
Znak: 8R.0022.2 .81 .2020

Pľotokól Nr 81/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z ĺJnia 7 lipca 2020 ľoku

W posicdzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Stanisław Klimczak
2. Jeľzy Koľdos
3. Wiesław Marzec
4. Tomasz Mierzwa

oraz
Kľzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Janusz Malara _ ZasÍępca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Aneta Chwalik _ Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Agnieszka Nalepa _ Inspektoľ w Wydziale KT
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomir Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Artur Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządek posiedzen ia :

l. otwaľcie posiedzenia.
2, Stwierdzenie quoľum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatľzenie wniosku fiľrrry ',ARTEMIS'' w spľawie wydania zęzwo|enia

samochodami ciężarowymi o ładowności do 24 ton dľogami powiatowymi
w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. KT).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
wraŻenia zgody na zatľudnienie osoby na stanowisku pielęgniarki - 1 etat
w Zborowie, Dyľ. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
wyraŻenia zgody na zatrudnienie osoby do pľalni na umowę zlecenie
w Zborowie, Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

na przejazd
(Dyľ. PZD

w sprawie
(Dyľ. DPS

w spľawie
(Dyľ. DPs
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8. Rozpatrzenic wniosku Dyľektoľa I Liceull-l Ogólnokształcącego w Btlsku _ 'Ĺc)roju

w spľawie 'zatwierdzenia wysokośoi stypendium za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia
Spoľtowe (Nacz. Wydz. EK).

9. Zapoznanie się Ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno
Infbľlnatycznych w Busku - Zdroju z realizacji pľojektu eĺlukacyjnego w ľamach gľantu

', 
Koľptłs .ftłchou,cĺ5lą, _ ll,spółpľclccl eksperĺĺju, cĺla efekĺyu,nego k'yzĺałcenia pľclkĺycznego

v, bľanży 4astronomiczno - hoĺelar.ľkie'j" (Nacz. Wydz. EK).
l0.Zapoznanie się z Int'brmacjq o clokollanych zmiclnclch v, cłľku'szclch oľganizclc.ji 'ľzkĺił

i placĺhłek prou,cłdzonych pľzez Polyicłĺ Btl.ski zcl ĺlkľe,s od ] h,t,icĺllicl do 3 lipca 2020 ľ.
(Nacz. Wydz. EK).

11.Pocl.jęcie uchwały Zarządĺl Powíatu w Busku - Zdľojrr w spľawie powołania komis.ii
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla liauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiattl w Busku _ Zdľojtr w sprawie powołania komisji
egzaminacy.inej do pľzepľowadzenia postępowaľlia egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegająccgo się o awans na stopieli nauczyciela lnialrowanego (Nacz. Wydz. EK).

13. Podjęcie tlchwały Zal-ządv Powiatu w Busku - Zclľo.iu w spľawie powołania komis.ii
egzalninacyjnej do pľzepľowaclzenia postępowania egzanrinacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopieli nauczyciela nriallowallego (Nacz. Wyclz. EK).

14. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdro.iu w spľawie powołania koniisji
egzaminacyjnej do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
ubiegającego się o awans rra stopień nauczyciela mianowanego (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie inic.iatywy uclrwałodawczej w spľawie ustalenia zasad udzielania Stypendiuln
Staľosty Buskiego za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).

16.Zapoznanie się Ze sprawozdaniem z pľzebíegrr i wyników konsultacji Konlpleksou,e4o
planu rĺlzwĺl.ju szkóĺ v, Pov,iecie Buskim ncl lclĺa 202 ] 202ő (Nacz. Wydz. EK).

17, Zapoznanie się z oĺeľtą Stowaľzyszenia ,,Iłazem Dzieciom'' złoŻoną w tľybie
pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

18. Przyjęcie koľekty do Infbľmacji dodatkowe.f sporządzonej na dzień 3l.12.2019 ľ. do
bilansu zarck 2019 (Skaľbnik Powiatu).

19. Spľawy ľóŻne.
20. Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obľadom Zaľządu pľzewodniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak, któľy
powitał zebľanych i o gocĺzinie 800 otwoľzył 81 posied zenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Wicepľzewoclniczący Zarządu Stanisław Klinrczak oŚwiadczył, iŻ aktualnie w posiedzeniu
udział bieľze 4 Członków Zarządv (1 nieobeclry uspľawiedliwiony), co stanowi quoľun'l
pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ Iisty obecnoścí Członków
Zarzqdu orilz zűproszołtych osób stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokołu.

