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Pľotokól Nľ 80/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 30 czerwca 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

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

OYAZ

Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _Zdroju
Gtzegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Anna Majkowska - Kierownik Reťeľatu Gospodaľki Nieruchomościami w Wydziale GKN

Proponowany poľządek posĺedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Pľzyj ęcie porządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Züoju
skieľowanym do Swiętokľzyskiego Zaruądtl Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącym
udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na: ,,opracowanie
koncepcji programowo - przestrzenne.j wraz z uzyskaniem decyz.ii środowiskowe'i budou,y
obwodnicy m. Dobrowoda i m' olganóv, łĺ,ciqgu DW 973 na terenie Gminy Busko - Zdrój"
oraz ,,Opracov,anie dokumentacji proiektowej na nowy przebieg istniejqcej DW 973

w miejscowości Busko - Zdrój " (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).
Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju w sprawie
zabezpieczenia śľodków finansowych w kwocie 30 000 złnazakup kosiarki bijakowej tylno

t.
2.
3.
4.
5.

6.



7.

8.

9.

- bocznej służącej do wykaszania poboczy przy dľogaclr powiatowych (Dyľ. l>Z|) łv Busku
_ Zdroju' Skarbnĺk Powiatu).
Zapoznanie się z pismem Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
nt. sytuacji finansowej Szpitala w związku z epidemią COVID-l9 (Dyr. ZoZw Busku -

Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatrudnienia Dyľektora
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. SoZ).
Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
infoľmującyln o Zawarciu umowy najmu (Nacz. Wydz. GKN).

l0. Pľzedstawienie opinii dotyczących inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych pľowadzonych przez
Powiat Buski (Nacz. Wydz. EK).

11. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatľudnionego w Spec.ialnym ośľodku Szkolno - Wychowawczyn1
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatrudnionego w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju) (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktl - Zdroju w spľawie powołania komisji
egzanrinacyjnej do przepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela
kontľaktowego zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľojtl)
(Nacz. Wydz. EK).

14. Zapoznanie się ze spľawozdaniami Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcącychw Busku - Zdrojuzreal'izacji projektów pn.: ,,Hotelarze przyszłości"
oraz ,,ĺľymiar międzynarodowy w lĺsztcllceniu zawodou,),m" (Nacz, Wydz. EK).

15. Rozpatľzenie wniosku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Swiętokrzyskiego
o dokonanie zmian w umowie dotyczącej realizacji zada,h z zakľesu kultury (Nacz. Wydz.
EK, Skaľbnik Powiatu).

l6. Rozpatľzenie wniosku Powiatowego Ilrspektoľa Nadzoľu Budowlanego w Busku - Zdroiu
w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansowym (Skaľbnik
Powiatu).

l7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powiatu).

t8. Podjęcie uchwały Zarządtl Powiatu w Busktl - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie znrian w planie
ĺjnansowym zadan z zakľesu adrninistľacji ľządowe.i oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w Ż020 ľoku (Skaľbnik Polviatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busklt - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

Żl.Przyjęcie bilansu z wykonania budzetu Powiatu Buskiego spoľządzonego na dzień
3|.|2'20|9 r. (Skaľbnĺk Powiatu).

22.Przyjęcie bilansu jednostki budzetowei isamoľządowego zakładu budżetowego
spoľządzonego na dzien3|.12.2019 ľ. wraz z zesÍawieniem zmian w funduszu jednostki,
ľachunkiem zysków i strat oľaz infoľnrac.ją dodatkową (Skarbnik Powiatu).
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23,Ptzyjęcie korekty Zestawienia zmian w .fiłnduszu jednostki sporzqdzonego na dzień
3 ]. 1 2.20 I 8 r' (Skaľbnik Powiatu).

24. Spľawy rőŻne'
25. Zamknięcie po s ied zenia.

Ad. t
obľadom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 1000otwoľzył 80 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zaľządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zaľzqdu oraz
zűproszonych osób stanowíq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany ptzez Przewodniczącego Zarządu poľządek obrad Członkowie Zaruądu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 79lŻ020 z dnia l8 czerwca 2020 ľoku został przyjęty przez CzłonkÓw Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał
się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem skieľowanym do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącym akceptacji projektów umów w sprawie udzielenia Województwu
Swiętokrzyskiemu przez Powiat Buski pomocy rzeczowej na: ,,opracowanie koncepcji
programowo - pľzestrzenne'j wraz Z uzyskaniem decyzji środou,iskowej budov,y obv,odnicy
m. Dobrou,oda i m. olgan(lv, v,ciqgu DW 973 na terenie Gminy Busko - Zdrój'' oraz
,, ()pľacou,anie dokumenĺacji 1lľojekĺou,ei ną nov)y przebieg istniejqcej DW 973
w mieiscowości Busko - Zdľój '' - \iy' brznrieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego
pľotokołu.

