
Znak: 8R.0022.2 .84.2020

Pľotokół Nr 84/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnĺa 30 lipca 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolaľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4. Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Jolanta Maślicha _ Dyrektor Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Grzegoru Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Anna Majkowska _ Kieľownik Refeľatu Gospodarki NieľuchomoŚciami w Wydziale GKN
Agnieszka Nalepa - Inspektor w Wydziale KT

Proponowany poľządek posĺedzenia:

1. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia'
4. Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego ośrodka Doľadztwa

i Doskonalenia Nauczycie|i w Busku _ Z&oju (Dyľ. PoDiDN w Busku _ Zdroju,
Nacz. Wydz. EK).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyrektora Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w sprawie zatwietdzenia Planu Pracy ośľodka na ľok
szkolny 20201202l (Dyľ.PoDiDN w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
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7. Rozpatľzenie wniosku Buskiego Stowaľzyszenia !'utsalu w sprawie bezpłatnego
udostępnienia hali sportowej oraz siłowni w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku
Sportowym w Busku - Zdroju (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Buskiego Samoľządowego Centrum Kultury w Busku _
Zdroju w spľawie zmiany umowy dotyczącej dofinansowania ľealizacji zadan z zakresu
kultury i kultuľy ťlzycznej (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

9. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie w sprawie WraŻenia zgody na rozbiórkę budynku gospodaľczego
(Nacz. Wydz. EK).

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zđtoju w spľawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem
(Nacz. Wydz. GKN).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki
organizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem (Nacz. Wydz. GKN).

12. Zapoznanie się z Protokołem z ob.jazdu dľogi powiatowej Nľ 0086T Busko _ Zdroj _
owczaty _ Pęczelice przeprowadzonego w dniu 23 |ipca2020 r. w związku z wnioskiem
w spľawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul' Wyszyńskiego w miejscowości Busko
_ Zdrőj (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju, Nacz. Wydz. KT).

13. Pľzyjęcie inÍbľmacji na temat ľealizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dľóg
(Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

14. Rozpatrzenię pisma mieszkańców wsi Prusy w spľawie wykonania remontu nawieľzchni
dľogi powiatowei Nľ 0053T (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpattzęnie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju
o zabezpíeczenie śľodków narea|izację zadania pn.: ,,Remont dľogi powiatowej Nr 0085T
Siesławice _ Biniątki _ Zagość, od km 0+552 do km 0+79Ż dł' 240 m stľona pľawa
m. Siesławice'' (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju, Skarbnik Powiatu).

lĹ.Zapoznanie się z informacją o możliwości składania wniosków o przydzíał śľodków
finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania CoVID-l9 (Dyr. PZD w Busku -
Zclroju, Skarbnik Powiatu, Kieľ. Ref. IP).

l7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju dotyczącego
dofinansowania inwestycji w ZoZ w Busku _ Zdroju (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdroju,
Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

l8. Rozpatľzenie wniosku o dymisję ze stanowiska Dyľektoľa Szpitala oraz powołanie nowego
Dyľektoľa (Nacz. Wydz. SoZ).

19. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie
finansowym wydatków budżetowych w dziale 80l ľozdział 80146 między poszczególnymi
paragľafami (Skarbnik Powĺatu).

20. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej StľaŻy Pożaľnej w Busku _
Zdroju o dofinansowanie zakupu śľodka pianotwóľczego oraz soľbentu w wysokości
20 000 zł (Skaľbnik Powiatu).

21. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku _
Zdroju o przekwaliflkowanie wydatków w planie budzetu na 2020 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).
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25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian planu wydatkÓw
w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego
w 2020 ľoku (Skaľbnik Powĺatu).

Ż7.Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu
Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XIV/I47l20l9 Rady
Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnía 30 gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 _ 2030 (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego
wraz Zę spľawozdaniem z wykonania budzetu za 2019 ľok (Skaľbnik Powiatu).

