
Znak: I1R.0022.2 .7 9.202(l

l'ľotokól Nr 7912020

z posicdzenia ZarząĺJu Powiatu
z dnia l8 czcrwca 2020 ľoku

W posicĺlzeniu Zarządu uĺlzial lvzięli:

l. .leľzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. .Icľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Roclzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń
oľaz Ponrocy Instytucjonalnej w Powiatowynr Centľuln Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľo.ju
.Iolanta Kałr"rcka - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Renata KľzęnrieIi - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

Pľoponowany poľząclek posicdzcnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľuln.
3. Pľzy.ięcie poľządku posiedzerria.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostattriego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wriiosktl Dyľektol'a Donlu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

wyľażenia zgody na zatľudnienic osoby na zastępstwo na stanowisku opiekunki (Dyr.
DPS w Zboľolvie, Dyľ. PCPIł w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. SoZ)'

6. Podjęcie uclrwały Z'arządu Powiatu w Busktl Zdľo.jLr w spľawie wysokości
dofinansowania ze śľodków Palistwowego lrtlndusztt Rehabilitacji osób
Niepełlrospľawnyolr likwiclacii baľieľ aľchitektonicznyclr' teclrnicznyclr
i w kolntlnikowalliu się. zaopatľzcnia w spľzęt ľehabilitacyjny. pľzedmioty oľtopeclyczrre
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i śľodki pomocniczę otaz w zakľcsie spoľtu, kultuľy' ľekľeacji i tuľystyki osob
niepełnospľawnych w ľoku Ż0Ż0 (Dyr. PCPR w Busku _ Zĺlroju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku -Zdrojuzrea|izacji Pľojektu,,I)la Dobľa Rodziny'' za okľes od 0l.0l.2020 r. do
3| '03.20Ż0 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia zawodów
w Bľanzowej Szkole II Stopnia Nľ 1 w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

9. Podjęcic uchwały Zarządu Powiatu w Busktr - Zclľoju w spľawie powołania komisii
konktrľsowej w celu wyłollienia kallclydiita na stanowisko dyľcktoľa Powiatowego
ośľoclka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busktt - ZclľojLl (Nacz. Wyclz. E,K).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Spec.ialnych w Busku - Zdroju w sprawie
zabezpieczerria śľodków Í'lnansowyclr na doskonalenie zawoclowe nauozycieli (Nacz.
Wydz. EK).

l1. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkĺił Spec.ialnych w Busku - Zdro.iu w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2020 rok (Skaľbnik Powiatu).

l2. Rozpatľzęnie wniosku f)yľektoľa Zespołtl Szkół Techniczrro - Infoľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w spľawie dokonania pľzeniesień śľoclków finansowych pomiędzy paľagľaÍämi
klasyÍikacji budzetowej (Skaľbnik Powiatu).

l3. Rozpatľzenie wniosku Kolnenĺjanta Powiatowego Palistwowe.j Stľazy Pożaľne.j w Busku -
Zdroju w spľawie pľzekwaliÍikowania wydatków w planie budżetu na Ż0Ż0 ľok
(Skarbnik Powiatu).

14. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
w spľawie pľzesunięcia śľoclków ĺjnansowych w planach wydatków na 20Ż0 ľok
(Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego
w Busku - Zdľoju w spľawie zwiększerria lirnitu dochoclów (Skaľbnik Powiatu).

ló. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľoclka Spoľtowego
w Busku - Zclľoju w spľawie zwiększenia planu f,tnansowego na 2020 ľok (Skarbnik
Powiatu).

17. Podjęcie uchwały Zarządll Powiatu w Busku - Zc1ľoju w spľawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu)'

18. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planic
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).

l9. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiattr w Busku - Zclľo.jtr w spľawie pľzeniesień w planic
wydatków br-rdzetr-r Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

20. I'odjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktl - Zdľoju w spľawie zmian w planie
Í-lnansowym zadan z zakľesu adrrrinistľac.ji ľządowej oraz innych zadan zleconyclr
odrębnyrni ustawami w 2020 ľoku (Skaľbnik l'owiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie znian planu wydatków
w pocl l egłych j ednostkaclr budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

22. Sprawy ľózne.
23. Zamknięci e posied zenia'

Ad. I
obľadorn Zav'ądtl pľzewodniczył Pľzerł,oclnicZąCy Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanyclr i o goclzinie 800 otwoľzył 79 posied zertie Z'aĺząclu Powiatu.
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Aď.2
Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz oświadczył, iż aktualllie w posiedzelriu udział bierze
5 Członków Zaruądu, co stanowi quoľum pozwala.iące na pode.jmowanie pľawomocnych
uchwał i decyzji listy obecności Człoltków Zarzqĺlu oľaz zűproszonych osób stctltowiq
zołqczniki nľ ] i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PľzervodnicZącego Zarządu poľządek obľad Członkowic Zarządul przyjęli
bcz uwilg w głosowanir"r pľzy 5 głosach -.La, 0 glosirclr pľzeciw i 0 głosach -wstľzyllrał się.