W pľzedmiotowym piśmie Dyľektoľ PZD w Busku - Zdtoju, infbľmuje, że Powiat Buski
podtľzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie PZD_S3.0813.20.Ż020 z dnia 20.04.2020 r.

Zarząd Powiatu po ponownym pÍZeanalizowaniu w/w kwestii na posiedzeniu w dniu
28.05.2020 r' stwieľdził, iŻ nie ma mozliwości sfinalizowania i pľzystania na pľoponowalle
ptzez Świętokľzyski Zaľząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach waľunki. Zarząd Powiatu nie
wyrazíł zgody na pľzedstawiony przez Śznw w Kielcach zakľes współpľacy i obecnie
deklaľuje nieodpłatne pľzekazanie gľuntów, które w wyniku podziału przeszły na własnośÓ
Skarbu Państwa, jako wkład ÍZęczowo - Íinansowy planowanych inwestycji.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjętapÍzez Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.6
Dyrektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju KrzysztoťTułak zwľócił się do Zarządĺl
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Powiatu z wnioskieln o zabezpieczenie śľodków finansowych w kwocie 30 000 zł na zakup
kosiaľki bijakowej tylno - bocznej służącej do wykaszania poboczy przy drogach powiatowych
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po analizię, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się. Skaľbnik
Powiatu Aľtuľ Polniak został zobowiązany do przygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej w powyższym zakresie na naibliższą Sesję Rady Powiatu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ PZ.D w Busku - Zdľoju został zobowtązany do
przygotowania stosownych wniosków o szacowanie szkód powstałych na dľogach
powiatowych w wyniku wystąpienia w dniu wczorajszym nawalnych deszczy.

Następnie poruszono kwestię pojawiającego się po wystąpieniu intensywnych opadóq
problemu odpľowadzenia wody z ľeionu skľzyżowań dľogi krajowej nr 73 z dľogami
powiatowymi i gminnymi w nr' SzczaworyŻ i m. Żeľrriki Górrre. Planowane jest spotkanie
zarządcőw dľóg w w/w spľawie w dniu 02.07 '2020 r.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przekazał, Że prawdopodobnie w m-cu lipcu br.

przeprowadzony zostanie ponowny nabóľ wniosków w ramach Pľogramu Fundusz Dľóg
Samoľzqdowych. Dyrektoľ PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do pľzygotowania
wniosków w powyższym zakľesie' po wczeŚniejszym uzyskaniu od Burmistrzow i Wójtów
Gmin z teľenu Powiatu deklaľacji odnośnie zapewnienia środków na wkład własny w ľealizacji
inwestycji.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinÍbľmował o pojawiającej się mozliwości pozyskania
p,rzez gminy i powiaty środkiw w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zrődłem finansowania pľojektu jest Fundusz COVID-19. Pozyskane śľodki będzie można
ptzeznaczyć na inwestycje. Skarbnik Powiatu został zobowiązany do rozeznania zasad
ubiegania się o w/w wspaľcie Íjnansowe oraz terminów składania wniosków.

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu z informacją na temat sytuacji finansowej Szpitala w związku z epiclemią COVID-19
- w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nľ 5 do niniejszego pľotokołu. Dyľektor ZoZ w Busku
- Zdroju wskazał na zagroŻenie w zakľesie finansowania podrniotów leczniczych, w tym
buskiego Szpitala, w związku z pandemią koronawiľusa.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, że w okĺesie pieľwszej połowy bľ'
zanotowano baľdzo wysokie zuŻycie środków ochrony osobistej, co przełoŻyło się na wysokie
koszty funkcj onowania Szpitala. Przekazał, Że ZoZ w Btrsku - Zdroju uzyskał w tym zakľesie
dużą pomoc' Dodał, ze dodatkowym wsparciem będą śľodki ochľony osobistej zakupione
w ľamach Pľojektu ''Powiat Buski - STOP koľonawirusowi!''. Zwrőcił ľównież Llwagę' że stan
epidemii spowodował ograniczenie ilości udzielanych świadczeń zdľowotnych.

Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przekazał, Że ftwająca epidemia CoVID-l9
i konieczność zachowania za\ecanyclr zasad bezpiecze,Ílstwa powodują ogľarriczerrie ilości
przyięć do Szpitala i udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niewiadomą pozostaje kwestia
finansowania świadczen przez NFZ w sytuacji drastycznego spowolnienia funkcjonowania
Szpitala w okresie pierwszej połowy bľ. Nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, któľe
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dawałoby odpowiedŹ na zasadnicze pytania: Czy
dla Szpitali, w tym dla ZOZ w Busku - Zdroju, w
Zakładu? Czy procentowe wykonanie ľyczałtów, w
wydłuży się do pieľwszego lub dľugiegokwartałuZ}Zl
ryczałtőw wg algorytmu określonego w ustawie?

NFZ zmniejszy wysokośi ryczaltow
okresie spowolnienia funkcjonowania
okresie rozliczeniowym za rok 2020
ľoku? Czy w roku 202l nastąpi ľedukcja

lnÍ'ormacja w powyższym zakresie została przyjęta pÍZęz Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.8
Wiceprzewodniczący Zarządu, Przewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak
zapoznał Członków Zarządu z Protokołem z dnia 23 czerwca 2020 roku z pierwszego
posiedzenia Komisji Konkursowej powołane.j w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu oľaz z Protokołem z dnia 29 czerwca
2020 roku z dľugiego posiedzenia Komis.ii Konkursowej powołanei w 'sprawie wyłonienia
kandydaĺa ną stąnoulisko dyrekĺora Powiątou,e4o Cenĺrum Pomocy Rodzinie v, Buskll - Zdro.ju
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedstawił projekt uchwały Zaruądu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zatrudnienia Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju.

Stosunek pracy dotychczasowego Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdľoju, lvygasa z dniem 5 lipca 2020 ľoku, w związku z przejściem na emeľytuľę.

Spośľód kandydatów, ktőrzy złoŻy|i swoje ofeľty w konkursie ogłoszonym Uchwałą
Nr 329/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0 czeľwca 2020 ľoku w sprawie
ogłoszenia konkuľsu na stanowisko Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju, Komisja Konkuľsowa zaľekomendowała do zatľudnienia Panią Anetę
Chwalik.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zatrudnieniu z dniem 6lipca 2020 roku Pani Anety Chwalik
na stanowisku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju'

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 339/2020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w sprawie zatľudnienia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
stanowi załqczník nr 8 do niniejszego pľotokołu'

Ad.9
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Członków Zarządu z pismem Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdroju infoľmującym o podpisaniu Llmowy na wynajem l5 m2 teľęnu na zewnątrz budynku
inteľnatu I Lo w Busku - Zdroju, al. Mickiewicza Ż1 na którym postawiony jest konteneľ
handlowy dla inwestycji mieszkaniowej ,.Apaftament Busko'' - w bľzmieniu stanowiącym
zołqczník nľ 9 do niniejszego pľotokołu. Jest to pieľwsza umowa zawalta z Najemcą, któľej
lączny okľes wynajmu nie pľzekľacza3 |aÍ.
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Decyzją Zarządu Powiatu, Kieľownik Ref-eľatu Gospodaľki NieľuchomoŚciami w Wydziale
GKN została zobowiązana do rozęznania i przedstawienia na kolejnym posiedzeniu informacji,
czy zgodnie Z pľawem budowlanym tego typu obiekt moŻe zostać posadowiony w w/w miejscu
oraz czy ustawienie w/w konteneľa handlowego wymagazgody konseľwatoľa zabytków.

Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pozytywną opinią
Świętokľzyskiego Kuľatoľa oświaty doÍyczącą pľojektu uchwały Rady Powiatu w Busku -

Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł ponadpodstawowych oraz szkoł
specjalnych prowadzonychptzez Powiat Buski - w brzmieniu stanowiącym załqcruik nr ]0 do
niniej szego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zarząd Powiatu z opiniami Międzyzakładowej
organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarnośó'' Pľacowników oświaty i Wychowania w Blrsku
- Zdroju, Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Busku - Zdľoju, Rady
Powiatowej ogólnopolskiego Poľozumienia Związkow Zawodowych Powiatu Buskiego
dotyczącymi pľojektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkoł specjalnych pľowadzonych ptzez Powiat
Buski - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nr 1l, nľ I2 Í nr ]3 do niniejszego pľotokołu.
W/w oľganizacje nie wnoszą zasÚzeŻen do pľzedmiotowego pľojektu uchwały'

W dalszej części posiedzenia w związku ze zmianąpublikatoľa Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień zapoznałaZatząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonychptzez Powiat Buski - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ ]4 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem przekazania do zaopiniowania prZęZ poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Człoľrków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie powołania komisji egzaminacyinej do pľzepľowadzęnia
postępowania egzaminacyjnego 'dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Uchwała Nr 340i2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w sprawie powołarria komisji egzaminacyjrrej do pľzepľowadzenia postępowania
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egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiega.jącego się o awans na stopieli nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot, nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
oŚľodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju).

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 341/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 czerwca 2020 roktr
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 34212020 Zarządu Powiatul w Busku _ Zdľoju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie powołania komisji egzaminacyjne.i do pľzepľowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Członków Zaruądu Powiatu
Ze Sprawozdaniem kwartalnym (inaľzec 2020 r. - maj 2020 r.) Dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju z realizacji pľojektu ,,Hoĺelaľze
przyszłości" doÍinansowanego ze śľodków Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalnego Pľogľamu operacyjnego w ľamach Poddziałania 8.5' l. - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr ]8 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyzszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zarządu Powiatu
Ze Spľawozdaniem kwaľtalnym (maľzec 2020 r. - maj 2020 r.) Dyrektoľa Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Birsku - Zdľoju z rea|ízacji projektu ,,Wymiaľ
mięĺlzynarodou,y w kształceniu zclu,odtlwynl" realizowanego ze śľodków Po wER w ramach
projektu Ponadnaroclowa mobilność kadry edukacji szkolnej na zasadach Pľogľamu Erasnrust
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w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 19 do

InÍbľmacja w powyŻszym zakresie została pľzyjęÍa przęz Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Rerrata Kľzemień zapoznała Członków Zaľządĺĺ z wnioskienr
Dyľektoľa Depaľtanrentu Kultuľy i Dziedzictwa Naľodowego Urzędu Maľszałkowskiego
Wojewóclztwa Świętokľzyskiego o wpľowadzęnie znlian do unrowy Nľ DK-4lŻ020 z dnia
20 kwietnia 2020 ľ. w spľawie udzielenia pomocy Íinansowej Województwu Swiętokľzyskiemu
na realizację zadan z zakresu kultuľy (bezpośľednim ľealizatoľem zadan będzie Europejskie
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie) - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik
nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Zmiany dotyczą:
rodzaju kosztu do sfinansowania oľaz teľminu realizacji zadania
pn. l8. Międzynarodowy Festiwal Kultuľy Dziecięcej (ptzeznaczenie dotacji: zakup
apaľatu ÍbtogľaÍicznego, termin realizacji - lipiec 20Ż0),
ternrinu realizacji zadaniapn. l4. Międzynaľodowy Konkurs Fotogľaticzny ,,Wszystkie
Dzieci Świata'' Pacanów 2O2O (pľzeznaczenie dotacji: nagľocly dla lauľeatów, termin
realizacji - 25 . 1 0.2020).

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek w części dotyczącej
zmiany teľminu ľealizacji zadaniapn. l4. Międzynaľodowy Konkuľs Fotograľrczny,,Wszystkie
Dzieci Świata'' Pacanów 2020 (pľzeznaczenie dotacji: nagľody dla laureatów, teľmin ľealizacji
- Ż5'10'2020)' Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do części wniosku w zakľesie
wprowadzenia zmian dotyczącyclr ľealizacji zadaniapn. 18' Międzynaľodowy Festiwal Kultuľy
Dziecięcej.

