do Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju z wnioskiem o wzmozenie
kontľoli przestrzegania przez kieľujących istniejącego oznakowania dot. dopuszczalnego
cięŻaru całkowitego pojazdu poľuszającego się po w/w dľodze. Ponadto Dyľektoľ PZD w Busku
- Zdroju został zobowiązany do przekazania pľzedmiotowego wniosku ,,do wiadomości''
Wnoszącemu petycję.

Naczelnik Wydziału oR wyjaśníł,Że zgodnie zart.4 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja powinna
zawierać,:
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l) oznaczęnię podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest
grupa podmiotów, w petycji naleŻy wskazać oznaczenie każdego ztych podmiotów oraz
osobę ľepľezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oľaz
adľesu do korespondencji; jeŻe|í podmiotem wnoszącym petycję jest gľupa podmiotów,
w petycji naleŻy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych
podmiotów;

3) oznaczeníę adręsata petycji;
4) wskazanie pľzedmiotu petycji.

W petycji nie ma adľesu zamieszkania osoby wnoszącej petycję.

Według art. 7 ust. l ustawy o petycjach, jeżeli petycja, nie spełnia wymogów okľeślonych
w art. 4 ust. 2 pkt l lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Następnie Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc przedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pozostawienia petycji bez rozpattzęnia.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 328/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 czeľwca 2020 ľoku
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia stanowi załqczník nr 8 do niniejszego
protokołu.

Ad.9
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka zwróciła się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie kieľownika zespołu
pielęgniaľek _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 10
Zarząd Powiatu zapoznał się z:

pisrnem Ministerstwa Zdľowia Departatnent Analiz i Stľategii w kwestii zasadności
podjęcia działan zmierzających do ľozbudowy i modeľnizacji oddziałów choľób
zakażnych na teľenie województwa świętokľzyskiego oraz bľaku możliwości udzielelria
wsparcia f,tnansowego modęľnizacji oddziału Clroľób Zakażnych w celu dostosowania
go do wymogów sanitaľno - epidemiologicznych - w bľzmieniu stanowiącym załqczłtik
nr I0 do niniejszego protokołu'
pismern Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w spľawie dalszego
funkcjonowania w/w oddziału - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I I
do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta ptzęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad. 11

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznałZarząd Powiatu z Prolokołem z pľzebiegu
konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie określenia zasąd
udzielanią dotacji na dofinansowanie prac konserwatoľskich, restąuratorskich lub ľobót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej
ewidencji zabytków znajdujqcych się na terenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ poinfbrmował, Że działając na podstawie Uchwały
Nr XLIII/3 6812010 z dnia 8 wľześnia 20l 0 ľ. w spľawie wpľowadzenia Regulaminu konsultacj i

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w aľt' 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia2003 ľoku o działalności pozytku publicznego i o wolontaľiacie pľojektów aktów
pľawa miejscowego w dziedzínach dotyczących działalności statutowej tych oľganizacji '
Zaĺząd Powiatu w dniu 14 maja 2020 ľoku podjął Uchwałę Nľ 3 l 712020 w spľawie konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie okľeślenia zasad udzielania
dotacji na dofinansowanie prac konseľwatoľskich, ľestauratorskich lub ľobót budowalnychprzy
zabytkach wpisanych do rejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków
znajdujących się na teľenie Powiatu Buskiego. Zgodnie z postanowieniami ilw uchwały jako
formę konsultacji pľzedmiotowego pľojektu aktu prawa miejscowego wskazano foľmę ankiety'
Uchwała dotycząca przepľowadzenia konsultacji opublikowana została w Biuletynie
InÍbrmacji Publicznej, na stľonie internetowej Powiatu otaz przekazana do Wydziału
organizacyjnego i Kadľ celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Zgodnie Z postanowieniami
uchwały Zarządu Powiatu Nľ 3 l 112020 z dnia |4 maja 2020 r. - konsultacje pľZepľowadzone
zostały w okľesie od 15 maja 2020 roku do l częrwca 2020 r. W okľesie tym żaden
z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag lub pľopozycji zmian do konsultowanego pľojektu
aktu pľawa miej scowego.

