
Znak: B R.0022.2.83.2020

Protokół Nľ 83/2020
z posiedzenia ZarząĺJu Powiatu

z clnia 23 lipca 2020 roku

W posieĺlzeniu Zarządu udzial lvzięli:

1. Jerzy KoIarz
2. Stanisław Klimczak
3. .Ierzy Koľclos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

or^z

KľzysztoťTułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarz'ądu Dľóg w Busku - Zdľo.iu
Maľta Dľobęk - Kieľownik Zespołu Finansowego, Administľacji i Kadľ, Główna Księgowa
w Powiatowynr Centľunr Ponrocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Janusz Malaľa - Zastępca Dyľektora Domu Ponrocy Społecznej w Zboľowie
Jolanta Kamińska - Zastępca Głównego Księgowego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku
- Zdro.iu
'l'omasz Galant - l)yľektoľ I I-ioeunr ogólnokształoącego w Busku - Zdľoju
Anna Majkowska - Kieľownik ReÍ-erattl Gospodaľki Nieľuchonrościami w Wydziale GKN
.Ianusz Gajda - Inspektoľ ds. Zanrówień Publicznych
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SOZ
Artuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Przyjęcie poľząclku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. Zapoznanle się z inl''oľnracją l)yľekloľa Powiatowego Zarządu Dľog w l}tlsku - Zclľoju na
temat paľtycypac.ii Gniin Powiatu l}uskiego w kosztach ľealizacji zadaí'l na drogaclr
powiatowych na Ż021 r' w ľamach Pľogľamu Fundusz Drĺig Samorzqdov,ych do naboľu
w miesiącu lipcu 2020 roku (Dyr. PZl) w l}usku - Zdroju).

6, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Dotnu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
wspaľcia finansowego budowy ogľodzenia tęľenu DPS (Dyľ. DPS w Zboľowie, Dyr.
PCPR w Busku _ZĺJroju, Nacz. Wydz. soz, Skaľbnik Powiatu).

7. Rozpatľzenie wlliosku Dyľektoľa l)onru Ponrocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
zatwieľclzclria pľopozyoji zrrrian w cctlniku usług w lokalacli aktywizującyclr w Zboľowic
(Dyľ. DPS w Zboľowie, Dyľ. I'CPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. soz,, Skaľbnik
Powiatu).

8. Pľzyjęcie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.i pľzy 'ľowaľzystwie

Przyjacioł Dzieci w Busku - Zdroju z wykorzystania śľodków ĺŤnansowych za Iĺ kwartał
2020 ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju,, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

9. Przyjęcie spľawozdania kwaftalnego Warsztatów Teľapii 7'ajęciowď1pľzy Donru Pomocy
Społecznej w Gnojnie z wykoľzystania śľodków ťtnansowych z,a II kwaľtał 2020 ľoku
(Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJro.iu,, Skaľbnik Powiatu' Nacz. Wydz. SoZ).

10. Przyjęcie spľawozdalria kwaľtalnego Warsztatów 1"cľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
przy Carltas Diecezji Kieleckiej z wykoľzystania śľodków ĺ'inansowyclr za II kwaľtał 2020
ľoku (Dyľ. PCPR w Busku - ZłJroju,, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

ll.Zapoznanie się z wynikami kwaliťrkacji wniosków dotyczących likwidacji baľieľ
arclritektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się złoŻonych od 01 .04.Ż019 ľ. do
30.06.2020 ľ' (Dyľ. PCPR w Busku - ZĺJroju, Nacz. Wydz. soz).

12. Zapoznanie się z Planem Pľacy Powiatowęgo Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _
Zdroju na II półľoczę 20Ż0 ľoku wľaz z planem kontľoli i nadzoľu w domach pomocy
społecznej, waľsztatach teľapii zajęciowe.i i ľodzinaclľzasIępczych (Dyr. PCPR w Busku
- Zdrojuo Nacz. Wyclz. SOZ).