Ad.4
Protokół Nľ 78/2020 zdnia 10 ozerwca 2020 ľoku został pľzyjęÍy pľzez Członków Zaĺ'ządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _
wstrzymał się'

Ad.5
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie .Iolanta Kałucka zwľóciła się clo 7'aruąclu

Powiatu z wnioskiem W Spľawie wyľaŻenia zgody na zatľudnienie osoby na zastępstwo na
stanowisku opiekunki.
Wniosek Dyľektoľa Dolrru Polrrocy Społeczlrej w Zboľowie Znak: DPS.I'07l0.05.2020 z dn'
26.05.2020 Í'wtaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdro.iu Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS'39.2020 z dn. 04.06.20Ż0 ľ. clo w/w wniosku stanowi
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopil-liowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowanitl pľzy 5 głosach _z'a,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Kieľowrrik Zespołu Roclzinnej Pieczy Z'astępczc-i, Wypłaty Świaclozeń ora'I, Ponrocy
Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Ponrocy Rodzinie w Bttsku - Zclľoju Aneta
Chwalik pľzedstawiła pro.iekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
wysokości dofinansowania Ze śľodków Państwowego F'unduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnyclr likwidacji baľieľ aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się, zaopatľzęnia w spľzęt ľeliabilitacy.jny, pľzedmioty oľtopeclyczne i śľodki pomocnicze oľaz
w zakľesie spoľtu' kultuľy, ľekreacjiituľystyki osĺ1b niepełnospľawnych w ľoktt Ż020.

Po analizie, powyŻsz'a uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zaľząclĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -z.a,0 głosaclr -pľzcciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 33|lŻ0Ż0 Zarządul Powiatu w Busklt - Zclľoju z driia 18 czeľwca 2020 ľokrr
w spľawie wysokości dofitransowanía ze śľodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych likwidacji baľieľ aľchitektonicznych, technicznych i w konrunikowaniu
się, zaopatľzenia w spľzęt ľehabilitacyjny. pľzeclmioty oľtopedyczne i śľodki pomocnicze ota7.

w zakľesie spoľtu, kultuľy, ľekľeacji ituľystyki osób niepełnospľawnych w ľoktr 2020 stanowi
załqcznik nľ 4 do rriniejszego pľotokołtr.

Acl.7
Kieľownik Zespołu Rodzinnej Plecz'y Z'asIępcze.1, Wypłaty Świaclczcli oraz Polnocy
Instytucjonalnej w Powiatowylrr Centľunr Ponrocy Roclzinie w Busku - Zclľo.itl Ancta
C]hwalik zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozclanicnr nľ 1l2020lDDR z ľealizac.ji Pľo.jektu
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',Dla Dobľa l{odziny'' za okľes ocl 0l.01.Ż02O ľ' clo 31.()3.2020 ľ' - w bľznricniu stanowiącyn-l

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Infbľmacja w powyzszytrr zakľesie została przyjęta przez Zaľząd Powiatu do wiadomości.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Z'arząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnoksztalcących w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia
'zgody na utworzenię w BľanŻowe.j Szkolc lI Stopnia Nľ l kieľunków kształcętria: techlrik
ż},wienia i usług gastľonomiczrrych; teclinik ľobót rł'ykoticzeniorvych w bttclowtrictlvic;
technik usług ĺ'ľyzj eľskich; teclinik poj azdów salrroclrodowyclr.
W/w wniosek wraz z kseľokopiami Uclrwał Wojewódzkiej Rady Ryrrku Pľacy w Kielĺ:ach
dotyczącymi wydania opinii w sprawie utwoľzenia nowych kieľunków kształcenia, co do

zgoclności z poftzebami rynkrr pľacy w wojewÓdztwie świętokľzyskinr stanowi załqcznik nr ő
do ninie.i szego pľotokołu.

Następnie. Naczelnik Wydziałrr IlK Renata Kľzeľlrieli pľzeclstawiła pľojekt uclrwały Zaruąclu

Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ttstalenia zawodów w Bľanzowej Szkole II Stopnia Nľ l
w l]trsku - Zdľoju.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zal'ządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosaoh -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Uchwała Nľ 33212020 Zarządul Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l8 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie ustalenia zawodów w Bľanżowej Szkole II Stopnia Nľ l w Busku - Zdľoju stanowi

załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrieli pľzedstawiła pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu
w Btrsku - Zdľoiu w spľawie powołania komisii konkuľsowe.| w celu wyłonienia kanclyclata na

stanowisko dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku

- Zclľoiu'

