
Zn akz BR.O 022.2.82.20211

Protokól Nr 8212020
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z dnia 16 lipca 2020 roku

W posiedz eniu Zarządu udzial wzięli:

1. Stanisław Klimczak
2. Jeľzy Koľdos
3. Wiesław Marzęc
4. Tomasz Mierzwa

oraz

KrzysztoťTułak - Dyrektor Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju
Aneta Chwalik _ Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
Gruegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Renata Szymańska _ Gałązka _ Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Janusz Malara _ Zastępca Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Aľtuľ Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Andľzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo
KľzysztoťWelenc - Naczelnik Wydziału oR
Agnieszka Nalepa - Inspektoľ w Wydziale KT

Pľoponowany porządek posiedzenia :

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum'
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z pismem Świętokľzyskiego Zaľządu Dľóg Wojewódzkich w Kielcach

dotyczącyrn udzielenia Województwu Świętokľzyskienru pomocy rzeczowej oraz zasad
współpracy Województwa Świętokľzyskiego z innyrrri jednostkami samoľządu
teľytoľialnego (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).



6. Zapoznanie się z infbľnracją Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
na temat poniesionych wydatków nabieŻące utrzymanie dľóg w okľesie od 0l ,0l.2020 r'
do 30.06.2020 ľ. (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

7. Ponowne zapoznanie się z pismem w spľawie wyznaczenia pľzejścia dla pieszych na drodze
powiatowej Nľ 0086T Busko - Zdtőj - owczary - Pęczelice _ ul. Wyszyńskiego (Dyr. PZD
w Busku _ Zdľoju).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
o wprowadzenie środków w wysokości 30 000 zł na rok bieŻący na wykonanie pľojektu
budowlanego lla zadanię pn. ',Wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0098T
Solec - Zdrój- Wełnin - Klucz w m. Węłnin o dł. 2670 mb" (Dyr. PZD w Busku _ Zdľoju,
Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju w spľawie
zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 34 000 zł na zadanie pn. ,,Remont
dľogi powiatowej Nľ 0l l9T Pacanów - do drogi krajowej 79 w miejscowości Pacanów
od km 0+0l2 do km 0+064 dl. 52 m'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zdľoju, Skaľbnĺk Powiatu).

l0. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju o ujęcie
w planie wydatków wieloletnich zadania pn. ,,odwodnienie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 0049T Stľzałków - Smogoľzów w m. Stľzałków" oÍaz ponowne ujęcie
w budŻecie na2O2O ľok zadania pn. ,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ ooĺĺzr Kostki Małe
- oleszki - Węłecz związana z budową chodnika w miejscowości Wełecz od km 5+415
do km 7+285 dł. 1870m'' (Dyr. PZD w Busku - Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu).

1l.Rozpatrzeníe wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na stanowisko pielęgniarki (Dyr. PCPR w Busku
- Zdroju, Dyľ. DPS w Zboľowie, Nacz. Wydz. SoZ).

L2.Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyraŻenia zgody na zmianę zatľudnienia l osoby ze stanowiska opiekun na stanowisko
instľuktoľa terapii zajęciowej (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnieo
Nacz. Wydz. SOZ).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia upowaznienia
Dyrektoľowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju (dot. ľealizacji
pľojektu pn. 

',Lepsze oblicze Życia") (Dyr.PCPRw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia upowaŻnienia

Dyľektorowi Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (dot. ľealizacji
pľojektu pn. ,,Dla Dobľa Rodziny'') (Dyľ. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

t5. Zapoznanie się zę zmianami w ľocznym planie rzeczowo - ĺjnansowym na ľok 2O2O
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju (Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

16. Zapoznanie się z wnioskiem o pľzedłużenie Llmowy dzierŻawy clotyczącej nieľuchomości
gľuntowej, na któľej znajduje się apteka ogólnodostępna oraz odpowieclzią Dyrektoľa
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju na pľzedmiotowy wniosek (Dyľ, ZoZ
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

11. Zapoznanie się ze spľawozdaniami za ľok2019 z działan podejmowanych przezi
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Staszowie,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Jędrzejowie,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Busku - Zdroju,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Połańcu,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Pľoszowicach
(Nacz. Wydz. RLO).

t8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojv w sprawie upoważnierria Dyľektoľa
Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdtoju clo skłaclania oświadczeń woli



ĄJ

związanych z prowadzeniem bieŻącej działalności powiatu' w zakľesie właściwym
dla kierowanej jednostki oľganizacyjnej (Nacz. Wydz. oR).

l9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w spľawie
wraŻęnia zgody na nieodpłatne pľzekazanię pomocy dydaktycznych do Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie (Nacz. Wydz. oR, Nacz. Wydz. EK).

20. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju w spľawie zabezpíeczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

Ż|. Zapoznanie się Ze spľawozdaniami Dyrektoľów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno - Infbľmatycznych w Busku - Zdrojuoraz
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zclľoju zrealizacji projektu
edukacyjnego pn' ,'Dobľy start 2.0'' (Nacz. Wydz. EK).

22, Zapoznaníe się z infoľmacją Pľzewodniczącego Komisji Konkuľsowej o wynikach
konkuľsu na stanowisko Dyrektoľa Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie zatwierdzenia konkuľsu
na stanowisko Dyľektora Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

24. Zapoznanie się z opiniami związkow zawodowych do projektu uchwały w spľawie zmiany
uchwały nľ XVII/19ll2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 29 maja Ż020 r.
w spľawie zmiany uchwały nľ XIX/l77l20l2 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 maja 2012 ľ. w spľawie uchwalenia Regulaminu pľZyznawania nagľód dla nauczycieli
za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).

Ż5. Zapoznanie się z oťertą Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci w Busku - Zdľoju złoŻoną w tľybie
pozakonkuľSowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

26,Przyjęcie Sprav,ozdanią rzeczov,o -.finansou,ego Samorzqdu powiatou,ego o ządaniach
zrealizou,anych ze środkóv, PFRON w oĺtľesie pierwszego półrocza 2020 roku (Skarbnik
Powĺatu, Nacz. Wydz. soz).

27.Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju o zabezpieczenie śľodków
Íinansowych w wysokości ok. 10 000 zł na zakup 10 poleasingowych laptopów
z ptzeznaczeniem dla nauczycieli i wyclrowawców gľup wychowawczych (Skaľbnik
Powiatu).

28. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku _

Zdroju w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków finansowych
pomiędzy paľagľafami klasyfikacji budżetowej (Skarbnĺk Powiatu).

29. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -
Zdroju w spľawie zabezpieczenia śľodków Í'inansowych na ľemont muru przy Íbsie
na teľenie Waľsztatów Szkolnych (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmianw budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).

31. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku (Skarbnik Powiatu).

33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

34. Spľawy rőżne'
35. Zamknięcie posied zenia'
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Ad. t
obradom Zarządu pľzewodniczył Wiceprzewoclniczący Zaľządu Stanisław Klimczak, któľy
powitał zebľanych i o godzinie 800 otworzył 82 posiedzenie Zaľządu Powiatu.

Ad.2
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oświadczył, iŻ zgodrie z listą obecności
ąktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny usprawiedliwiony),
co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy
obecności Członków Zuľzqdu oľaz zűproszonyclt osĺjb stanowiĺp załqczniki nľ 1 i 2 do
n in iejs ze go p ľoto k oł u.

Ad.3
Pľoponowany przez Wicepľzewodniczącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu
pľzyjęli bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał
się,

Ad.4
Pľotokół Nľ 8l/2020 z dnia7 lipca 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdtoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaruąd
Powiatu z pismem skieľowanym do Świętokrzyskiego Zarządtl Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącym umów w spľawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu przez
Powiat Buski pomocy rzeczowej na: ',opľacowanie koncepcji progľamowo _ pľzestrzennej
wÍaz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. olganów
w ciągu DW 973 na teľenie Gminy Busko - Zdrój" oraz ,,opracowanie dokumentacji
pľojektowej na nowy pľzebieg istniejącej DW 973 w miejscowości Busko _ Zdrőj" a takŻe
odpowiedzią Swiętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkiolr w Kielcach na pľzedmiotowe
pismo - w bľzmieniu stanowiącym zcłqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu'