Ad.3
Pľoponowany przęz Wicepľzewoclniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowi e Zarządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za, 0 głosach *pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.



Ad.4
Protokół Nľ 80/2020 z dnia 30 czeľwca 2020 ľoku
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach
wstľzynrał się.

został pľzyjęty przez Członków Zarządu
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Z'al,ządu Dľĺig w Busktl - Zdľoju Kľzysztoĺ']'trłak zapoznał Zarząd
Porviatu z wnioskienr f,lľmy ,,ARTEMIS'' r.v spľawic wyclarria zczwolcnia na pľzeiaz'd
samochodarni cięzaľowyll-li o ładowności do 24 loll dľogallri powiatowytrri. w związkľl
z ľekultywacją i zagospodaľowaniem gľuľltu niekoľzystnie pľzekształconego obejmującego
działkę połoŻoną w miejscowości Szarriec - w bľztrrięniu starrowiącyl'l^l załqczłtik nľ 3 do
niniej szego pľotokołu.

Po wysłuchaniu uwag zglaszanych przez Członków 7'aruądu,l)yľektoľ Powiatowe go Zarządu
Dľóg w Btlsku - Zclľoju Zapľopollował, aby dccyzję wydać na cZaS okľeŚlony - do końca ľoku
Z wznaczoną tľasą, która będzie najnrnie.i uciążliwa oraz ztlwrzec w niej stosowne
obostľzenia dotyczące nr.in', aby przejazd odbywał się z załadrrnkiem tylko w jedną stľonę -
do wyľobiska, a w dľodze powľotne.| bez' załaclunku. Zgoclnie z stlgestią
Wicepľzewodlriczącego Zarządu Stanisława Klinrozaka, Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľo.iu
zobowiązał się do pľzepľowadzenia ľozmowy z Wnioskodawcą' podczas któľei
Wnioskodawca zostanie pouczolly o możliwości uchylenia decyzji w pľzypadku nie
stosowania się do obostľzeli zawallych w decyzji. Ze spotkania zostanie sporządzona
stosowna notatka służbowa. Ponadto, l)yľektoľ I>ZD w Busku _ Zdroiu poinÍ'oľmował
ľówniez o nrozliwości wykonania monitoľingu dľogi potwie'-dzającego stan drogi, aby
Wnioskodawca mógł się z nim zapoznac pľzed ľozpoczęcienr tľanspoľtu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku * Zdľoju do wydariia stosownej decyzji zawicrającej powyższe obostľzeliia' któľe
zabezpieczać będą dľogę pľzed ewentualnyln zniszczeniem oľaz przed uciążliwościanri dla
lnieszkańców. Wydanie decyzji powinno być popľzedzonę pľzepľowaclzeniem ľozmowy
z Wnioskodawcą celem wybľania najlepszego rozwiązania.

W dalszej części posieclzenia' Członek Zarządu Tonrasz Mieľzwa, w związktl z obtitymi
opadami cleszcztl, zgłosił wniosek do Dyľektoľa Powiatowego 7'arządu Dľóg w Busku -
Zdroju o uzupełninie pobocza na dľodze Nowy F-olwaľk - Szanicc po obu stľonach na
odcinku ok. 100 - 200 m.

Następnie, Członek Zarządu l'omasz Mieľzwa ponownie zwrocił uwagę na pľoblenr
oclpľowadzeliia wody pojawia.iący Się po wystąpierriu intensywnych opadów deszczu
w obľębie skľzyżowań dľogi kľajowej nr 73 'z dľogarrri powiatową i gnrinrrą w tn' SzczaworyŻ.
Członek Zarządu'lonrasz Mieľzwa przekazał. ze Bunnistľz Miasta i Grniny Busko - 7'droj
ma zamiar zoľganizować spotkanie pľzy wspólnynr uclziale Powiatu z przedsÍawicielanri
GDDKiA w Kielcaclr celem podjęcia działan zmievających do zniwelowania problemu'
Ponaclto. Członek Zarządu Tonrasz Mieľzwa zwrÓcił Llwagę' ze podobny pľoblem występLlje
w nr. Nowa Wieś.
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Ad.6
Zastępca Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Janusz Malaľa zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskieln w spľawie wyľażenia zgody na zatľudnienie osoby na
stanowisku pielęgniarki - 1 etat'
Wrriosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zbclľowię Znak: DPS.I.O710.06/l '20Ż0
z.dn. 17.06.20Ż0 r. wÍaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS '44'2020 z dn.23.06'2020 ľ. do w/w wniosku
stanowi załqcznik nr 4 do ninie.iszego pľotokołtl.