Po analizie' po\ĄYżSZa uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pr7'ez Człollków Zaľządtl
w głosowanitl pľzy 5 głosach *za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

l']clrwała Nľ 333/2020 Zarządv Powiatu w l]trsktr - Zdľo.iu z dnia 18 czcľwca 2020 ľoku
w spľawie powołania komisji konkursowej w ccltt wyłonienia karidyclata na stanowisko
clyľektoľa Powiatowego ()śľoclka Doraclztwa i l)oskollalenia Nauczycieli w l}usku * Zdľojľl
stanowi załqcurik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. l0
Naczelnik Wydziałr-r EK Renata Kľzemień zapoznała Z.aľząd Powiattl z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Spec.iallrych w Busku - Zdrojrr Znak: ZSS:|42.3.2020 z dn.08.06.2020 r.

w spľawie zabezpieczenia śľodków ftnansowych na closkonalenie zawodowe nauczycieli _

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołLl.

Śľodki finansowe zostaną przeznaczone na szkolcnie - zdalne nauczanie.
W odpowieclzi na pytanie Pľzewodlriczącego 7'arządu Jeľzego Kolaľza, czym Spowoclowany
był okľes całkowitego z.aIrz'yl"naLria lratlczalria w w/w jedrrostce. Naczelnik Wydziału DK
Renata Kľzemieti poinĺ'oľmowała, ż'e ttczniami w Zespolc Szkół Specjalnych w Busktl -
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7,clro1u są wyłączllie pac.jellci Szpitala, a okľcs całkowitego r'a]l'zyll'lania nauczania w Szkole
spowodowany był wpľowadzonymi ptzet' Ministľa Zdľowia obostľzenianri w zakresie
pľzyjlnowania pacj entów.

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. l1
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoz.nał Zarząd Powiatu z wnioskienr l)yľektoľa Zcspołu
Szkół Spccjalnych w Busku - Zdľojrr Znak: ZSS:312.08.2020 z cln. 04.06.20Ż0 ľ. w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetorł'ych na 2020 ľok - w bľzmieniu stanowiącym
zĺilqcznik nľ I0 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 -wstrzymał się.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - IlrÍoľnratycznyclr w Busku - Zclľo.ju Znak: ZST_I 075.44'235.2O2O z dn,
0Ż.06.Ż020 ľ. w spľawie clokolrania pľzenicsień śľodkĺiw finansowych ponrięc1zy paľagľafan"ri
klasyfikacji budzetowej danego rozdziału w celu pľawidłowego zabezpieczenia limitu
wydatków naŻ020 ľok - w bľzmierriu stanowiącyn'l załqcznik nr ] ] do niniejszego pľotokołtl.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľ'ząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t3
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Z'aľząd Powiatu z wnioskienr Konrendanta
Powiatowego l)alistwowe.i Straży Pozarnej w Busktl - Zclľoju Znak: PF.07ó0.8.2020 z dn.
03.06.Ż020 ľ. w spľawie pľzekwaliĺrkowania wyclatków w planie buclżetu na 20Ż0 ľok -
w bľzmieniu stanowiącym załqczltik nr I2 do nirriejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopilliowany przez Zarząd
Powiatr-r w głosowaniu przy 5 głosach _z,a,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľz'ąd Powiatu z wllioskicm Dyľcktoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdrojul Znak:Z'sP.071'7.14.20Ż0 z dn. 0l .06.2020 r'
w spľawie dokorrania pľzcsunięcia śľodków Íilransowyoli w planach wydatków na 20Ż0 ľok -
w bľznrieniu stanowiącyn załqcznik nr 1J do ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowalliu, bioľąc pod Llwagę pozytywlrą ľekonrenclację Skaľbrrika Powiatu,
powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 15
Skarbnik Ptlwiatu Aľtuľ Polrriak zapoz'nał Zarząd Powiattt z wnioskicm Dyľektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośľocĺka Spoľtowego w Busku Zdľojul Znak:
I)MOS.3200.02.2019 w spľawie zwiększenia linritll dochodów dz'ial 854 ľozdział 85407
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paľagľať 0940 o kwotę 303|,4] zł - w bľzrnieniu stanowiącym załqczłtik nr 14 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, bioľąc pocl uwagę negatywną ľekomeridację Skarbnika Powiatu,
powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍZęZ Zarząd Powiattr w głosowaniu pl'zy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Ad. t6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozlla| Ztlľząd Powiatu z wnioskicm Dyľektoľa
Powiatowcgo Międzyszkolncgo ośľoclka Spoľtowcgo w Rusku Zdroju 'Znak