30. Zapoznanie się z |Jchwałą Nr 9412020 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obľachunkowej w Kielcach z dnia 15 lipca 2020 r. w spľawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej w spľawie absolutoľium oľaz projektem uchwały Rady Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie absolutoľium z týułu wykonania budzetu za20l9 rok.

31. Spľawy ľóżne'
32, Zamknięci e pos ied zenia.

Ad. I
obradom Zaľządu pľzewodniczył Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz, ktory powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył84 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oŚwiadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - Iisty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonych osób stanowíq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍzez Pľzewodniczącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zaruądu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 83/2020 z dniaZ3 |ipca2020 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
W związku zart.4 ust. 1 pkt l ustawy zdnia 5 czerwca l998 roku o samoľządzie powiatowym
oraz stosowną uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 23 |ipca 2020 ľoku Pľzewodniczący Zaruądu
.Ieľzy Kolaľz w imieniu pozostałych Członków Zarządu oľaz w obęcności Naczelnika Wydziału
EK wtęczył akt powieľzenia stanowiska dyľektora Powiatowego ośľodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju Pani Jolancie Maślisze na okľes od dnia
1 września 2020 ľoku do dnia 3l sieľpnia 2025 ľoku - załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Nastqpiły gratulacie.
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Ad.6
Dyrektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha przedstawiła pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyskiego Kuľatoľa
oświaty plan pľacy ośrodka na ľok szkolny 2020/Ż02l - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 4 do niniejszego protokołu.

Po ana|izie, Zarząd Powiatu zatwieľdził powyŻszy plan pracy w głosowaniu pÍZy

5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Zarządu
Buskiego Stowarzyszenia Futsalu w spľawie bezpłatnego udostępnienia hali sportowej oľaz
siłowni w Powiatowym Międzyszkolnym ośľodku Spoĺtowym w Busku _Zdľojuw okresie od

l wľześnia 2O2O r, do 3l marca 2O2| r. (dwa razy w tygodniu po l,5 godziny oÍaz w tľakcie
rozgrywania meczów ligowych w II Lidze Futsalu gľupa Małopolsko _ Swiętokrzyska Sezon

2O2O12O21w weekendY) _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 5 do niniejszego protokołu'
Jednocześnię w/w Stowaľzyszenie zwľaca się z pľopozycją pľomowania Powiatu Buskiego
poprzez udostępnienie logotypów na kolejny Sezon ľozgľywek.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienię (do czasu znalezíenia
Najemcy ponoszącego pełną odpłatność) pomieszczeń PMoS w Busku _ Zdľoju' pod

waľunkiem poniesienia przezWnioskodawcę kosztów wynikającychz ich eksploatacji' Referat
IP został zobowiązany do udostępnienia Mw Stowarzyszeniu logotypów.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.8
Naczęlnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
p.o. Dyľektoľa Buskiego Samorządowego Centľum Kultuľy w Busku _ Zdroju w spľawie

zmiany umowy dotyczącej dofinansowania ľealizacji zadań z zakresu kultury i kultuľy
fizycznej - w brzmieniu stanowiącym znłqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinÍbľmowała, że uchwałą Nr XVIll73l2020 z dnia 20 marca
2020 r' w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _Zdrój na ľealizację zadaŕl

z zakresu kultuľy i kultury ťĺzycznej, Rada Powiatu udzieliła pomocy Gminię Busko _ Zdľoj na

zadania,któľe od więlu lat są dofinansowywanę z budżetu Powiatu' Aktualna sytuacja związana
z epidemią COVID-19 uniemoŻliwiła organizację XIII ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
im. Wojtka Bęlona Niecha.j Ząbrzmi Bukowinq. W związku zpowyższym Buskie Samoľządowe
Centrum Kultuľy wnioskuje o pľzesunięcie udzielonej pomocy finansowej na w/w cel na inne

zadanie, tj. oľganizację XXVI Międzynaľodowego Festiwalu Muzycznego im. Kľystyny
Jamľoz'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z projektem

inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Gminie Busko _ Zdrőj na realizację zadan z zaktesu kultuľy i kultury fizycznej _ w brzmięniu
stanowiącym zalqczłtik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.
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Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty pÍZez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 5 głosach _za,'O głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu, povłyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazać, Przewodniczącemu Rady

Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyięte pľzęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora

Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczęgo w Bľoninie z dnia 17.07.2020 ľ.