Po pľzcanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekonrendację Dyľektoľa PCPR w Busku
Zdľoju oraz Naczelnika Wydziału SOZ, powyŻszy wniosek został pozytywnie

zaopiniowany przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach *za, 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.7
Zaslępca Dyľektoľa Domu Ponrocy Społeczrre.i w Zboľowie Jalrusz Malaľa zwľócił się clo
Zar"ządu Powiattr z wnioskiem w Spľawie wyľażetria zgody na zatľuclnienie - na tlmowę
zlecenie _ osoby do pľalni.
Wľliosek Dyľektoľa Doll-lu Poniocy Społeczne.i w Zborowie Znak: DPS.I.O710.0612.20Ż0
zdn. 17.06'2020 r' wÍaz Z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľulrr Ponrocy Rodzinie
w Busku - Zdroju Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS '43'2020 z dn.23.06'20Ż0 ľ. do w/w wniosku
stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Dyrektora PCPR w Busku
Zdľoju oraz Naczelnika Wydziału soz, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie

zaopiniowany pľzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosaclr -za. 0 głosach -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia kwoty stypendiunr
za wyniki w nauce oľaz osiągnięcia spoľtowe - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do
niniej szego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, 'Że Zapľopol'}owana kwota stypendium w I Liceun-l
ogólnokształcącym W Busku - Zclľojrr wynosi l94.00 zł clla ucz.nia. Do stypenditlrn
wytypowano łącznie 35 uczniów.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu zatwieľdził w/w kwotę stypendiurrr za wyniki w nauce
oľaz osiągnięcia sportowe w I Liceum ogólnokształcącym w Btlsku - Zdľoju.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.9
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzelrrieli zapoznała Zarząd Powiatu Ze Spľawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z realizacji
pľojektu edukacyjnego W ľamach gľanttl ,,Kĺlľ1ltłs '/tlchowcĺ|lv - współpľctccl ekspeľĺóvv dlcl
e./ěklyl'vnego k,szĺalcenia pľclkĺyczneqo w bľclnży gct'rĺľonon1iczno - hoĺelarskie'j" za ľok
szkolny 2019lŻ020 - w bľzlnieniu stanowiącynr załqcznik nr 7 do ninie.iszego pľotokołtr.



In1'oľmacja w powyzszylrr zakľesie została pľzyjęta prlęZZarząd Powiatu do wiaĺlonroŚci.

Ad. l0
Naczclllik Wydziału EK Renata Kľzelrrieli zapoznała Zaľząd Powiatu 'z Inftlľmacjc1
o dokonanych zmianach v, clrkuszach orgclnizclcji szkĺjł i placówek prov,adzonych pľzez
Powiclĺ Buski za oĺ(t'e,g od ] h,l,ietnia do 3 lipca 2020 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr 8 do rliniejszego pľotokołu'

Infoľnracja w powyższynr z.akľesie została pľz1,ięta pľZc'ZZarząd Powiatu c]o wiadonrości.

Zcl zgodg l|/iceprzcwoĺlniczqcego Zarzqdtl, CzlonekZaľzqĺhu ľĺ/ieslavv Marzec oĺl goĺ1z. gl5 clo
godz' ť" nie uczestniczyl w posieclzenitł Zaľzqĺhu'

Ad. lr
Naczelnik Wydziałtl EK Renata Kľzenrień pľzcclstawiła pľojekt uclrwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľo.iu w sprawie powołania komis.ii egzaminacyjnej do pľZepľowadzenia
postępowania egzanrinacyjliego dla llauozyciela ubiegającego się o awans na stopień
natlczyciela mianowarrego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľuclnionego w Specjalnym
ośľodku Szkolno - Wychowawczyl:n w Bľoninie).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopitliowana pľzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 3 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 347lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 7 lipca 2020 ľoku w spľawie
powołania komisji egzanrinacyjne.j do pľZepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanęgo Stanowi załqczłtik
nr 9 do niniejszego protokołu.

