
Znakz 8t1.0022.2.85.2020

Pľotokól Nľ 85/2020
z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu

z dnia 12 sieľpnia 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial rvzięli:

t. Jerzy Kolarz
Ż. Stanisław Klimczak
3. .Ieľzy Kordos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz
Kľzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Janusz Malaľa _ Zastępca Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Aneta Chwalik _ Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju
Lucyna Wojnowska _ Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku
- Zdroju
Zbigniew Pietľaszewski - Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdroju
Baľbaľa Domagała - Maľuniak - Kięľownik Działu organizacyjno - Pľawnego w Zespolc
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Renata Kľzemięń - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Ilona Maľzec _ Inspektor w Refbľacie IP
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu.
Jeľzy SłuŻalski - Sekľetaľz Powiatu

Proponowany porządek posiedzenia:

t. otwaľcie posiedzenia.
2. Stwieľdzeniequoľum.
3. Pľzyjęcie poľządkrr posiedzenia.
4. Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domtt PoIrrocy Społecznej w Zboľĺlwie w spľawie
wyľażenia zgody na zatľudnienie osoby na Zastępstwo lra stanowisku opiektlnki (Dy..
DPS w Zboľowie, Dyr. PCPR w Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdro1u w spľawie wyraŻenia zgody na zatľudnienie osoby na stanowisko Kooľdynclĺtlr
ľodzinne.j pieczy Za'slępczej(Dy.r. I'CPR rv Busku _Zdroju,, Nacz. Wyĺlz. SoZ).

7. Zapoznal'ie się z pismenr Swiętokľzyskiego Uľzędu Wojewóclzkiego w Kielcach
w spľawie naboľtt uzupełniającego wniosków o dofinansowanie zaclań .jednoľocznycl-l
w 2020 ľoku w ľanrirch Ilunduszu l)ľcig Sallloľząclor,vych (Dyľ. |'Z|) lv Busku _ Zdľoju).

8. Rozpatľzenie wlliosku Dyľektoľa Powittttlwcgcl Zarządu Dľóg w Busku Zdľojtl
w sprawie zabezpieczenia dodatkowych śľodkĺiw na zadania w ľamaclr Pľogľamu F-undllsz

Dľĺ|g Samorzc1dov,ych (Dyr. PZD w Busku _ ZĺJroju, Skarbnik Powiatu)'
9. Rozpatľzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju w sprawie

upoważnienia Dyľektoľa Powiatowego Zaľządv Dľóg w Busku - Zclľoju zawierającego
Llmocowanie do ľepľezentowania 7av4dtl Powiatlt .1ako zal'ządcy dľogi (Dyr. PZD
w Busku _ Zĺlroju)'

l0. Zapoznanie się z infoľlrracją Dyľektoľa Zcspołtl Szkół Technicznych
iogólnokształcących w t}usku Zdľoju lla temat waľunków uclziału uczniów
w zagľanicznych pľaktykach w związku z realizacją pľojekttr ,,Wymiaľ mięclzyncu'ĺlcĺĺnĺ,),

w kształcenil'l zau,oclowym" (Dyr. ZSTio w Busku - Zĺlľoju, Nacz. Wydz. EK).
ll.Rozpatrzenie wniosku f)yľektoľa Speojalnego ośľoclka Szkolno - Wychowawczego

w Bľoninie w sprawie wyľażenia zgody na likwidację zniszczonych ksiązek (Nacz. Wydz.
EK).

12. Zapoznanie się z infoľmac.ią Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotne.i w Busku - Zclľoju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym ZoZ za I półľocze 2020 ľoku (Dyľ.
ZoZw Busku - Zclľoju, Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wyclz. SoZ).

t3. Pľzyjęcie Infbľmacji o pľzebiegu ľealizac.ii plantl Íinansowego Zespołu opieki Zdľowotriej
w l]usku - Zdľoju za I półľocze Ż020 ľokrr (Dyľ. ZoZ w Busku - ZĺJroju, Skarbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