Infoľmacja w powyższyrn zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości'

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją na temat poniesionych wydatkÓw na bieżące utľzymanie dľóg w okľesie
od 0l .0|'2020 ľ. do 30'06.Ż020 r' - w bľzmieniu stanowiącymzałĺycznik nľ 4 do niniejszego
pľotokołu'

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdľoju zasygnalízował, że śľodki zabezpieczone na koszenie tľaw
przy dľogaclr powiatowyclr w kwocie 65 000 zł nie są wystaľczające' Na jednokľotne
wykonanie takiego koszenia wydatkowano śľodki w kwocię 40 951 zł' Z uwagi na utrzymanie
się w pogodzie tendencji deszczowe.j, sprzyjającej wzľostowi tľalvy, być może zajdzie potrzeba
wykonania tľzykrotnego koszenia travł pĺ-zy dľogaclr powiatowych.

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zwľócił uwagę. Że aby mőc przeznaczać dodatkowe śľodki
np. na powyŻszy cel,naleŻy szukać rozwiązańprzynoszącyclr oszczędności iminimalizujących
deficyt oświatowy' Skaľbnik Powiatu pľzypomni ał, Że sugeľował utwoľzenie Centľum Usług
WspÓlnycly łączenie jednostek, wspólne udzielanie zamówień. Zaznaczył, że subwencie
i dotacie ľosną dużo wolniej niż wyclatki' W chwili obecnej na wydatki bieŻące bľakuje
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ok' l,5 mln zł. Koszt podwyŻek wynagľodzeń, któľymi objęci zostaliby pľacownicy
administracyjni, to kwota ponad 7,2 mln zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę - w razie zaistnienia takiej potľzeby na
wykonanie tľzykľotnego koszenia traw przy drogach powiatowych. Jednocześnie Zarząd
Powiatu postanowił zwiększyć, zabezpieczone na ten cel śľodki z kwoty 65 000 zł do kwoty
l20 000 zł. Skaľbnik Powiatu został zobowíązany do przygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej w powyższym zakľesie na najblizszą Sesję Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak ponownie zapoznał
Członków Zaruądu Powiatu z wnioskiem w spľawie wyznaczenia przejścia dla pieszych
na drodze powiatowej Nľ 0086T Busko _ Zdrőj - owczary _ Pęczelice _ ul. Wyszyriskiego -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu. Dyľektor PZD w Busku -
Zdľoju przypomniał, Że przedmiotowa spľawa była ana|izowana w miesiącach grudzien 2019_ styczeń 2020 i została rozpatrzona negatywnie po dokonaniu objazdu dľogi przez
pľzedstawicieli Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdroju, Komendy Powiatowej Policji
w Busku _Zdroju oľaz Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju. Wniosek w w/w spľawie
został również poddany analizię oraz zaopiniowany negatywnie podczas posiedzeni a Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdľoju w dniu 20 kwietnia20Ż0 r.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił o pľzepľowadzeniu ponownego komisyjnego
objazdu dľogi pľzy udziale: Wnioskodawcy, pľzedstawiciela Powiatowego Zarządu Dľóg
wBusku -Zdľoju,KomendyPowiatowej Policji wBusku _ZdrojuoľazorganuZarządzającego
Ruchem Staľosty Buskiego. Zaľząd Powiatu odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie
do czasu otrzymania opinii zwlw objazdu. Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora PZD
w Busku _ Zdľoju do rozeznania czy szeľokość pasa dľogowego pozwala na wykonanie
chodnika przy wlw drodze.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zwľócił się
do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 10.07.20Ż0 ľ. Znak: PZD.12.3|1O.32.2O2O
o wpľowadzenie śľodków w wysokoŚci 30 000 zł na ľok bieżący na wykonanie pľojektu
budowlanego na zadanie pn. ,'Wykonanie chodnika wzdłuŻ dľogi powiatowej Nľ 0098T Solec
- Z&őj - Wełnin - Klucz w m. Wełnin o dł' 2670 mb" w związku z niewykorzystaniem środków
w ľamach wydatków niewygasających - w brznrieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do
niniej szego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pruez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.9
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zwrócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 0Ż.07.2020 r. Znak: PZD.s2.3l10'Ż6.20Ż0 w spľawie
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zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu Powiatu w wysokoŚci 34 000 zł na zadanie
pn' ,,Remont dľogi powiatowej Nr 0l19T Pacanów - do drogi kľajowej 79 w miejscowości
Pacanów od km 0+012 do km 0+064 dł. 52 m'' - w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 7 do
niniejszego protokołu. Ww odcinek dľogi był kontynuacją przebudowy, Iecz ze względu na
wąski pas drogowy (mur koŚcioła, ogrodzenia posesji) nie spełniał kľyteľiów Rozpoľządzenia
Ministľa Tľansportu i Gospodaľki Moľskiej z dnia 2 marca l999 ľ. w spľawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać dľogi publiczne i ich usytuowanie.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pľZez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
DecyzjąZarządu Powiatu, Skaľbnik Powiatu został zobowíązany do pľzygotowania stosownej
inicjatywy uchwałodawczej w powyższym zakľesie na najbliższą Sesję Rady Powiatu'