4d.12
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w sprawie powołania komisji egzamirracyjnej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieli
nauczyciela nrianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľttclnionego w Specjalnym
ośľodku Szkolno _ Wychowawczylx w Bľoninie)'

Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana pťzez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 348/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia7 |ipca 2020 ľoku w spľawie
powołania komisii egzanrinacyjnej do pľZepľowadzenia postępowania egzanrinacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyoicla mianowanego stanowi załqcznik
nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrieli pľzeclstawiła pľojekt tlclrwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie powołania konis.ii egzanrinacy.inej do pľzeprowadzenia
postępowania egzaľninacyjnego dla llatlczyciela lrbiegającego się o awanS na stopieli
nauczyciela mianowanego (dot. nauczyciela kontľaktowego zatľttclnionego w Specjalnynr
ośrodku Szkolno - Wycliowawczytn w Broninie).



Po analizie, powyŻsza uclrwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaruądu
w głosowaniu pľzy 3 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nr 34912020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia7 lipca 2020 ľoku w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej do pľZepľowadzęnia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego stanowi załqcuik
nľ I l do niniejszegcl pľotokołu.

Ad. 14

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządĺl Powiatu
w Busku - Zdľojur w spľawie powołarria konrisji cgzaminacyjrrej do pľzepľowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego (dot' nauczyciela kontľaktowego zatľudnionego w Specjalnym
ośľodku Szkolno _ Wychowawczym w Bľoninie)'

Po analizie, powyż'sza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pr7,e7, Członków 7.arządu
w głosowarriu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzyrnał się.

Uchwała Nľ 350/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z drria 7 lipca 2020 ľoku w sprawie
powołania konrisji egzanrirracyjnei do pľzepľowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczycie|a mianowanego stanowi załqcznik
nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawcze.i w spľawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za
wyniki w nauce - w bľzmienitl stanowiącym zołqcznik nr ]3 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pľzęZ Członków 7'arządtl
w głosowaniu pľzy 3 głosach -Za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania clo zaopiniowania pť7e7. poszczególne Komis.je Rady Powiatu.
a następnie włączenia do poľząclku obľad najblizszej Sesii Racly Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zaľządv Powiatu w głosowaniu pľzy
3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenrieli zapoznała Zarząd Powiattl Ze Spľawozdanien-t
zprzebiegtl i wyników konsultacji Kompleksou,egĺl plantł rozyl,ĺ;.ĺu ,szkĺjł w Pol,yiecie Buskiĺll
na laĺa 202 1-2026 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr ]4 do nilriejszego pľotokołu.
Konsultacje tľwały od 1 czerwca do 6 |ipca 2020 ľ.. W powyzszym okľesie Żaden
z uprawniorrych podmiotów lrie zgłosił uwag lub pľopozycji zmiarr do korrsultowanego Planu.

W dalszej części 1losiedzenia w związku ze zmianą ptrblikatoľa Naczelnik Wydziału EK
Renata Kľzeniień zapoznała Zaľząd Powiatu z autopoprawką do inic.iatywy uchwałodawczej
w spľawie pľzy.ięcia Konrpleksowego planu ľozwoju szkóľ w Powiecie l]uskim na lata 2021-
2026 - w bľzmieniu stanowiącyll'l zołqczltik łlľ 15 clo ninie.iszego protokołu.



Po analizic , powy'Ższa autopopľawka została pľ'zy.1ęIa pľzez Członk(lw Zarządu w głosowaniu
pl'zy 3 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaĺządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celeIll przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje l{ady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zaľządv Powiatu w głosor.vaniu pľzy
3 głosacli za. 0 głosaclr =pľzcciw i 0 glosach -wstľzylnał się.