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

Ad. 16
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego
Inspektoľa Nadzoľl't Budowlanego w Busku - Zdroju z dnia 19.06.20Ż0 ľ. Znak:
PINB.3124.3.2020 w spľawie wyľazenia zgody na dokonanie pľzeniesień w planie finansclwym
- w bľzmieniu stanowiącym załqcuÍk nľ 2] do ninieiszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany prZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok Ż020'

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków 7,aľządtl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'
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Uchwała Nľ 343/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czerwca 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopirriowana pľzęZ Członków Zaľząc\u
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nt 34412020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqczník nr 23 do niniejszego protokołu'

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w planie finansowyln zadan z zakresu administľacji
ľządowej oľaz innych zadan zleconyclr odľębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 345/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych
zadan zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.20
Skarbnik Powiatu Ańuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdro.iu w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach burdŻetowych'

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 34612020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zclroju z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach buclżetowych stanowi załqcznik
nr 25 do niniejszego pľotokołu'

Ad.21
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak omówił bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego
spoľządzony na dzień 31'1Ż.2019 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

Po ana|ízíe, bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego spoľządzony na dzien
3l.12.2019 ľ. został pľzyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzją Człorrków Zarządu Powiatu, bilans z wykonania budzetu Powiatu Buskiego
spoľządzony na dzień 3l.|2.2019 r' naleŻy pľzekazać, Regionalnej lzbie obrachunkowej oraz
Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu sierpniu bľ.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budzetowej
i samorządowego zakładu budżetowego spoľządzonym na dzien 31.l2.Ż0l9 ľ. wraz
z zestawięniem zmian w f'unduszu .iednostki, ľachunkiem zysków i strat jednostki oraz
informacją dodatkową - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nr 27 , nr 28 , nr 29 i nr 30 do
niniej szego protokołu'

Po analizie, bilans jednostki budżetowej i samoľządowego zakładu budżetowego sporządzony
na dzień 31'12.2019 r. wraz z zestawieniem zmian w ťunduszu jednostki, rachunkiem zysków
i strat jednostki otaz infoľmacją dodatkową zostały pľzyjęte przez Zarząd Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, bilans jednostki budzetowej i samoľządowego zakładu
budżetowego spoľządzony na dzięŕl 31.12.20lr9 ľ. wľaz z zestawieniem zmian w funduszu
jednostki' ľachunkiem zysków i stľat jednostki oraz infoľmacją dodatkową naleŻy przekazać
Regionalnej lzbie obrachunkowej oraz Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania
do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu' a następnie włączenia
do poľządku obrad Sesji Rady Powiatu w miesiącu sierpniu br.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.Ż3
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z koľektą ZesÍawienia zmian
y, fundu'szĺl .jednostki sporzqdzone4o nct dzień 3I.]2'20I8 ľ, - w brzmieniu stanowiącym
załĺ1cznik nr 3I do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, koľekta
31']2'2018 ľ. została
0 głosach _pľzeciw i 0

^d.Ż4
W sprawach ľóżnych:

Zestavlienia zmian w .fünduszu 'iednosĺki sporzqdzone4o na dzień
przyjęÍa ptzez Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za'
głosach -wstľzymał się'

I. Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie daľowizny: atlasu do ówiczeń, dľabinek gimnastycznych
oľaz tablic i obľęczy do kosza Stowaľzyszeniu pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy

',Kaľate Kyokushin'' - \ry bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 32 do niniejszego
pľotokołu.
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I)o pľzeanal i zowan i u, powy Ższy wn i o sek został pozytywni e zaopi n i owa ny pľZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał
się.

W związku z pytaniem Członka Zarządu Tomasza Mieľzwy, Pľzewodniczący Zarządu
Jeľzy Kolaľz pľzedstawił infoľnrację w zakľesie podejmowanych działań dotyczących
bazy tľanspoľtowej w m. Galów'

W związku z pytaniem Człorrka Zarządu Tomasza Mieľzwy dotyozącynr konseľwacji
ľowu odwadniającego w m. Szczawoľyż będącego w samoistnym władaniu Skaľbu
Państwa, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz wyjaśnił zasady twoľzenia Glninnych

!ľółek Wodnych oraz poinfbľmował o możliwości pozyskania od Wojewody
Swiętokľzyskiego śľodków na konseľwację i budowę urządzeń melioľacyjnych.

Ad.25
Po z.rea|izowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządu.Ieľzy Kolaľz podziękował obecnynr
zaldział i o godzinie l la0 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

l)ľotokół spoľząclziła:
Baľbaľa Norvocicl1
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