Ad. 10
Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztof Tułak zwrocil się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 02.07.2020 r. Znak: PZD's2.3ll0.23.2020 o ujęcie
w planie wydatków wielolętnich zadania pn' ,,odwodnienie pasa dľogowego drogi powiatowej
nľ 0049T Stľzałków - Smogoľzów.w m. Strzałków''. Przedmiotowe zadanie ujęte było w planie
finansowym na Ż020 ľok jako śľodek niewygasający. Waľtość, zadania 30 000 zł . Ponadto
Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju poinfoľmował, Że śľodki na zadanie pn. ,,Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - oleszki - Wełecz związana z budową chodnika
w miejscowości Wełecz od km 5+4l5 do km 7+285 dł' l870m''' któľe zostały zabezpieczone
w planie ťtnansowym na20Ż0 ľok jako śľodki niewygasające do dnia 30.06.2020 r. nie zostały
zľea|izowane Ze względu na pľzedłuŻające się proceduľy administľacyjne uzyskania decyzji
śľodowiskowej i lokalizacji pľzedsięwzięcia. Dyľektoľ PZD w Busku - Zdroju zwľócił się
z wnioskiem o ponowne ujęcie w budzecie na 20Ż0 ľok w/w zadania. Waľtość zadania
60 000 zł. Pismo Dyrektora PZD w Busku - Zdrojuw przedmiotowej sprawie stanowi załqcznik
nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 9 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
DecyzjąZarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu został zobowiązany do przygotowania stosownej
inicjatywy uchwałodawczej w powyższynr zakľesie na najblizszą Sesję Rady Powiatu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PZD w Busku _Zdro.iuprzekazał infoľmacje w zakľesie
podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Busku _ Zdroju działan, któľe popľawią
bezpieczenstwo na dľodze powiatowej Nľ 0026T Śladkow Mały - Palonki - Kaľgów oľaz
działan doÍyczącychbazy tľanspot1owej w m. Galów.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oľaz Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak
przekazali Członkom Zaruądu informację o śroclkach jakie będzie mógł otľzyrnać Powiat
w ľamaclr Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnyclr.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinfoľmował, że w dniu |3,07.20Ż0 ľ.

Wojewoda Świętokrzyski ogłosił ponowny nabóľ wniosków o dof-rnansowanie zadan
ľealizowanych w ľamach Funduszu Dľóg Samorządowych. Wnioski o dofinansowanie naleŻy
składać do dnia 12'08.2020 r.
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Następnie Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju przedstawił inťoľmację odnośnie złoŻonych przez
Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin z teľenu Powiatu deklaľacji w zakľesie zapewnienia
środków na25oÁ wkład własny w realizację inwestycji.

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdroju Zasugeľował, aby w ľamach w/w naboľu złoŻonych zostało
9 wniosków (w ľamach jednego wniosku zgłoszony będzie jeden odcinek dľogi). ostateczna
lista zadań zostanię pľzedłoŻona do akceptacji Członkőw Zaruądu na następnym posiedzeniu.