14. Z'apoznanie się z inÍbrnlacją Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
w spľawie wstľzynrania pľzyjęc w oddziale GruŹlicy i Choľćlb Płuc (Dyľ. ZoZ w Busku
- Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Rozpatrzenie wniosku Zespołu opieki Zdľowotne.i w Busku - Zdrojv w spľawie
pľzealla|izowania zasacl ił,ynagľadzania Dyľektoľa Zespołu opieki Zclľowotnei w Busku -
Zdroiu oÍaz Zapoznanie się z opinią pľawną do w/w wniosku (Nacz. Wyĺlz. SoZ).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Placówki opiekuńczo - Wyclrowawcze.i Zgľomaclzenia
Sióstľ Kanoniczek Ducha Swiętego w Pacanowie w spľawie dof'inansowania realizacji
zadania publicznego polegającego na wyposazeniu pomieszczen w nowo wybudowanym
budynku I'lacówki do potľzeb związanyc|l z jego użytkowanienr (Nacz. Wyclz. soz,
Skaľbnik Powĺatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Referatu Inwestyc.ji i Pľonlocji tr"lt. Staľostwa Powiatowego
w spľawie zabezpieczenia śľodków filransowyclr w związku z inwestycją pn. ,' Rĺlzĺ-stlĺlov,cl

ĺlľaz zmiclncl 's1lĺlsobtł uż1lĺlęgyyr,rria buĺ}ynku po byłe.i Szkole Pocl'sĺclu,ĺlląlei v, Ko'sĺkach
Dużych Z przeznaczeniem ncl Publiczltc1 I'lĺlcĺivĺ,kę Opiehlńczo Wychowavt,czc!'' (Kier.
Ref. IP, Skarbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Refbľatu Inrvestycji i Pľomoc.ii tut. Staľostrł,a Powiatowego
w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowyclr celcm pľZygotowania dokunrentacji
teclrniczno - ekonomiczrrei w związktt z lrroŻliwoŚcią aplikowania clo pľojektLl pn.

,, Poprau,a efěkĺyll,ności ener8etyczne.i buclynkĺ'll,l, tłżyĺeczności pubĺicznej Pĺluliąĺtl
Bu:;kiego " (Kicr. Rcf. IP' Skaľbnik Powiatu).
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19. Podjęcie uclrwały Zarządu l)owiatu w l]usku Zclľo.iu w spľawie zlrrialr w bttclzccic
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatkÓw budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnĺk Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach buclzetowych (Skarbnik Powiatu)'

22.Pľzyjęcie autopopľawki ĺ1o inicjatywy l'lclrwałodawĺ;ze.j w spľawie znrian w budzecie
Powiatu l}uskiego w 20Ż0 ľoku (Skarbnik Porł'iatu).

23. Pľzyjęcic autopopľawki do inicjatyw'y lrclrwałodawczcj w s1lľar.vic 1rľzcnicsicli
w wyclatkaolr buc1zettl Pĺlwiatu Buskicgo w Ż020 ľoktl (Skarbnik Polviatu).

24.Pľzyjęcie autopopľawki do inicjatywy r:cliwałodawczej w spľawie znliany uchwały
nrXIYlI4712019 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z clnia 30 gľuclnia 2019 ľoku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Blrskiego na lata 2020 - 2030 (Skaľbnik
Powiatu).

25. Spľawy ľóżne.
26. Zanknięcie posiecl zenia.

Ad. I

obľadom Zarządĺl pľzewodniczył Pľzewodnicząoy Zaľządu Jeľzy Ko|arz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 85 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Atl.2
Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz oŚwiadczył, iŻ aktualnie w posiedzerriu trclział bieľze
5 Członków Zal'ządv, co staľlowi quoľltm pozwala|ące na pode.jmowanie pľawomocnyclr
uchwał i decyzji listy ohecności Czlonkółu Zaľzqdu oľĺlz z(proszo,ľyclt osĺjb stanowiq
załqczníki nr l i 2 do niniejszego pľotokoltl.

Ad.3
Pľoponowany pÍZęZ PľzewodnicZącego Zaľządtl poľządek obľacl Członkowie Zaľządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 84lŻ020 z clnia 30 lipca 2020 ľoku został pľzy.ięty przez C'z'łonków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -z'a, 0 głosach -przeciw i 0 gľosach -
wstľzymał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektoľa l)onru Pomocy Społccznc'j w Zboľowie .Tanusz Malaľa zwľócił się do
7'atządu Powiatu z wnioskiem o wyľaŻenie zgocly na zatrudnienie lra Zastępstwo pľacownika
na stanowisku opiekunka w wymiaľze l etat.