13. Zapoznanie się z kwaľtalnym spľawozdanienr Zespołtl opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju o stanie 'zobowiązań wg tytrrłĺiw dłuznyoh oraz poręczeti i gwaľancji RB_Z wg
stanu na koniec II kwaľtału 2020 ľoku oľaz 7. kwaľtalnyrn spľawozdanietn o stanie
naleŻności oľaz wybľanych aktywów finatrsowych RB-N wg stanu na koniec II kwar1ału
2020 ľoku (Dyľ. ZoZw Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatľzenie wniosku F'undacji Gospoclaľczej św. Bľata Alberta Kielce w spľawie
oclkupienia majątku tľwałego Funclac.ii windy osobowej (Nacz. Wydz. soz, Skrrrbnik
Powiatu).

15. Z'apoznanie się z infbľmacją Wydziału Geodczji, Katastru i Gospodaľki
Nieľuclrolnościanri tut. Staľostwa I)orviatowego w spľawie posaclowienia konteneľa
handlowego na placu pľzy intcľlracie I l,icettnr ogólnokształcącego w Busktt - Zclľoiu
(Dyľ. ILo w l}usku - Zclľoju, Nacz. Wyclz. GKN).

1ó. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i Ogólriokształcącycl-l
rł, Busku - Zclľojrr w spľawie z'atwieľdzetria wysokoŚci styperrdiunr za wyniki w naLlce
i osiągriięcia spoľtowe (Nacz. Wydz. EK).

l7. Rozpatrzenie wniosków w spľawie przyznania Stypenclirrm Staľosty Buskiego za wyniki
w nauce (Nacz. Wydz. EK).

18. Pocljęcie uchwały Zaľządu Powiattl rł'I]usktt _ Zdľoju w spľawie powierzenia stanowiska
clyľektoľa Powiatowego oŚľodka Doľadztwa i l)oskona|enia Naucz.ycieli w Busku -
Zclľoju (Nacz. Wyĺlz. EK).

l9. Podjęcie inic.jatywy uchwałodawcze.j zmienia.iące.i uchwałę w spľawie wyľażenia woli
pľzystąpienia Powiattl Btrskiego cĺo realizac.ii projektu pn. ..Wyllriaľ lliięc1zynaľoclowy
w kształcenitt zawodowynl'' w ľanraclr pľogľamLl F]ľasmtts* (Nacz. Wyclz. EK).



20. Spľawy ľózne.
Żl. Zan"lknięci e pos ieclzclria.

Ad. I
Obľadorrr Zarządu pľzewodniczył Pruewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanyclr i o goclzinie 800 otwoľzył 83 posiccl zcnic Z'arządu Powiatu.

^d.2Pľzewodniczący Zarządtr Jeľzy Kolaľz oświaclczył. iŻ aktualrrie w posiedzenitt udział bieľze
5 Członków Zarządu, ĺ:o stanowi c1ttoľiltrr pozwala.iące na podejnrowanie pľawoľnoonycli
uchwał i decyzji - Iisty obecności Człoltków Zaľzqdu orűz zűproszonyclt osób stctltowÍq
załqcuiki nr l i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pľZez Pľzewodnic7'ącego 7'aľl.ądu pclľządek obľac] Członkowie 7'arządu przy.ięli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach -z'a. O głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 82/2020 z dnia l6 lipca 2020 rokrr został pľzy.ięty pľz'ez Czlonków Zarządv
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Bttsku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak z'apoznał Zarz,ąd
Powiatu z przekazanymi przęZ Gminy Powiatu Buskiego deklaľacjami paľtycypac.ji
w kosztach ľealizacji zadań na dľogach powiatowych na 2021 ľ, w ľamach Pľogľamu Fundusz
Dľóg Samoľzc1dowych do naboľu w nriesiącu lipcu 20Ż0 r. - w bľzlrrieniu stanowiącynr
zcłqcuik łtľ 3 do niniejszego pľotokołu'
Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju zwľÓcił Llwagę, Że do Grnin zostały przekazane pisnra
z kosztoľysanri inwestoľskimi aktuahrymi na dzień dzisiejszy. W przypadku dwóch zadan
,,Przebuclov,cl drogi ptluliaĺoule.i Nr 0050T Rtlczynĺiw Zerľliki Górne od kln 2+190 do knl
3+900 cĺł. l7l0 m" oÍaz,,Przebudowa dĺ'ĺlgi 1lĺlllliclĺowe.i Nr 0l28T Picl'sek Wieĺki -- Iłzegocin
- (iĺ5ľnov,olą - Pclu,lĺiv, oĺ] km 5+(l(l0 clo km 84'015 clł, 2355m" moŻe nastąpić wzľost
waľtości kosztoľysowych ze względu na budowę kanału technologicznego.