Znak: S9SW'072O-l2l2O2O w sprawie wyľażenia zgody na ľozbióľkę budynku gospodarczego

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd

Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za' O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 10
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

ála powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

Wniosek Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Busku - Zdroju
w spľawie wyĺaŻenía zgody na przedłużenie umów najmu stanowi załqczník nr 9 do

niniej szego protokołu.

Po analizie , powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu

w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 361/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 lipca 2020 ľoku

w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem stanowi załqcznik nr I0 clo niniejszego pľotokołu.

Ad. 11

Kieľownik Referatu Gospodaľki Nieľuchomościami w Wydziale GKN Anna Majkowska
zapoznałaZarządPowiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyrażenia zgody

dl; powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr II do niniejszego protokołu.

Po analizie' powyzszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu

w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy ptzekazać, Pľzewodniczącemu Rady

Powiaiu, celem ptzekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,

a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy

5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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^d. 
t2

Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak oľaz Inspektoľ
w Wydziale KT Agnieszka Nalepa zapoznalri Członków Zarządu Powiatu z pľotokołem
z objazdu drogi powiatowej Nr 0086T Busko - Zdroj _ owczaľy _ Pęczelice przepľowadzonego
w dniu 23 lipca2020 r. w związku z wnioskiem w spľawie wyznaczenia pľzejścia dla pieszych
na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Busko _ Zdrőj _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik
nr 12 do niniejszego protokołu. Po teľenowym rczpoznaniv oÍaz analizie odbywającego się
ľuchu pieszego w obľębie proponowanej lokalizacji pľzejścia, wniosek został zaopiniowany
negatywnie. Sugeľowana lokalizacja pľzejścia dla pieszych nie zachowuje waľunków
urządzenia bezpiecznego pľzejścia dla pieszych. Mając na uwadze koniecznośÓ popľawy
bezpieczenstwa pieszych uczęstników ľuchu dľogowego Komenda Powiatowa Policji w Busku

- Zdľoju zobowiązała się do zwiększenia nadzoru na pľzedmiotowym odcinku dľogi
(w godzinach porannych i popołudniowych) , a zatządca dľogi do opracowania i zatwierdzenia
zmian w projekcie stałej organizacji ľuchu w celu ostľzeżenia o intensywnym ruchu pieszych
po dľodze (znak A-30 wľaz z tab|iczką z napisem ',PIESI''). W ocenie komisji najbaľdziej
optymalnym ľozwiązaniem jest budowa chodnika na ul' Wyszyńskiego po stľonie pľawej
(na odcinku dľogi od ul. Jabłoniowej do ul. Gľotta) oraz Wznaczenie pľzejścia dla pieszych
w miejscu zapewniającym wzajemną widocznośÓ kieľowcy i pieszego.

Dyľektoľ PZD w Busku _ Zdroju pľzekazał, Że z uwagi na istniejący wąski pas dľogowy,
wykonanie w/w inwestycji wymaga uzyskania decyzji ZRID.

Członkowie Zarządu Powiatu stwięľđzili, Że na chwilę obecną w budżecie Powiatu nie ma
śľodków ťlnansowych, któľe moŻnaby przeznaczyć na wykonanie pľzedmiotowego chodnika.