Członek Zarządu Tolnasz Mieľzwa zgłosił uwagi dotyczące podwyższenia dotychczasowego
poziomu w klasach o pľoÍilu matetnatyczo - t1zycznym oraz biologiczno _ chemicznym. co
bezpośrednio związane jest zę zmianą pľiorytetów na studiach. obecnię uczelnie na
kieľunkach technicznych wymagają clrerriii na pozionrie ľozszeľZonym. natomiast na
kieľur'rkach medycznych pľzy pľzy.ięciu wymagana jest matematyka na poziomie
ľozszeÍZol7ym.
Następnie, Członek Zarządu Tolnasz Mieľzwa pocldał pocl ľozwagę, aby Dyľektor I Lo
w Busku - Zdro1u przeanalizował moŻliwośĺi wpľowaclzenia klasy IB.

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zobowiązała się do przekazania zgłoszonyclr trwag
Dyľektoľowi I Lo w Busku _Zdroju'

O goĺlz. g50 Czĺonek Zclľzc1cltl l|/iesłav, Maľzec ĺlołcyczyl clo 1'lo'siedzenicl Zarzc1cĺtl'

Ad. 17
Naczelnik Wyclziału EK Renata Kľzemień zwróciła się clo Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w sprawie zatwierdzenia of-eľty na ľealizacj ę zadania publicznego w ľamach tzw'
,'małych gľantów'''

Stowaľzyszenie ,, Razem Dzieciom" z.loż'yło oÍ-ertę na ľealizac.ję zaclania ptlblicznego pl1.

',Indiańskie Wakacje'' - w bľzmieniu stanowiącyni zlłqcznik nr I6 clo niniejszego pľotokołu.
Stowaľzyszenie wnioskrrje o Lrdzielenie dotacji w kwocie 10 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywrrą ľekomendację Naczelnika Wydziału EK
oľaz Skaľbnika Powiatu. Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oľaz postanowił
zabezpiecz'yć dla Stowaľzyszenia ,, Razem Dzieciom" śľoclki f-lnansowe w kwocie l0000 zł
z ptzęznaczen i enr na ľeal izacj ę pľzedln i oto we go z'adani a.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -
za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z koľektą do In/bľmclc'li doĺlcłĺkowe.j
spoľządzonej na dzieli 3I.|Ż'20|9 ľ. do bilalrstl za ľok 20|9 - w bľzllrieniu stalrowiącylll
zalqcuik łtľ l7 do ninie.|szego pľotokołu.
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Pcl alializic, koľekta c1o Infbľnĺclcji ĺloĺlaĺkĺlwc.j spol"l'ąclzonej lia dzieli 31'12.20l9 ľ' clo bilansu
za rok Ż0l9 została przy.ięÍa pÍZeZ Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -za,
0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 19

W sprawach różnych:

1. Naczelnik Wydzialu EK Renata Krzemień zwróciła się do ZaľządvPowiatu o pocljęcie
decyzji w spľawie zatwierdzenia ofbľty lla ľealizację zadania publicznego w ľamaclr
tzw.,,małych grantów''.

Towaľzystwo Pľzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Busku _ Zdroju złoŻyło oÍ'ertę
zzakresu kultuľy na ľealizację zadania publicznego pt'l. ,.Kolonia wypoczynkowo -
krajoznawcza z elementanri edukacji kulturalnej dzieci i młoclzieŻy'' - w brznrieniu
stanowiącym załqcznik nľ 18 do nirriejszego pľotokołu. Towaľzystwo Pľzyjaciół
Dzieci wnioskuje o udzielenie dotac.ii w kwocie 8 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekonrendację Naczelnika
Wydziału EK oľaz Skarbrrika Powiatu, Zaľząd Powiatu z.aakceptował powyższą oťeľtę
oľaz postalrowił zabezpieczyĺ! dla Towarzystwa Pľzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy
w Busku _ Zdľoju śľodki f-inansowe w kwocie 8 000 zł z pľzeznaczenięm na ľealizację
pľzedm iotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się'

4d.20
Po zľealizowaniu poľządku obracl Wicepľzewodniczący Zarządu Vanisław Klimczak
podziękował obecnynlzavdział i o goclzirrie 1000 zamknął posieclzenie Ąárządu Powiattr.

[)ľo(okół sporządzila:
\\iitllcta \Ä/agit '. A.r.ťu-

\\