Wniosek Dyľektoľa f)omtt Pomocy Spolecznej w Zboľowie Znak: DPS.I.0710.07.2020 z dn.

31.07.Ż020 1'. wÍa7' z opillią Dyľektoľa Powiatowego CcntruIrr Pornocy Rodzinie w Busku -
Zdľo.iu Znak: PCPR.ZRP.4700.DPS.53.20Ż0 z dn. 03.08'2020 ľ. c1o w/w wlliosku stanowi

zĺlłĺ1czltik łlľ J clo niniejszego pľotokołtr.
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l)o 1lľzealralizowaniu, bioľąc pocl tlwagę pozytywną ľekonrenclaoję Naczelrlika Wyclziału SoZ'
Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopil'liował powyzszy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach -
za, 0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Aneta Chwalik
zwľóciła się do Zaľządu Powiatu z wnioskicnr Znak: PCPR.ZAF.042'3.20Ż0 z dn'
27.07.Ż020 r. o wyľażenie 'zgody na zatľudnienie osoby na stanowisko: Kooľcĺynaĺoľ
rodzinnaj piccz1l zĺl,łĺę1lcze'j w bľzmicl-litt stanor,viącylĺ załqcznik ĺtľ 4 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowattiu, Zal'ząd Powiatu pozytywllie zaopil-liował powyŻszy wniosck
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Z.aľz.ądul Dľóg w l]trsku - Zdľoju Kľzysztof Ttrłak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Świętokľzyskiego (Jľzędu Wojewódzkiego w Kielcach w spľawie naboľu
uzupełniającego wnic'lskiw o doĺlnansowanie zadari jednoľocznych w 2020 ľoku w ľamach
Funduszl-l Dľóg Sanioľząclowych - w bľzlrrieľliu stanowiącynr załqcznik ,rr' 5 Clo nilriejszego
pľotokołu.

Bioľąc pod uwagę możliwość wykonania pľac w ciągu jednego ľokrr tj. pľace' któľe nruszą
rozpocząc się w 2020 ľoku i tľwać nie dłużej niŻ 12 miesięcy, jak ľównież deklaracje Gmin
o 25oÁ udziale w ľealizacji zadania bez względu na poziom doÍjnansowania, Zarząd Powiatu
zdecydował o zgłoszeniu do naboľu uzupełniającego czteľech wniosków: ,'Pľzebudowa dľogi
powiatowej Nľ 0088T Łatanice _ Ilołudza - olganów od knr 0+000 do km 1+000 dł'
l 000 m'': ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 08601' Kaľg(lw - Tuczępy _ Dobľów _
Gľzybów ocl knr 8+330 clo knr 12+015 clł. 3685 m''; ,'Pľzebuclowa clľogi powiatowej Nr 0l28T
Piasek Wielki - Rzegocin - Góľnowola - Pawłów ocl krrr 5+660 do krrr 8+0l5 dł' 2355 ln'':
,,Pľzebudowa dľogi powiatowej Nľ0l02T Stopnica - Folwaľki - Skľobaczów od knr 0+000
do km |+920 dł. 1920 m''.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZcZ Członków Z'arządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -z'a,0 głosach -pľzeciw i l głosie -wstľzyĺnał się'

Za zgodq Pľzev,oc'ĺniczqce go Zclľzc1dĺl pĺl'łiedzcłlie opuścil Członck Zaľzĺ1tlu 'I'onlcl.sz Mierzv,a.

Ad.8
f)yľektor Powiatowego Zaľządĺr Dľóg w l]ursku - Zclľo.itr Kľzysztoĺ'Tułak zwľócił się do
Zaľządu Powiatu z wnioskienl w Spľawie zabezpiec'l.enia dodatkowych śľodków ĺ'lnansowych
ĺla zadania w ľanraclr Pľogľamu Fundusz l)ľóg Samoľządowych w związku z koniecznością
wykonania ľobót dodatkowych - w bľzmieniu stanowiącyrn zalqcz'ltik nr 6 do niniejszego
pľotokołu.