PMOS'3200.03.2020 w spľawie zwiększenia planu Íinansowego na Ż020 rok dział 854
rozdział 85407 paľagľaĺ'4440 o kwotę 3 166,00 zł - w bľzlnieniu stanowiącyl'n załqczłtik nr
/5 clo niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę negatywną ľekomendac.ię Skaľbnika Powiatu.
powyŻszy wtriosek został negatywnie zaopiniowany pľZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľo.iekt uolrwały Zal'ządv Powiatu w Busku -
Zdľoiu w sprawie zmian w buclzeoie Powiatu Buskiego na ľok Ż0Ż0.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zaruądĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

lJohwała Nľ 33412020 Z'arządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 18 czeľwca 2020 roku
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nr Iő do
nilliej szego pľotokołu.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarz.ądu Powiatu w Busku -
Zclľoju w spľawie przeniesień w planie wyclatków budżetu Powiatu Ruskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻ'sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków 7'aľz'ądtl

w głosowaniu przy 5 głosaclr -za,'0 głosacl'r -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 335/20Ż0 Z'aľządĺt Powiatu w Btlsku - Zc'lľoju z drlia l8 czeľwca 2020 roktr
w spľawie pľzerriesień w planie wydatków br-rdżetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku stanowi
załqcznik nr I7 do llilliejszego pľcltokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aftuľ Polrriak pľzeclstawił pľoiekt uchwały Zaľl'ądu Powiatu w Br-rsku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZę7' Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach -za.0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 336/20Ż0 Z.arządu Powiatu w Bttsktt - Zc1ľo.iu z dnia 18 czeľwca 2020 ľokrr
w spľawie pľzenicsieli w planie wydatków btlclzetlt Por,viattl Buskiego w Ż0Ż0 ľoku stanowi
załqcznÍk nľ I8 do nilriejszego pľotokołu.
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Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzcclstawił pľojekt ucliwały Zaruądv Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w planie lŤnansowynr zadan z zakľesu administľacji rządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawanri w 2020 roku.

Po anaIizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

lJolrwała Nĺ 33712020 Zaľ'ządu Powiatu w Busku - Zdrojv z dnia 18 czeľwoa 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowyln zadali z zakľesu administľacji ľząclowej oľaz inlryclr
zadań zleconych odľębnymi ustawami w ŻOŻ0 ľoku stanowl załqcznik nľ I9 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.2r
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroiu w spľawie zrnian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowyclr.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopirriowana przęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosaclr -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľZymał Się'

Uclrwała Nľ 338/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 18 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Ad.2Ż

W spľałuĺlch ľóżnych:

1. W związku z nadal obowiązującymi pľzepisami o nrożliwości odbywania posieclzcń

z wykoľzystaniem Śľoclków poľozunriewania się na odległość, Zarząd Powiatu
postanowił' aby posiedzenia Zarządu wpľzypadku poľządku posiedzenia, gdzie

spľawy rrie będą wynragały szerszej dyskusji, oclbywał się w tľybie zdalnym.

2. W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Powiatrr 'I'onrasza Mieľzwy odrrośnie

pľzystosowania budynku w Kostkach na potľzeby Placówki opiekuńczo -
Wychowawcze1, Pĺ*zcwodniczący Zaĺz'ądu.Ieľzy Kolaľz poirrtbľtnował' Że została
podpisana ulnowa na dokulrrentację pľojektowo kosztoľysową. Ponadto,
Pľzewodniczący Zaľządu poin1bľnrował o uzgodnionej koncepcji, któľa zostanie
pľzedstawiona właŚoiwylrr służbol-n w celu akceptacji.

3. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał 7'arz'ąd Powiatu z inÍ-oľnraojami:

w zakľesie wykonanych dochodów właslryclr w Powiecie Br-rskim z tytułu poclatku

dochodowego od osób pľawnych (w okľesie od stycznia do maja w latach 2017-

2O2O) _ w bľzmieniu stalrowiącynr załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu,

w zakľesie wykonanych dochodów własnyclr w Powiecie Buskinr z tytułu podatku

doclrodowęgo od osób frzyczrrych (w okľesie od stycznia do nraja w latach Ż017-

2O2O) _ w bľznrienitt stanowit1cynr załqcz.nik nľ 22 do ninieiszego pľotokołtr;

w zakľesie wykonanyclr dochodow własnyclr w Powiecic Buskilll z tytułu podatku

clochodowego od osób fizycznych (wykorranie w poszczególrryclr kwaľtałach
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w latach Ż007-Ż020) - w bľznlicniu stallowiącyn zalqcznik nr 23 do ninięjszcgo
pľotokołu'

4. Członek Zaruądu.Ieľzy Koľdos zgłosił uwagi w zakľesie długiego czasu oczekiwania
na pľzyjęcie pacjentów do Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrojtl.

Ad.23
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľz.ewoclniczący Zaľządu lerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udział i o godzinie 9|5 zamknął posiedzen ic Zaruądu Powiatu.

!tl"' ' :

i

l)rotokól sporządziła:
\Ą/iolcta Wirga '! \) i \L_fl
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