Ad. 13
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku _ Z&oju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z infoľmacją na temat ľealizacji zadan z zakľesu modeľnizacji i ľemontów dľóg
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr I3 do niniejszego protokołu'

Pľzewodniczący Zarządu.Ierzy Kolarz zwrőcił się do Dyľektora PZD w Busku - Zdroju
o skierowanie wniosków do Buľmistrzów i Wójtów Miast i Gmin z teľenu Powiatu o utwoľzenie
Gminnych Spółek Wodnych orazudroŻnienie ľowów odpľowadzających wody z obrębu dľóg
powiatowyclr, któľych konseľwacja nie leży w gestii Powiatu' Efektem pľzedmiotowych pľac

będzie zapobieganie lokalnym podtopieniom oľaz zwiększenię tľwałości wykonywanych pľzez
Powiat inwestycji.

Po analizie, powyŻsza infoľmacja została przyjęÍa przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

DecyzjąCzłonków Zarządu,powyŻsząinformację na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesii Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzęZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t4
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządul z pismem mieszkańców wsi Pľusy z dnia 03.07 .2020 ľ. w spľawie wykonania ľemontu



7

nawierzchni dľogi powiatowej Nľ 0053T - w brzmieniu stanowiącynr zalqcznik nr ]4 do
niniej szego protokołu.

Sekretarz Powiatu Jerzy SłuŻalski wyjaśnił, Że pľzedmiotowe pismo nie spełnia wymogów,
o któľych mowa w art. 4 ustawy o petycjach.'W związku z powyższymna\eŻy tľaktować je jako
wniosek.

Dyrektor PZD w Busku _ Zdľoju poinfoľmował, Że wszelkie pľace remontowe lub
modernizacyjne na w/w dľodze muszą być popľzedzone ľegulacją stanu pľawnego
pľzedmiotowej drogi.

Biorąc pod uwagę powyŻszeZarząd Powiatu zobowiązał Wydział GKN do podjęcia działaÍl
mających na celu ľegulację stanu prawnego w/w dľogi.

Ponadto Naczelnik Wydziału GKN został zobowiązany do pľzedstawienia na następnym
posiedzeni uZarządu informacji w jaki sposób realizowane są wcześniejsze dyspozycje Zaruądu
w zakľesie ľegulacji stanu prawnego wyznaczonych na posiedzeniach Zaruądu odcinków dľóg'

Dyrektor PZD w Busku - Zdroju został zobowiązany do złoŻenia wniosku o dokonanie
ľegulacji stanu prawnego kolejnych odcinków dróg powiatowych.

Dyrektoľ PZD w Busku _Zdrojuzostał zobowiązany do ujęcia w/w odcinka drogi we wniosku
o usuwanie skutków nawalnych deszczy.

Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na

przedmiotowe pismo.

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

Ad. l5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dnia 24.07 .2020 t ' Znak: PZD-13.420.5.20Ż0 o zabezpieczenie śľodków
narea|izację zadaniapn': ,,Remont dľogi powiatowej Nľ 0085T Siesławice _ Biniątki _ Zagość,

od km 0+552 do km 0+792 dł.240 m stľona prawa m. Siesławice'' - w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ 15 do niniejszego pľotokołu. Dyrektor PZD w Busku _ Zdroju poinformował,
Że po otwaľciu oťert najniŻsza cęna wynosi 934|7,52 zł' Natomiast zgodnie z umową
darowizny w postaci pienięŻnej na tzecz Powiatu Buskiego z pÍZeznaczeniem na zadanie
pn.: ,,Remont dľogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki _Zagość, od km 0+552 do km
0+792 dł.240 m stľona pľawa m. Sięsławice" zawartą w dniu l6 kwietnia 2020 ľoku w Busku
_ Zdroju kwota zabezpieczona wynosi 90 000 zł. Bľakująca kwota to 3 417,52 zł'