Zadanie..Pľzebudowa clľÓg powiatowych o clł. 4,300 km: Nľ 0023T Chnlielnik - 7.l'ęcze -
Macieiowice - Ruda od km 5+010 do kll 5+990 dł.980 l11. W nr. Rzeszutki. Nľ 0059'f
Zwierzynlec - Kotki -.Ianina ocl krrr 6+835 do km 8+500 dł. l665 nl w nl..Ianina, Nľ 004lT
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'I'uczępy - Januszkowice - Nizirry od km 4+395 clo krll 6+050 dł' l655 m w nl. Niziny'' - na
odcinkacl'r:

- dľoga Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina od km 6+835 do km 8+500 dł' 1665 m
w m. .Ianina koszt ľobót doclatkowych - 8 35 |,70 zł;

- droga Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł'
1655 m w m. Niziny koszt ľobót dodatkowych - 3 923,70 zł.

Konieczność wykonania dodatkowych ľobót budowlanych związanych z budową chodnika,
ustawienienr barieľ oclrľonnyclr oľaz wykonaniem ubytków w przyczołkach betonem.

7'adat^ię,,Pľzebuclowa clľóg powiatowyclr o dł. 10,185 kl'n: Nľ 0024T Chnlielnik - Stoplrica ocl

km l5+830 do km 20+000 dł. 4l70 m i od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T
Widuohowa _ Ruczynów - Skľobaczów od knr 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m'' _ na
odcinkach:

* droga Nľ 0024T Chmielnik - Stopnica od km l5+830 do km 20+000 dł. 4170 m koszt
ľobót dodatkowych -79 464,15 zł;

- dľoga Nľ 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skľobaczow od km 7+Ż65 clo knl 8+600
dł' l335 m koszt ľobót dodatkowych - 83 744,55 zł.

Stwięľdzono konieczność wzmocnienia technologii poszeľzenia jezdni poprzez wykonanie
dodatkowej waľstwy stabilizacji gľLultu ceľnentem oľazpľzebľukowania istniejących zjazdőw.

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

Ad.9
W nawiązaniu do pism otľzymanych od Ministeľstwa Cyťryzacji dotyczących zwolnienia
z obowiązku budowy kanału technologicznego w ľamach planowanych do ľealizacji zadań na
dľogach powiatowych, Powiatowy Zarząd Dľóg w Busku - Zdľoju zwľócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o upoważnienię Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _
Zdľoju Pana KrzysztoÍá Tułaka zawieľające umocowanie do ľepľezentowania Zatządu
Powiatu w Busku - Zdroju, iako zaľządcy drogi w zakľesie pľzedmiotowych wniosków.
Pismo w ýw spľawie stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu w Busku - Zdľojtl upowaŻnił Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zclľoju Pana Kľzysztofa Ttrłaka clo ľepľezentowania 7'al'z'ądut Powiatu w Rusku -
Zdroju, jako zarządcy dľogi w zakľesie pľzednriotov\rych wniosków:

]. ,,Pľzebudov,a cĺrogi pĺlu,icłĺowej Nr 004]7'Tuczępy - Jclnuszkowice _ Niziny od knl
I +650 do km 3+ I50 dl. 1500 m";

2. ,,Przebudov,cl drogi povliclĺou,ej Nľ 00917'I)obrov,ĺlda - Piasek MaIy -'Solec - ZdľĄi
od knl 71900 do knl 10l l40 ĺlł. 2240 nl'';

3. ,,I'ľzebudol,t,cl cłľogi pouliclĺowej Nľ 0]l5T Kępcl Lubclu,skcl - Pĺlcclnĺ|lv - Oleśnica --
Slrzelce od knl l+930 cĺo km 3 |930 clł. 2000 nl'';

4' ,, Przebudov,a dľogi pol,llicĺĺowe.j Nr 00857' Sie,słuv,ice Biniqĺki - Zclgość ocĺ km
0+805 do knl 2+205 dł. 1400 m'',