Inťoľnracja w powyższym zakľesie została ptzyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie pľac
konserwatorskich, restauratoľskich lub ľobót budowlanych przy zabytkach wpisanyclr
do ľejestľu zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się
na terenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 13 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu' powyŻszą inicjatywę naIeŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'
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Ad. 13

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 32912020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 czerwca 2020 ľoku
w spľawie ogłoszenia konkuľsu na stanowisko dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pismo Dyľektora Powiatowego
ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdroju w sprawie akceptacji
wniosku o przyznanie akľedytacji Powiatowemu ośľodkowi Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju, składanego do Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I5 do niniejszego pľotokołu. Zgodnie z art.3l9
ust. 2 ustawy ,,Przepisy wprowadzające ustawę - Pľawo oświatowe'', Powiatowy oŚrodek
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju zachowuje dotychczasową
akredytację do dnia 3l sieľpnia 2020 r.

Po analizie, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku Zdľoju w spľawie ustalenia zawodów w Szkole Policealrrej Nľ l dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członkiw Zarządul
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 330/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dlria 10 czeľwca 2020 ľoku
w sprawie usta|enia zawodów w Szkole Policealnej Nr l dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdľoju stanowi zcłqcznik nr I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
Ze sptawozdaniem zdziałalności pľojektowej zaokres ft:r;rzec - maj20Ż0 roku w Zespole Szkół
Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17
do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie zosÍała przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadorności.

Ad. 17
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaľządu Powiatu
Ze spľawozdaniem kwaľtalnym Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infonrratycznych
w Busku - Zdľojrr z realizacji pľojektu ,,Zagr-aniczlre pľaktyki zawodowe dľogą do kaľieľy''
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W ľalllach pľogľanltl l]ľasnrus'| - w bľznrieniu stanowiącynr zalqcuik nr I8 clo niniejszego
pľotokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakľesie została pľzy.ięta pÍZęZ Członków 'Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. 18

lľ sprawach rĺiżnych:

I. Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattr z pľojektem
inicjatywy uchwałoclawczej w spľawie znriany uchwały rrľ XVII/IL)1l2020 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z' dnia 29 ma'ia 20Ż0 r. w spľawie zmiany uchwały
nľ XIX/I7712012 Rady Powiatu w Busku - Zdľoitr zdnía 30 nraja 201Żľ. w spľawie
uclrwalenia RegtllanlirlU pľZyznawania nagľód dla nauczycielri za osiągnięcia w pľacy
clydaktycznej, wychowawczej i opicktlńczej - w bľznrieniu stanowiącyn załqczłtik
nr I9 do ninięiszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału l]K wy'jaśrriła, Ż.e pľzcdmiotowa ztrriana uclrwały wynika
z potrzeby szczegółowego okľeślenia statusu wzoľu wniosku o przyznanie nagľody
Staľosty/Dyľektoľa' zgoclnic z pismenr Wojewo<ly Świętokľzyskiego z dnia 5 czeľwca
2020 ľ., Znak: PNK.I.41 31 .1 .49.20Ż0.

Po aľlalizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pľZęZ Członków Zaľządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał
się.

Pľzednriotowy pľojekt ucliwały zostanie ptzekazarry do zaopiniowatria pÍzez Z'wiązki
Zawodowe.

2. Członkowie Zal'ządu Powiatu zapoz'nali się z odpowieclzią Dyľektoľa Powiatowego
Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju na wniosek Członka Zarządv Wiesława Marca
w spľawie Zamontowania lustľa dľogowego pľzy clľodze powiatowej Nľ 0084T
Siesławicc - Skoľocice' w lTl. Siesławice - w bľzmicnilt statlowiąc1,Ill załqcznik nľ 20
do niliiejszego pľotokołtl.

Ad. 19
Po zrea|iz.owaniu poľządku obľacl Pľzewodnicz'ący 7'aľz'ącltl .Ieľzy Kolaľz podziękował obecnyrn
za vdział i o godzinie 925 zamknął posieclzelle Zarządtl Powiirtu,

|)ľotokĺjl spoľząclzi ła:

l}aľbara Norvocieli

B. \.Io,","c.0^"
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