Ponadto. Dyľektoľ P7'D w Busku - Zdľojtr poinÍbľmował^ Że w dnitr clzisiejszym otľzymał
pisnlo z Uľzędu Miasta i Glliiny Pacanów. w któľynr Buľmistľz inÍ-oľlnuie. Źe Racla Miejska
nie będzie paľtycypować w kosztach ľealizac.ii pľzewidzianego zaclalria inwestycy.inego pľZy
doĺjnansowanitl z budżettr Palistwa na poz,iolrrie 50 - 60%, natonriast w pľzypadku. gcly
pľojekt otľzyma dol'lnansowanie 70o/o i powyŻej kosztów' Gmirra deklaľuje
współfinansowanie inwestycji. ostateczna waľtość współtinansowania po stľonie Gminy
zostanie okľeślona w teľľlrinie póŹlliejszynr'

Po pľzeanalizowanitt, Zarząd Powiattt pocljął clecyz.ię o z.łożenitt 9 wniosków obejmujących
odcinki drog z teľenu wszystkich Gmin Powiatu Buskiego. ostateczna decyz'1a odrrośnie
ľealizacji poszczególnyclr odcinków dľóg zostanie podjęta po dokonaniu foľmalnej oceny
wniosków, ich zakwaliĺŤkowaniu oľaz po otľzyllraliit't inĺ'oľnrac.ji o wysokości pľzyznanego
cloÍjnansowania.
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W oc1powiedzi na pytania Członka Zarządu Wiesława Maľca, l)yľektoľ P7'D w Buskr.r -
Zclľoju poinĺbľmował' o podejrnowanyclr clziałaniach dotyczących opľacowania dokumentacji
dla zadania związanego z buclową chodnika w m. Wełecz, jakľównież o bľaku wiadomości na
temat dofinansowania z budżetu paristwa odcinków dľóg zgłoszonyclr w ľanraclr usuwania
skutków klęsk żywiołowych'

Ad. ó
Zastępca Dyľektoľa Dolrru Pomocy Społecznej w Zborowie .Ianusz Malaľa zapoznał Zarząd
Po'uviatu z ofcľtami, jakic wpłynęły na pľZepľowadzonc ľozęznanle cenowe lra budowę
ogľodzellia terenu DPS wraz Z bľalrralrri wjazdowyrrri i Ítľtkami. Następnie, Zastępca
Dyrektoľa Donru Pomocy Społecznej w Zboľowie Janusz Malaľa zwľőcił się clo Zaľz'ądĺl
Powiatu z wnioskienl o wspaľcie Ílnansowe na w/w budowę ogľodzenia.
Wniosek Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zborowi e Znak: DPS.I.07 1 0.07 l 1 .l oG l2O2O
z dn. 03.07 .20Ż0 ľ' wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdro.ju Znak: PCPR'ZRP'4700.DPS .49.2020 z. dn. 10.07.2020 ľ. do w/w wniosku
stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skarbnika Powiatu, Zatząd
Powiatu pozytywnie zaopiniowal powyż'sz'y wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosaclr -pľzeoiw i 0 głosach -WStľZyITał sĺę, zabezpiecz,ając śľoclki f-inansowe na budowę
ogľodzenia teľenu DPS wraz z bľanrami wjazdowymi i frrľtkami w wysokoś ci 76 32|,5O zł'
Skaľbnik Powiatu został zobowíązany do pľzygotowania stosownej inicjatywy
uchwałodawczej w powyzszym zakresie na najbliższą Sesję Rady Powiatu'