Po pľzeanalizowaniu' powyzszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 1ó
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pismem Dyľektoľa Wydziału
Infľastľuktuľy i Rozwoju Świętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia
27.07.2020 t. Znak: IR.IV'7822.57.l.2020 infoľmującym, Że zgodnie z Uchwałą Rady
MinistľówNr l02 zdnia23.07.2020 ľ' wSpľawiewspaľcianaľealizacjęzada'h inwestycyjnych
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przęz jednostki sanroľządu teľytorialnego od dnia 27 .07 .2020 ľ. do dnia l0.08.2020 ľ. jednostki
samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o ptzydział środków finansowych w ramach
Funduszu Przeciwdziałania CoVID-l9 - w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 16 do
niniejszego protokołu. Śľodki te, zwane doľtnansowaniem ze śľodków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą zostać wyłącznie na wydatki majątkowe. Mogą one
być ľównieŻ pľzeznaczone na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziaŁem innych
śľodków publicznych, przy czym nie moŻna ich przeznaczyć, na ľefundację już poniesionych
wydatków. Wnioski w powyŻszym zakľesie naleŻy kierować do Pľezesa Rady Ministrów
za pośľedrrictwem Wojewody Swiętokľzyskiego.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Dyľektor PZD w Busku _ Zdroju udzielił wyjaśnień na pytania
Członka Zarządu Jerzego Kordosa dotyczące możliwości ľozszerzęnia o budowę pasa wolnego
ľuchu zakľesu pľac planowanych do rea|izacji w ľamach zadania ,,Przebudowcł drogi
powiaĺowej Nr 0] I5T Kępa Lubąu,ska - Pacąnóv, - oleśnica - Strzelce od km 5+938 do km

8+958 dł. 2954 m'' w ľamach składanego do Programu ,,Fundusz Dróg Samoľządowych''
wniosku - nabóľ w miesiącu lipcu 2020 r'

Ad. 17
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem infoľmującym o wycoťaniu wniosku o dotację z dnia l1 maja
2020 r. narealizację inwestycj i pn.: ,,Zakup apaľatuľy i spľzętu medycznego oraz wyposażenia
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-l9'' w wysokości
l28 382,36 zł _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I Z do niniejszego pľotokołu.

Powyższa decyzjapodyktowanajest tym,ŻeZespőł opieki Zdrowotnej wBusku_Zdľoju jest
paľtneľem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładőw opieki Zdrowotnej w Staszowie
i realizują wspólnie zadanie pn.: ,,Zakup apaľatuľy i spľzętu medycznego otaz wyposażenia
w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koľonawirusa CoVID-lg'' w ramach
Projektu pn.: ,,Popľawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez pľzebudowę
i doposażenie oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie'' współťlnansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 ,'Infľastruktuľa zdľowotna
i społeczna'' osi 7 ,,Sprawne usługi publiczne'' Regionalnego Progľamu operacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 2014 _ 2020. Zgodnie z Umową o paľtnerstwie
zawaľtą w dniu 30.04.2020 ľ., teľmin wykonania zadania to 31.08'2020 r. Mając na uwadze
powyższe, naleŻałojak najszybciej ľozpocząć pľoceduľę pľzetaľgową. Waľunkiem roz|iczenia
pľzedmiotowej umowy jest dostawa apaľatuľy i sprzętu medycznego otaz zapłata. Ponadto,
naleŻało też uwzględnić sytuację w kľaju w związku z pandemią koronawiľusa, zapowiedziami
dľugiej fali na jesieni oraz pľoblemami z dostawami sprzętu, np. ľespiľatorów w terminie
do 12 miesięcy. Bioľąc pod uwagę stopień realizacji zadania, zasadnym jest zrezygnowanie
z dotacji, gdyż Szpital na dzień dzisiejszy dokonał płatności na kwotę 89 323,32 zł.