Zarząd Powiatu, pľzychylając się do powyŻszego stanowiska, zobowiązał Dyrektoľa PZD
w Busku _ Zdroju do pľzygotowania 9 wniosków obejmujących odcinki &őg z terenu
wszystkich Gmin wchodzących w skład Powiatu, nawet w pľzypadku gdy na chwilę obecną
dana Gmina nie deklaruje zapewnienia wkładu własnego. ostateczna decyzja odnośnie
rea|izacji poszczególnych odcinków dróg zostanie podjęta po otrzymaniu od Wojewody
Swiętokľzyski e go infoľmacj i o wysokośc í pľzy znanego do ľrnansowani a'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. lt
Zastępca Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Janusz Malara zwľócił się do
Zaľządu Powiatu z wnioskiem z dnia 24.06.Ż020 r, Znak: DPS.I.07I0,061312020 w spľawie
wyraŻeniazgody nazatrudnienie osoby na stanowisko pielęgniaľki od 0l.08.2020 r. _ 1 etat
(osoba zatľudniona na tym stanowisku złoŻyła wypowiedzenie) _ załqczník nr 9 do niniejszego
protokołu.

Na prośbę Wicepľzewodniczącego Zarządu, Zastępca Dyľektoľa DPS w Zboľowie pľzedstawił
infoľmację dotyczącą realizacji dotychczas złoŻonych wniosków dotyczących zatľudnienia
pracowników.

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju dotycząca
pľzedmiotowego wniosku stanowi załqczník nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinfoľmował o zaplanowanym
na 20'07.Ż020 r. spotkaniu w związku z ogłoszonym ptZęZ Regionalny ośľodek Polityki
Społecznej Uľzędu Maľszałkowskiego Województwa Świętokľzyskiego w Kielcach naboľem
wniosków o udzielenie Grantu w tľybie nadzvĺyczajnym w zwíązku z rca|izacją projektu
,,BezpiecznaPrzyszłośio' w ľamach Działania2.8,'Rozwój usług społecznych świadczonych
w śľodowisku lokalnym'' Pľogľamu opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 _ 2020.
Powyższe ma na celu wspaľcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem
COVID-19.

Wicepľzewodniczący Zarządu popľosił o wzięcie udziału w spotkaniu w clniu 22.07.2020 r.
w Swiętokľzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, podczas którego zostanie podpisana
umowa w związku z otrzymaniem od Wojewody Świętokľzyskiego śľodków na bieżące
funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej.
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Ad. t2
Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka zwľóciła się
d'o Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie wyľaŻeniazgody nazmianę zatľudnienia l osoby
ze stanowiska opiekun na stanowisko instruktora terapii zajęciowej (na posiedzęniu Nr 7612020
w dniu 28 maja 2020 ľoku Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zatľudnienie
2 osób na stanowiskach opiekun) _ załqcuik nr I ] do niniejszego pľotokołu.

Na pľośbę Wicepľzewodniczącego Zaľządu, Dyľektoľ DPS w Gnojnie pľzedstawiła infornrację
dotyczącą ľealizacji dotyclrczas złoŻonycli wniosków dotyczącyclr zatľudnienia: kieľownika
zespołu pielęgrriarek, pielęgniaľki' ľehabilitanta, opiekuna oľaz teľapeuty zajęciowego'

opinia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju dotycząca
przedmiotowego wniosku stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował o zaplanowanym
na 20.07.2020 ľ. spotkaniu w związku z ogłoszonym pľZeZ Regionalny ośľodek Polityki
Społecznej Uľzędu Maľszałkowskiego Województwa Świętokľzyskiego w Kielcach naboľem
wniosków o udzielenie Gľantu w tľybie nadzwyczajnym w związku z realizacją pľojektu
,,Bezpíeczna Pľzyszłośi'' w ľamach Działanía 2.8 ,,Rozwój usług społecznych świadczonych
w śľodowisku lokalnym'' Pľogramu opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 _ 2020.
PowyŻsze ma na celu wspaľcie domów pomocy społecznej w związku z wystąpieniem
COVID- 19.