Ad.7
ZasÍępca Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Jantlsz Malaľa zwľocił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem w Sprawie zatwieľdzenia pľop ozycji znlian w cenniku tlsług
w lokalach aktywizujących w Zboľowie. Zmialla clotyczy wpľowadzenia do cennika lokali
aktywizujących dodatkowej usługi - udostęprrienie salnoclrodu służbowego Domu Pomocy
Społecznej w Zboľowie na cele pľywatne dla osób przebywających w lokalach.
Wniosek Dyľektoľa I)onru Ponrocy Społecznej w Zboľowie Znak: DPS.I'O710.061412020
zdl'l' 29.06'2020 r. wtat Z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Roclzinie
w Busku - Zdľoju Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS .51'2020 z dn.20.07 'Ż020 ľ. do w/w wniosku
stanowi załqcznik nr 5 do ninie.jszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Kieľownik Zespołtl FinaIrsowego' Aclministľac.ii i Kadľ, Głiwna Księgowa w Powiatowynr
Centľum Ponrocy Roclzinie w Busku _ Zdľoju Maľta Dľobek pľzedstarł,iła spľawozclanie
kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.j pľzy Towaľzystwie l)ľzyjaciół Dzieci w Btlsku -
Zdľoitl z wykoľzystania śľodkciw ĺlnalrsowych za lI kwaľtał 2020 ľokrr.

Powyższe spľawozdanie wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowego Centľttnr Polnocy Roclzinie
w Busku _ Zdľo.irr do sprawozdania stanowi załqcznik nr 6 do ninie.iszego pľotokołu.

Naczelrrik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr oľaz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
zadIiych Llwag clo powyŻszego Spľawozclania.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozdanic zostało pľzyjętc pl'Zcz Członkow Zarz'ądtl
l)owiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrrrał się.

Ad.9
Kieľownik Zespołu Finansowego, Administrac.ii i Kadr, Główna Księgowa w Powiatowym
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Mafta Dľobek pľzedstawiła spľawozdanic
kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej ptzy Dolnu Potnocy Społecznej w Glrojnie
z wykoľzystania śľodkÓw flnansowycłr za II kwaľtał 2020 roku.

PowyŻszc sprawozclanic wľaz z opinią Dyľektoľa Powiatowegtl Celrtľttllr Ptlnrocy Rtldziliie
w Busku - Zdľoju do spľawozdania stanowi załqczłtik ltľ 7 clo ninie'iszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławonliľ Dalaclr oraz Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak nie zgłosili
zadnych Llwag do powyższego Sprawozclania.

Po przeanalizowaniu' powyższe Spľawozclanie zostało przyjęÍe pľZęZ Członków Zaľządtl
Powiatu w głosowanitr przy 5 glosach -za.0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Kieľownik Zespołu lrinansowego, Adnrinistľacji i Kadľ' Głiwna Księgowa w Powiatowym
Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Maľta Drobek pľzedstawiła spľawozdanie
kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.j w Piasku Wielkim pľzy Caritas Diecezji Kieleckiej
z wykoľzystania śľodków 1'tnansowych za II kwaľtał 2020 ľoku'

Powyzsze sprawozdanie wľaz z opinią l)yľektoľa Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie
w Busku _ Zdľoju do spľawozclania stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalacl1 oľaz Skarbnik Powiatu Aľtttľ Po|niak nie zgłosili
żadnych Llwag clo powyŹsZego Spľawozclania.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻsze Spľawozdallie zostało pľzy.jęte przez. Członków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzynał się.