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdľoju zwrócił się o ľozważenie dotacji w wysokości ustalonej przez
Powiat Buski na ľealizację zadania pn, ,,Dobudowa klatki nľ 3 do szczytu Budynku Głównego
Szpitala (od stľony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie
z wymogami pľzepisőw plpoŻ. wraz Z łącznikiem porniędzy Budynkiem Głównym Szpitala
a oddziałem GruŹlicy i Choľób Płuc''.
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Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do pľośby Dyľektora ZoZ
w Busku _Zdroju o wycofanie wniosku o dotację zdnia l l maja 2020 r. narea|izację inwestycji
pn.: ,,Zakup apaľatuľy i sprzętu medycznego oÍaz wyposażenía w związku z zapobieganiem
tozprzesftzeniania się koľonawiľusa COVID-l9'' w wysokości l28382,36 zł' Jednocześnię
Zaľząd Powiatu postanowił zabezpieczyć, na zadanie pn. ,,Dobudowa klatki nr 3 do szczytĺl
Budynku Głównego Szpitala (od stľony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść
ewakuacyjnych zgodnie z wynrogami przepisów plpoŻ' wraz z łącznikiem pomiędzy
Budynkiem Głównym Szpitala a oddziałem GruŹlicy i Chorób Płuc'' środki finansowe
w kwocie 350 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za'
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz
Lasak przekazał infoľmację w zakresie bieżącej sytuacji, związanej z koronawiľusem
SARS-CoV-2,w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju'

Ad. 18
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach przedłożył Członkom Zarządu Powiatu pismo
z dnia Ż1.07.20Ż0 ľ. zawieľające wyniki l'ńezaleŻnej eksper1yzy pľZepľowadzonej prZęZ
Rzecznika Pľaw Pacjenta z siedzibą w Waľszawie dotyczącej Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdroju oraz wniosek o dymisję ze stanowiska Dyrektoľa Szpitala i powołanie
nowego Dyrektoľa _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do ptzekazania
Dyľektoľowi ZoZ w Busku - Zdľoju w/w eksperÍyzy Rzecznika Pľaw Pacjenta, celem
odniesienia się do pľzedstawionych w niej kwestii'

Powyzsze stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznałZaľząd Powiatu z wnioskiem Powiatowego ośrodka
Doradztwa iDoskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju z dnia |5.07'Ż020 r. Znak:
PoDiDN.31l.8.2020 w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
wydatków budżetowych w dziale 801 rozdział 80l46 między poszczególnymi paľagľaÍämi
- w bľzmieniu stanowiącym załqcuĺk nr I9 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku - Zdroju z dnia Ż7 '07.Ż020 t. Znak:
PF.754.22.2020 o doftnansowanie zakupu środka pianotwóľczego oraz sorbentu w wysokości
20 000 zł - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu postanowił zabezpieczyó na powyŻszy cel śľodki
ťtnansowe w kwocie 15 000 zł.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.21
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej StraŻy PoŻarnej w Busku - Zdroju z dnia23.07.2020 r. Znak:
PF.0760.2l.2020 o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na2020 - w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr 2I do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

^d.2ŻSkaľbnik Powiatu Aftur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 362lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku - Züoju z dĺlia 30 lipca 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nr 22 do
niniej szego pľotokołu'

Ad.23
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie
w 2020 ľoku.

projekt uchwały Zarządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, povĺyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nľ 363/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 lipca 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqczník nr 23 do niniejszego pľotokołu.

^d.24Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
w 2020 ľoku.

projekt uchwały Zaľządu Powiatu
wydatków budzetu Powiatu Buskiego

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 36412020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 lipca 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻętu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdľoiu w spľawie znrian plarru wydatków w podległyclr jednostkach budzetowych.



lt

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

Uchwała Nr 365/2020 Zarządu Powiatu w Busktr _ Zdľoju z dnia 30 lipca 2020 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ 25 do niniejszego pľotokołu.