Wiceprzewodniczący Zarządu popľosił o wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 22'0].2020 ľ.

w Swiętokľzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach' podczas któľego zostanie podpisana
umowa w związku z otrzymaniem od Wojewody Świętokrzyskiego śľodków na bieżące
Í'unkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej.

Ad. 13
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie rrdzielenia upowaznienia Dyrektoľowi Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (dot. realizacji pľojektu pn. ,,LepSZe oblicze
Życia" w ľamach 9 osi Pľioľytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l -
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu operacyjnego
Województwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 - 2020).

Po analizie, pov,lyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 35 |120Ż0 Zarządu Powiatu w Busktr _ Zdľoju z dnia l6 lipca 2020 ľoku w sprawie
udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju stanowi załqcznik nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak pľzedstawił projekt uchwały Zarządtl
Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi Powiatowego
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju (dot. ľealizacji pľojektu pn. ',Dla Dobľa Rodziny''
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w ľamach 9 osi Pľioľytetowej _ Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwó.i
wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego na lata 2014 - 2020).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 35212020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju zdnía l6 lipca 2020 ľoku w sprawie
udzielenia upowaŻnienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdľoju stanowi załqczník nľ 14 do rriniejszego protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak pľzedstawił projekt uchwały
Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju (dot. ľealizacji pľojektu
pn. ,,Rodzina Wspólna Tľoska'' w ramach 9 osi Priorytetowej _ Włączenie i walka z ubóstwem,
Poddziałanię 9.2'1 _ Rozwój wysokiej iakości usług społecznych Regionalnego Pľogramu
opeľacyjnego Wojewó dztwa Świętokľzyskiego na lata 2014 - 2020).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 353/2020 Zarządu Powiatu w Busku _Zdrojuzdnia l6 lipca 2020 ľoku w spľawie
udzięlenia upoważnienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju stanowi załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu ze zmianami w ľocznym planie ÍZeczowo - finansowym na rok2020 w ZoZ w Busku
- Zdľoju - w bľzmieniu stanowiącyrn załqcznik nľ I6 do rriniejszego protokołu.

Następnie Dyľektoľ ZoZ w Busku Zdroju poinfoľmował o zakończeniu pľac
modeľnizacyjnych pomieszczeń oddziału Chiľuľgicznego ogólnego orazprzekazał informację
nt. przebiegu pľac związanych z budową łącznika pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala
a oddziałem GľuŹlicy i Chorób Płuc.

W dalszej części posiedzenia Dyľektor ZoZ w Busku - Zdľoju przekazał informację
nt. aktualnie obowiązujących obostľzeń i zasad przyjęć' pacjentów na oddziały Szpitala
związany ch z epidem ią koľonawiľusa.

Informacja w powyższym zakľesie została ptzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 16
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Zarząd
Powiatu ze złoŻonym wnioskiem o pľzedłużenie umowy dzierŻawy zawartej dnia 8 listopada
2010 ľ' dotyczącej nieľuchomości gruntowej o powieľzchni 900 m2, połoŻonej na działce
ewidencyjnej 26l|4, na której znajduje się apteka ogólnoclostępna - załqcznĺk nľ 17 do
niniej szego protokołu.
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Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju poiníbľmował, że nie wytaził zgody na pľzedłużenie umowy
dzierŻawy w/w nieľuchomości gruntowej Z przeznaczeniem pod działalność apteki
ogólnodostępnej na następne l0 lat - załqczník nr ]8 do niniejszego protokołu. obowiązująca
umowa wygasa 08.l l.2020 r. i po jej rozwiązaniu Szpital przejmie budynek zwykorzystaniem
na zadania statutowe ZOZ w Busku - Zdroju.

Inťoľmacja w powyzszym zakľesie zosÍała przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak zapoznał Zarząd Powiatu Ze sprawozdanianri za rok
2019 z działań podejmowanych ptzez:

Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Staszowie
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu,
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Jędľzejowie
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu'
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Busku - Zdroju
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu'
Państwowe Gospodaľstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Połańcu
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego protokołu,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzóľ Wodny w Pľoszowicach
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego pľotokołu.