Ad. 11

Kieľownik Zespołu Finansowego, Admirristľacji i Kaĺlľ. Główna Księgowa w Powiatowym
Centľum Ponrocy Rodzinie w Busktt - Zdro1u Mafta Dľobek zapoznała Zaľząd Powiatu
z wynikarni kwaliÍikacji wniosków dotyczących likwidacji baľieľ aľchitektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się zł<:Żonych ocl 01 .04'2019 r. clo 30.0ó.2020 ľ. -
w bľzlnieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do nirriejszego pľotokołu.

Infoľnrac.ia W powyzszynr zakľesie została pľzy.jęta pľlez7'arzt1d Powiatu c1o wiadonroŚci'

Ad. 12
Kieľownik Zespołu Finansowego, Adlninistľacji i Kadľ, Główna Księgowa w Powiatowynr
Centľum Pomocy Roclzinie w Btlsktt Zclľoju Maľta Dľobek omówiła Plan Pracy
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zclľoju rra II półrocze2020 ľoku wľaz
z planem kontľoli i naclzoľl-l w donraclr ponlooy społecznej. waľsztatach teľapii zajęciowej
i ľodzinach zastępczycli.
PowyŻszy Plan Pľacy stallowi zalqczltik nr I0 clo ninicjszego pľotokołu.
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I)owyŹszy l)larl Pľacy l)owiatowego Centľunl l)omocy l{odzinie w Busku - Zdľoju na
II półľocze 2020 ľoku wľaz Z planem kontľoli i nadzoľl't w domaclr pomocy społecznej,
waľsztataclr teľapii zajęciowej i ľodzinach zaslępczych został pľzyjęty pľZez Zarząd Powiatu
do wiaclomości.

Ponadto, Pľzęwodniczący Zaľządu .Ieľzy Kolarz odnosząc się do zglaszanyclr wniosków pÍZez
Powiatowe Centľunr Pomocy Rodzinie oľaĹ Poľadnię Psychologiczrro Pedagogiczną
w Busku - 7'dľojv dotyczącycli nieszozelności okien w za.inrowanyl-tl budyrrku. zobowiązal
w/w jednostki ĺlo szybkiego rozęzrĺania ilości okieli podlegającyolr wyllrialrie oľaz kosztu ich
wynriaIry, jak ľówriieŻ w związku ze zgłoszonynr pÍzez Kieľownika Zespołu Finalrsowego,
Administľacji i Kadľ' Główną Księgową w Powiatowym Centrunr Pomocy Roclzinie w Busku

Zdro.iu pľoblemem zacieków przy kominie, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz
zobowiązał do pľzekazania ekspefiyzy wraz z kosztoľysenr w/w zakresie'

Ad. 13
ZasÍępca Głćlwrrego Księgowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zclľo.iu .Iolanta
Kamińska zapoznała Zarząd Powiatu z RB-Z kwaľtalnym spľawozclaniem o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oľaz poľęczeń i gwaľancji Zespołu opieki Zdrowotnei
w Busku _ Zdľoju wg stanu na koniec I[ kwańału 2020 ľoku oľaz RB-N kwaľtalnyn'l
spľawozdaniem o stanie nalezności oľaz wybľanych aktywów ĺjnansowych Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju wg stanu na koniec II kwaľtału 2020 ľoku * w brzmieniu
stanowiącym załĺyczłlik nr I1do ninie.iszego pľotokołu.

W odpowiedzi na pytanie Pľzewodniczącego Zal'ządu.Terz.ego Kolaľza' Zastępca GłÓwrrego
Księgowego w Zespole opieki Zdľowotne.i w Busku Zdrojv .Iolanta Kanrińska
poinfbľmowała, ż.ę wzľost zobowiązań wymagalnych wynika ze zmniejszonego przez
Narodowy F undusz Zdrowia ryczałtu'

Ponadto, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz zwľócił Llwagę na pozioln wykonania
kontľaktu ZoZ w Busku _ 7.dro.1u.