5. ,,Przebĺłdou,ą dro4i powiatowej Nľ 0073T lVÍozgawa - Koniecmo'rĺy - Sĺury Korczyn
od km 17+3I3 do km 19+000 dł. 1687m'''

Powyższe stanowisko zostało przy.ięte pr7'ez 7'arz'ąd Powiatu w głosowanitr pľzy 4 głosaclr -
za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Zu zgoĺĺq Przev,ocĺniczqceg0 Zurzqdu pĺl'ľieĺlzenie opu'k'ił (|zlonek Zuľzc1du Wie :;lclv, Mąľzec'
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Ad. l0
Dyľektoľ Zespołr-r Szkół 'I'echnicznych i ogólIrokształcąc}ch ra, Btrsku - Zdľoju Lttcyna
Wojnowska zapon'lała Zarząd Powiatu z inÍbľnracją na temat tldziału uczniów
wzagľanicznycll praktykaoh w związkLl z ręalizacją pľojekÍu ,,Iľymictr międzynclroĺlol,t,y
v, k,';zlclłceniu zawoĺ]ĺlyl))ľľt'' - w bľzlniętriu stanowiącym załĺpcznÍk nľ 8 do niniejszego
pľotokołtl.

Dyľektoľ ZSTio w Busku - Zclľoitr l-ucyna Wojnowska poinÍbľmowała, że w dniach ocl
29 sierylnia clo 12 rvrześnia bľ. zaplanowan)' jest wyjazcl gľrrpy 16 ucznióu, kształcących się
rł,zitwocĺzie techrlik lrotelaľstr,va i dr.vĺich opiekunów clo FuIlchal w PoľtLrgalii cclcnr uclziału
w praktykaclr zawodowych. Dyrektoľ ZS'fiO w Busku - Zdľojtr pointbľnrowała ľównież
o spotkaniu jakic odbyło się z ľodzicalrli uczniów. Polraclto, Dyľektoľ Zs'fio w Busku -
Zdľoju poinÍbľmowała, Że na bieżąco molritorowana .iest sytuacja zwią'zana z zagľoŻenielĺ
epidemiologicznym wywołanym przez CoVID-l9 i jeżeli nastąpi wzľost zagroŻenia to
zo staną pod.j ęte sto sowne działania sk utku.i ące odwołani enr wyj azdu'

Inĺ-bľnracia w powyższynl zakľesie została pľzy.ięta pr7,ez' Członków 7'av'ąclu Powiattl
do wiadomości.

Ad. ll
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzenricń zapoznała Zaľząd Powiatu z wlrioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľoclka Szkolno - Wychowawczego w l]ľoninie w spľawie wyrazenia zgody na
likwidację znĺszczonych książek - w bľznrieniu stanowiącyrn załqcznik nr 9 do niniejszego
pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiattl pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

W clalszej częŚci posiedzenia, Naczelnik Wydziałir I]K Rerlata Kľzenrień zapo'z'nała 7'arząd
Powiatu z wnioskicnl Dyľektoľa Poľadni Psychologiczllo - I)edagogicznej w Busku - Zdroju
wsprawie wyľaŹenia zgody na zatľudnienie w ľoku szkolnym 20Ż01202l enrel'ytowanegcl
psychologa w wymiaľze |/z ęÍatu - w bľzmienitl stanowiącyrrr załqcznik nľ I0 do niniejszego
pľotokolu.

Po prz'eana|izowalliu, Z,arząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
rł, głosowaniu pľzy 3 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzyniał się.

^d.12Główny Księgowy w Zespolc Opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Zbigniew Pietľaszewski
zapoznał Zaľząd Powiatu z irrl'oľnracją o pľzyclroclaclr, kosztaclr oľaz wyniku ĺilraľlsowylr-l
ZoZ za I półľocze 2020 ľokLr - w bľzmicnitl stanowiącyln zalĺ1cznik nr ]] clo lrinic.|szego
protokołu.