W tľakcie analizy wlw spľawozdań Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę na
przedłuŻające się pľocedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, związane
z uzyskaniem uzgodnieli, któľe skutkują opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji
projektowej niezbędnej dla ľealizowanych przez Powiat inwestycji'

Po analizie, powyższe sprawozdania zostały pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyższe spľawozdania naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzymał się'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdľoju w spľawie upowaznienia Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdľoju do składania oświadczeń woli związanychzprowadzeniem bieżącej
działalności powiatu, w zakľesie właściwym dla kieľowanej jednostki oľganizacyjnej.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 35412020 Zarządĺl Powiatu w Busktl - Zdľoju z dnia 16 lipca 2020 ľoku w spľawie
upoważnienia Dyľektora Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
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w zakresie właściwym dla kieľowanej jednostki oľganizacyjnej stanowi zalqcznik nr 24 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. t9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień oľaz Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc
zapozna|ĺZaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
z dnia 08.07.2020 r. Znak: ZSS:351.|.20Ż0 w spľawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
pľzekazaníe do Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie pomocy
dydaktyczrrycli wyszczególnionych w załqczníku nr 25 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju z dnia 03.07 .2020 roku w sprawie
zabezpieczenía śľodków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie III kwaľtału 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.21
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaruądu Powiatu
Ze spÍawozdaniem Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju zrea|izacji
projektu ,,Dobry start 2.0" za okľes kwiecień - czerwiec 2020 r. współfinansowanego Ze
środków Europejskiego Fuĺduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pľogramu
operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na lata 2014 -2020 - w brzmieniu stanowiącym
zalqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta pľzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemięń zapoznała Członków Zarządu Powiatu
ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku - Zdroju
zľealizacji pľojektu ,,Dobry stąrĺ 2.0" w II kwaľtale 2020 r. współfinansowanego ze śľodków
Euľopejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pľogramu operacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 - 2O2O - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziałtr EK Renata Kľzemień zapoznała Członków
Zarządu Powiatu ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z ľea|izacji pľojektu ,,Dobry staľĺ 2.0" za okľes
kwiecień - czerwiec 2020 r' współfinansowanego ze śľodków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
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Świętokľzyskiego na lata 20|4 - 2020 - w bľzmieniu stanowi ącym załqcznik nr 29 d,o

niniej szego pľotokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

^d.22Wicepľzewodniczący Zarządu, Pľzewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak
poinfoľmował, Że w dniu 9 lipca bľ. Komisja Konkuľsowa powołana w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku - Zdľoju zakoÍlczyła pľocedurę konkursową wszczętą na podstawie
uchwały Nr 31 812020 Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 maja2020 r. Do konkuľsu
zgłosiła się jedna kandydatka, któľa została dopuszczona do II etapu pľoceduľy konkursowej.
W wyniku tajnego głosowania wymaganą liczbę głosów członków Komisji Konkuľsowej
uzyskała Pani Jolanta Maślicha.

PowyŻsza infoľmacja o wynikach konkuľsu na stanowisko Dyľektora Powiatowego ośrodka
DoľadztwaiDoskonaleniaNauczycieliwBusku-Zdľoju-wbľzmieniustanowiącymzałqcznik
nľ 30 do niniejszego protokołu została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

4d.23
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektoľa Powiatowego
ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,'O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 355/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l6 lipca 2020 roku w spľawie
zatwietdzenia konkuľsu na stanowisko Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju stanowi załqczník nr 3I do niniejszego
pľotokołu.

Á.d.24
Na posiedzeniu Nr 78lŻ020 w dniu l0 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu zapoznał się
z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XVIVI9ll2020 Rady
PowiatuwBusku -Zdrojuzdnia29maja2020r. wspľawie zmíany uchwałynľXIX/I77lŻ012
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w spľawie uchwalenia Regulaminu
przyznawania nagľód dla nauczycię|i za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej' wychowawczej
i opiekuńczej' Wówczas Zarząd Powiatu zdecydował, Że w/w projekt inicjatywy zostanie
pr zekazany do zao p i niowan i a pr zez Zwi ązkí Zawo do we.