InÍbľmacja w powyŻszym zakľesie została ptzyjęIapÍZeZZ'aľząd Powiatu do wiadomości.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału soz Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu Z ponownynl
wnioskiem Fundacji Gospodaľczej św. Bľata Albeľta Kielce Znak: L.dz. -71120 z dn.
07.07.Ż020 ľ. w Spľawie odkupienia rnajątku tľwałego Fundacii - wincly osobowej, w któľą
został wyposażony wydzieľżawiony btrdynek Szpitala Powiatowego w Btlsku _ Zdľo.jtr, ul.
Bohateľĺiw Waľszawy 67 wraz z opinią pľawną do w/w wniosku - w bľznrieniu stanowiącym
załqcznik łtľ I2 do rriniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr poirr1'oľniował, iz z opinii pľawnej wynika. że
Powiat Btrski nie może clokonaĺi oclkupienia w/w wincly' poniewaz nie .iest stľoną
pľzedmiotowej umowy oľaz nie pľzewidują takiej lnozliwości pľzepisy ustawy o sanroľządzie
powiatowym, czy oclľębne przepisy jak np.: l'lstawa o gospodar'ce nieľuclromoŚciami.

Ponadto, Pľz.ewodniczący Zaruądlr Jerzy Kolarz stwięľdził, iz zgodnie z zapisanri zawaľtej
Llll'lowy' wszelkie lrakłady. jakie Fundacja poniesie w ľamach dostosowania obiektu do
waľttnków, jakie nrusi spełnić nie bęclą.ie.j zwľócĺlne.
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Członek Zarządu 'lolrlasz Mieľzwa zwľóĺ:ił uwagę' aby pľzeanalizować z'apis umowy
dotyczący nakładów clokonanych w potrrieszczenĺach ($ 7 ttst. 4).

Po ptzeanalizowallitl, Zarząd Powiatu lregatywnie zaopiniował powyzszy wtriosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
Naozęlnik Wydziału SoZ został z,obowią'zany do udzielenia stosowtrej odpowieclzi Funclac.ii
Gospodaľczej św. Bľata Albeľta.

Ad. 15
-W związku z zobowiązanieln z posiedzenia Zaľządu Powiatu z dn' 30 czeľ\Ą/oa 2020 r'
Kieľownik Refeľatu Gospodaľki Nieľuchonrościarni w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznała Zaruąd Powiatu z int'oľmacją w Spľawie posadowienia konteneľa handlowego na
placr"r pľzy inteľnacie I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľo.iu - w bľzmieniu
stalrowiącym zolqcznik nľ l3 do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z pľzeclstawiollą opinią obiekt nrusi zostać usuliięty' W pľzypadku posaclowierria w/w
konteneľa w wyznac7,onym nriejscu (plac pľzy inteľnacię ILo w Busku - Zdľo.ju) niezbęclnym
jest, aby Dyľektoľ I l-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju wystąpił z wnioskiem do

Swiętokľzyskiego Wojewódzkiego Konseľwatoľa Zabytków o wydanie pozwolenia,
a następnie clokonał zgłoszenia w Wydziale Aľchitektury i Budownictwa tut' Staľostwa
Powiatowego.

Zarząd Powiattl zobowlązał Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju, aby
zgłosił się do Wydziału Aľclritektuľy i Buclownictwa w celu skonsultowania możliwości
usytuowania w/w konteneľa w ilrnej lokalizacji na placu pľZy inteľnacie I Liceum
og<ilnokształcącego w Busku - Zdľoju.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskienr Dyľektoľa
Zespołu Szkół 'fechnicznych i ogólnokształcących w Busku Z&oiĺt Znak:
7'sTio.4320.7 55.2020 z dn. 09 '07 .2020 r. w Spľawie zatwieľdzenia wysokości stypendium za
wyrriki w nauce i osiągnięcia spoľtowe - w bľzlrrieniu stanowiącyn 7ałqczllik nľ 14 do
niniej szego pľotokołtr.