^d.26Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmían w budżecie Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

w pľzedmiotowej uchwalę zabezpiecza się środki finansowe m.in. na podwyzki dla
pľacowników samorządowych zatľudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu' Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na podwyżkę wynagrodzenia pľacownikom administľacji i peľsonelu
średniego zatrudnionym w poszczegőlnych jednostkach budzetowych Powiatu Buskiego
w wysokości średnio 240 zł bľutto (w tym stażowe) + pochodne na 1 etat od 1 lipca 2020 roku.
ostateczna decyzja w zakresie podziału śľodków ptzeznaczonych na podwyzkę wynagrodzeń
będzie leŻeć, w gestii Dyrektora danej jednostki' Skarbnik Powiatu do czasu najbliższej Sesji
Rady Powiatu dokona ana|izy odnośnie możliwości zwiększenia pľzedmiotowej kwoty.
Zabezpieczenie dodatkowych śľodków na podwyżki ogľani czy moŻliwości przeznaczania
śľodków na wydatki inwestycyjne orazbieŻące utrzymanie dľóg w latach następnych ' Z uwagi
na ťakt, Że będą to zobowiązania stałe obciąŻające wydatki budŻetowe w kolejnych latach
naleŻy |iczyĆ, się ze stopniowym pľzejściem w proces administľacyjny zmierzający do
ogľaniczenia zatľudnienia i zwiększenia wydajności.

Skaľbnik Powiatu zapoznał Członków Zarządu Powiatu z Informacjq u, zalcľesie
gospodaľowania dochodami budżetu Powicltu Buskiego pochodzqcymi z opłat i kaľ
śľodowiskowych przeznaczonymi na.finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Skaľbnik Powiatu zapoznał Członków Zarząđu Powiatu z InJbrmacjq w zaĺłesie
gospodarowania dochodami budzeĺu Powiatu Btłskiego pochodzqcymi z opłaĺ za udosĺępnianie
zbiorĺiw danych oraz innych mąteriałóu, z zasobu geodezyjnego i kartogra.ficznego -
w brzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przęz Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządktr obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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4d.27
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pruez poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

4d.28
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały ntXIY1147l20l9 Rady Powiatu w Busku _Zdroju
zdnia 3Ogľudnia 20l9ľoku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2020 _ 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego
protokołu.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przez poszczegÓlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie wŁączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pľZeZ Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.29Skarbnik Powiatu Ar1ur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwierdzenia spľawozdanía finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za2019 ľok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr -]1 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povlyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzęwodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczegőlne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad.30
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z Uchwałą Nľ 9412020 VI Składu Oľzekającego
Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia 15 lipca 2020 r, w spľawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w spľawie absolutoľium _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 32 do niniejszego pľotokołu oľaz projektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie
absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za2019 rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 33 do niniejszego pľotokołu.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu' celem przekazanía do zaopiniowania pÍZez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.31

|ľ sprawach różnych:

l. Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu
z pismem Dyľektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Busku _ Zdroju
w spľawie udzielenia upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności pľawnych
i ťaktycznych w szczególnoŚci do podpisywania umów i realizacji projektu pod nazwą
,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okľesie epidemii COVID-l9''
w ramach Pľogľamu opeľacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata Ż0l4 _ 2020 -
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w śľodowisku lokalnym, PI 9iv:
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo' tľwałych oľaz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w inteľesie ogólnym _
załqcznik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały
Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju w spľawie udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju.

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

Uchwała Nr 36612020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyľektoľowi Powiatowego Centľum Pomocy
Rodzinie w Busku _ Zdroju stanowi załqcznik nr 35 do niniejszego pľotokołu'

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busku _ Zdľoju na wniosek Członka Zaľządu Tomasza Mieľzwy zgłoszony
na posiedzeniuZarządu Powiatu w dniu 7 |ipca2020 r. w spľawie uzupełnienia poboczy
pľzy drodze powiatowej Nľ 0060T - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 36 do
niniej szego protokołu.
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4d.32
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący '/,arządu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 1 1l5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

Pľotokól spoľzącĺziła
[]aľbaľa Norvocie li
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