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zaruąd
Powiatu zpozytywną opinią Zarządu oddziału ZwiązkuNauczycielstwa Polskiego w Busku -
Zdroju dotyczącą przedmiotowego projektu uchwały - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 32 do niniejszego protokołu.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻszę stanowisko zostało przyjęteprzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.25
Naczelnik Wydziału EK Ręnata Kľzemień zwrőciłasię do Zaruądu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie ofer1y narea|izację zadania publicznego w ľamaclr tzw. ,,małych gľantów''.

Zarząd oddziału Powiatowego Towaľzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdroju w dniu
06.07.2020 r. złoŻył ofeľtę z zakľesu kultuľy narealizację zadania publicznego pn. ,,Kolonia
wypoczynkowo _ kľajoznawcza z ęlementami edukacji kultuľalnej dzieci i młodzieŻy"
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o odľzuceniu powyższej ofeny.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach_za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił Sprau,ozdanie rzeczowo - finansowe samorzqdu
powiatowego o zadaniach zľealizowanych ze środków PFR)N w olcresie pierwszego półrocza
2020 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻsze spľawozdanie zostało pľzyjęte pruęz Członków Zaruądu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

A.d,27
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Specjalnego
ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
z dnia 09'07'2020 r. Znak: SoSW.3OlL32.2020 o zabezpieczenie śľodków ľtnansowych
w wysokości ok. 10 000 zł na zakup 10 poleasingowych laptopów z przeznaczeniem
dla nauczycieli i wychowawców gľup wychowawczych - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 35 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _Za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdľoju z dnia 07 '07.2020 ľ. Znak:
ZST-I 075'51.257.2020 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzeniesień śľodków
finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budzetowej - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 36 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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^d.29W związku z upływającym teľminem wykonania zalecenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -

Epidemiologicznej w Kielcach dotyczącego wyremontowania muru przy fosie na terenie
Waľsztatów Szkolnych, Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju zwrócíł się z wnioskiem z dnia 06.07.2020 r' Znak: ZST-I 075.255.2020
o zabezpieczenie środków finansowych na powyŻszę zadanie w wysokości ok. 30 000 zł
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu. Za|ęcenie to zostało
zawarte w,'Pľotokole Kontroli nľ NHD.9020.3.4.2017 t," z dnia l3.06.2017 r. i w ubiegłym
roku ,,Decyzją z dnia l 9.09.20l9 ľ.'' teľmin wykonania pľac był przedłuzony do 3 l '08.2020 r.

Po przeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za' 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 20Ż0.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 356120Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía l6 lipca 2020 ľoku w spľawie
zmian w buclżecie Powiatu Brrskiego na ľok 2020 stanowí załqcznik nr J8 do niniejszego
protokołu.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 35712020 Zarządĺl Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l6 lipca 2020 ľoku w spľawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowí załqcuik
nľ 39 do nirriejszego pľotokołu.

4d.32
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľoiekt uchwały Zarządu Powiatu w Btlsku -
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku'

Po analizie, powŻsza uchwała została pozytywrrie zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 358/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l6 lipca 2020 roku w sprawie
pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowí załqcznik
nr 40 do niniejszego pľotokołu.

Ad.33
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.
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Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zal'ządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 35912020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía l6 lipca 2020 roku w spľawie
zmian planu wyclatków w podległych jedrrostkach budzetowyclr stanowi załqcznik nr 41 do
niniej szego pľotokołu.

4d.34
lĄ/ spľawach ľ(łżnych nie zgłoszono żadnych u,niĺl:;ków.

Ad.35
Po zľealizowaniu poľządku obľad Wicepľzewoclniczący Zal'z,ądu Stanisław Klimczak
podziękował obecnyln zaudział i o godzinie l100 zamknął posiedzenieZarządul Powiatu.

l)ľcltokĺiI spoľząilzi ła:

Baľbaľa Norvocicll
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