Naczelnik Wyclziałtl E'K pľzekazała, 'Że Zapľopol1owana kwota stypencliunr w Zespole Szkół
T'echnicznych i ogólnokształcących w Buskr-r - Zdľoju wynosi 200,00 zł dla ucznia. I)cl

stypendiunr wytypowano łącznie 30 uczniów'

Po pľzeanalizowaniu, Zaľz'ąd Powiatu zatwieľclził w/w kwotę stypenclium za wyniki W natlce
oľaz osiągnięcia spoľtowe w Zespole Szkół Techrricznych i ogólriokształcących w Busku _
Zclľoju.

PowyŻsze stanowisko zostalo pľzyjęte pL-ZeZ Zarząd Powiatu rv głosowanitl pľzy 5 głosach -
za, 0 głosaclr _przeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziałrr EK Renata Kľzemień przedłoŻyła wnioski dyľektoľciw poszczególnych
placówek oświatowych pľowadzonych pv'ez Powiat Buski o pľzyznanie Stypendium Staľosty
Buskiego za wyltiki w nauce - w bľzmieniu stanowiącynr załqcznik nr ]5 clo niniejszegcl
pľotokołu.



Powyższe wrrioski złoŻy|i dyľektoľzy n/w placc1wek oświatowych:

. I [-iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju (l wniosek);

. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju (2 wnioski: uczennica
III Liceum ogólnokształcącego oľaz L|czennica Techlrikunr Nľ 1);

. Zespołu Szkół'feclrniczno - InÍbnnatyczllych w Busku - Zdľoju (1 wniosek - uczeń
Technikunr Nľ 2);

. Zespołu Szkół l'echnicznych i ogóhlokształcącyclr w Btlsku - Zdroju (2 wnioski:
uczennica Technikum Nľ 3 oraz uczennica II Liceuln ogólnokształcącego).

Po analizię, powyŻsze wnioski zostały zaakceptowanę pľzez Zarząd Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

w dalszej części posiedzenia Naczelnik Wyclziału I]K Renata Krzemień zwľóciła się
do Zarządu Powiatu o lrstalenie wysokości pľzeclmiotowego stypendiunr.

Zaľząd Powiatu ustalił wysokość w/w stypendium na poziomie 300 złlm-c.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 18
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień pľzedstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku - Zdroju w spľawie powieľzenia stanowiska dyrektoľa Powiatowego ośľodka
Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Bttsku - Zdľoju'

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywrrie zaopilriowana ptzez Członków Zarządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nľ 360/2020 Zaruądrr Powiatu w Busku - Zdľo.iu z dnia 23 lipca 2020 ľoku
w spľawie powieľzenia stanowiska dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa
iDoskonalenia Nauczycieli w Busku _ Zdro'|tl stanowi załqcznik nľ 16 clo niniejszego
pľotokołtr.

Ad. 19
Naczelnik Wydziałrr IlK Renata Kľzemień zapoznała Zaľząd Powiatu z projekteln ilricjatywy
uchwałodawczej znrieniającej irchwałę w spľawie wyľazenia woli przystąpienia Powiatu
Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,.Wynriaľ mięclzynaľodowy w kształceniu zawodowym''
w ľamach pľogľamu E'ľasnrus* - w bľznrieniu stalrowiącym załqcznik nľ I7 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, povv1lŻszy pľo.iekt trchwały został przyjęty pľzez Członków Zaľządu
w głosowanir"r pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządv, powy'Ższą iniciatywę naleŻy przekazaÓ Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania prze7' poszczególne Konrisje Rady Powiatil.
a następnie włączenia do poľząclku obľad najbliższej Ses.ii Racly Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zar''ząclu Powiattt w głtlsowalrirt pľzy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