Poclczas analizy w/w infbľmac.ii Pľzewoclniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolarz zwrocił
Llwagę na pľzedstawione wartości w pľzeclłożonym ľaclrunktt zysków i strat, porównując
kwoty z pieľwszego półľocza2020 ľoktt clo kwot z pieľwszego pciłrocza ľoku Lrbiegłego, gdzie
wicloczny jest Znaczlry wzľost koszttiw. Pcrnaclto. l)ľzewodlriczący Zarządul zwľócił ľównież
Llwagę rra niski pozioln wykonania pľocecluľ w '1,o'Ĺ w lJusku - Zdľo.itr oľtlz bľak inÍbľmac.ii
dotycząc1,ch iclr ľozlicz'alliaprzez NIiZ w okľcsie panclemii koľonawiľttsa.



Gł<iwny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľo.iu Zbigniew Pietraszewski
zwľócił uwagę na pľobleln dotyczący zabezpieczenia Szpitala w śľodki niezbęclne do
właściwego Ílnkcjonowania. Aktrralnie Szpital boryka się z poważną kwestią związaną
szczególnie z zakupem tego, co zostało okľeślolre w ulnowach pľzetaľgowyclr, jak ľównież
zzakupem spľzęttl za Środki pozyskane z oÍl'zymanych clotacji, z uwagl na znaczny wzľost
cen.

Infbrnracja rv porł1,ższynr zakľesie została pľz1,jęta pľ7s7 Członkóu, Zaľządĺl Por,viatu
do wiaclonioŚci'

Człĺlnek Zclrzc1ĺltl Tomasz Mieľzvl,cl ocl goclz. 935 1lĺlnownie tlcze'stniczył u, po.ľietlzeniu Zaľzqĺll'l
Povliaĺtt'

Ad. 13
Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietľaszewski
zapoznalZaľząd Powiatu z lłlfbl'nlac.jc7 o pľzebiegtl ľecllizacji planu.fřncĺnso\yeg,0 za I pĺiłľocze
2020 ľokĺł Zcspolu Opieki Zcĺľowĺltrle.i v, Btl'sktł Zĺlrĺlju - w bľztrlioniu stanowiącyrll
załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołur'

Główny Księgowy w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju poinÍbľmował, Że
realizacja powyŻszego planu bezpośľednio wiąże się z obecnie panującą sytuacją, gdzle
od m-ca maľca do m-ca czeľwca Szpital funkcjonował na zwolnionych obľotach w związku
z pandemią koľonawirusa.
Planowane pľzychody ogółem 65 356 493.59 zł zostały zľealizowane w kwocie
30 795 629,88 zł. co stanowi 47,|ZYo p|anowane.j kwoty ogółem.
Planowane koszty ogółem 69 099 899,87 zI zostały zľealizowane w wysokości
32 433 897 .69 zł. co stanowi 46,94% plarrowanej kwoty ogółcnr.
Planowany wynik finansowy na koIriec ľoku to kwota stľaty 2 032 167,50 zl, a jego ľeaIizacja
zaIpołľocze to stľata w wysokości 700 603,27 zł.
'W InJ'oľmac.ji został pľzedstawiony wykaz apaľatuľy i spľzętu lnedycznego planowanego do
zakupu; wkaz zadan inwestycyjlrych i ľemontowych planowanyclr clo ľealizacji; wykaz
apaľatuľy ispľzętu rnedycznego, któľego zakup finansowany jest ptzęz' Ministeľstwo Zdľowia
poprzez Swiętokľzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, jak ľównież pľzedstawiony jest udział
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľo.iu w pľojekcie,,Pĺlpľclu,cl dosÍępu flg y,ysokie.l
jakości opieki pedialľyczne.j poprzez przebuclou,ę i ĺloposclzenie ()ddziąlu Pediclĺrii
yv Stclszoyyie - Zcldclnie łlľ 2 - zakup 'sprzęĺtł, upaľűĺLtľy nleclyczłlej ,,rr,2 1,ltypo'sclżenią -
(:()VID - l9, cĺlcł Z()Z u, Bl.łsku - Zclroju'' .