4d.20

W spľawach różnych:

1. W związku Z pÍZęprowadzonym postępowaniet-lr o ucĺzielenie zamówieliia publicznegcl
w trybie przetaľgu nieogľaniczonego: .,I)ĺlsĺul,llcl ulyposażeniu bucĺynku clo rehabililucji
zawoĺ]ĺlv,e.j i społecznej S)SW v, Bľĺlninie'', gdzie pľzedniiotenr zamówienia jest

dostawa: Zadanie 1 ' Komputety oÍaz uľządzenia wielofunkcyjne; Zadarlie 2. Sprzęt do

teľapii SI; Zadanie 3. Sprzęt spoľtowy; Zadanie 4. Meble szkolne; Zadanie 5' Sprzęt
dydaktyczny, Wicepľzewodniczący Zarządul Stanisław Klimczak poinfoľmował, Że

w wyniku otwaľcia ofbľt uzyskana wartość ptzewyŻsza kwotę zabezpíeczol"lą pÍzez
Powiat na sfinansowanie w/w zaľn(lwienia o 42 441,70 zł.

Po pľzealralizowaniu. bioľąc pod uwagę pozytywrrą rckoľnelrclaĺ:ję Skaľbnika Powiattl.
Zaľząd Powiatu postanowił zabezpleczyc w budzecie Powiatu bľakujące Śľoclki

pozwalające na ľealizację powyŻszego zamowiellia w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

2. Wicepľzewodniczący Zaľządu Stanisław Klimczak zapoznał Członków Zaľządu
z wynikarrri pľzepľowadzonego postępowania o udzielenie zarnówienia publicznego
w tľybie pľzetaľgu nieogľaniczonego pl1. ,,Dosto,solĺlanie budynktl adminislľclc'ji
samorzqdov,e.f przy ul. Kopernikcl 6ll, Btł'ĺktl _ Zcĺľoitl pocĺ kc1ĺem do,sĺępności dlą osĺib
niepełnosprcłv,łl),c'h, poprzez ľozbtldov,ę o klclĺkę 'schoclou'c! z winĺ1ĺ7".

W nawiązaniu do powyzszego Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak 'zapoznał Zaľząd
Powiatu z odpowiedzią Wojewocly Świętokľzyskiego na pismo w spľawie
współfinansowania zadania ,,DO,\ĺO,sĺlll,ałlie budynku cldmini,slrclc.ji 'scłmoľzqdowe.j pľzy
tll. Kopeľnikcl ó v, Bllsku Zdľĺjtl pod kc1Íenl closĺępności dla osĺib
niepełnospľau)nych, poprzez rozbudou,ę o klalkę schĺldołvc1 z u,inclc! - w bľzmieniu
stanowiącym załĺpzłlik ltľ I8 clo niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządtl.Teľzy Kolaľz zobowiązał ReÍěľat Inwestycji i Pľorrroc.|i do

pollownego wystąpienia do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie
współfinansowania w/w zaclania.

3. W odpowiedzi na pytanie Członka Zaľządu Jerzego Koľdosa Pľzewodniczący Z'arządu

.Ieľzy Kolaľz poinĺ'oľmował, że opłatę za prącl przy dľogaclr porrosi adresat - Gmina,
wyjątek stanowią z1azdy poza teľenem zabuclowanym - wtedy płaci zarządca dľogi.

Ad.2l
Po zrealizowaniu poľządku obľad Przewodnicz.ąay Zarządu Jerzy Kolarz podziękował
obecnynlza udział i o goclzinie 9a5 zanrknął posieclzclie Zarządu Powiatu'

l)rĺltrlkĺil spĺlrządzl la
Wioletir V\iaga \ Ä\'. I

t