Do 1lĺl'ĺiecĺzenicl Zclľzc1clu dolqczyl Dyrekloľ Ze.społu Opieki Zdľovĺ,otľlej ĺ, I}u'yku - Zclľo.itĺ
Grzegoľz Lclsak.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegotz Lasak zwľócił Llwagę na
wzľost kosztów, w tym kosztów wynagľodzeń. któľy wynika zę wzľosttt podstawy
wynagľodzeń pľacowników Szpitala (ocl lipca bľ. wyższa podstawa wynagľodzeń pielęgniarek
i połoŻnych oraz zmiana podstawy najnizszego wynagľodzenia ocl stycznia bľ. tj.2 600,00 zł
i brak pokľycia tego wzľostu ptzez NFZ), co ma bezpośľedlri wpływ na wynik ĺ'tnansowy,
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Po alralizie, powyzsza In'fbľmuc.jĺĺ została pľzy.jęta pr'I-e'Ż Członkow 'Ĺaľząclu Powiattl
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powy'Ższą In/ornlclc.ię naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, cclem przekazania do zaopiniowarria przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia clo porządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzy.jęte przcz Członków Zal'z.ądtl Powiattr w głosowaniu przy
4 głosach - za,0 głosach pľzcciw i 0 głosach wstľzymał się.

Ad. 14
Dyľektoľ Zespołu opieki ZdľowotIrej w Busku * Zdroju Gľzegotz Lasak poin1bľrrrował
Zarząd Powiatu o wstľzymaniu pľzyjęć w oddziale GruŹlicy i Choľób Płuc od 27 |ipca
2020r. do 30 lipca2020 ľ' w związku z pozylYwnym wynikiem testu na COVID-19 osoby
hospitalizowanej na Oddziale.
Pistno w pľzedmiotowej spľawie Znak: 7'o7'lDol139lBDM2020 z drl. Ż7 '07.2020 ľ. statrowi
załqcznĺk nr I3 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ ZoZ w Busktl _ Zdroju zapoznal Zarząd Powiatu z pľoceduľallri jakie Są

pľZepľowadzanę w Szpitalu w przypadku po.jawienia się u pac.jerrta pozytywnego wyniku
testu na COVID-19.

Infbľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiaclomości.

W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdrojv
w związku z pytaniami Członków Zarządu przekazał inĺbrmacje w zakľesie bieżącej sytuacji,
związanej z koľonawirusem SARS-CoV-2 w Szpitalu, jak ľównież o clyżuľach' pľacy na
oddziałach, nowyclr lckaľzacli oľaz postępach pľac w związku z ľea|izowanynr zadanietn pn.:

,,Dobudowa klatki nľ 3 do szczyItl Budynku Głównego Szpitala w celu clostosowania dłtrgości
dojść ewakuacy.jnyclr zgodnie Z wymogami pľzepisów p/poz. wtaz Z łącznikiem pomiędzy
Budynkiem Głównym Szpita|a a oddziałenr GľuŹlicy i Choľób Płuc''.

Ad. 15
Naczelnik Wydziałtl SoZ Sławolniľ Dalach zapoznał Zal'ząd Powiatu z wnioskien'l Zespołrr
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľojrr w spľawie ptzeanalizowania zasacl wynagradzania
Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotľlej w Busku Zdroju okľeślonych w Uchwale
Nľ9l6lŻ018 Zaľządu Powiatu z drria 27 |utego 20l8 ľ., w któľej miesięczľle wynagľodzenie
okľeślono jako wysokość 4-kľotności pľzeciętrrego rniesięcznego wynagľodzenia w sektoľze
pľzedsiębioľstw bez wypłat nagľód z z'ysktl w czwaľtym kwaľtale 2016 ľoku' ogłoszonego
pÍZeZ Pľezesa Głównego Uľzędu Statystyczlrego. Pľacownicy Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku Zdroju zwľaca.ią się z pľośbą o ľozwazenie poclwyzszenia wynagľoclzenia
Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju z uwzglęclrrienienl täktu, iż Pľezes
Głównego Urzędu Statystycznego co ľoku aktualizuje kwotę przeciętnego nriesięcznego
wynagľodzenia w sektoľze pľzeclsiębioľstw bez wypłat nagľód z. zysku w czwaľtym kwaľtale.
Natomiast Dyľektoľowi takie ľegulacje nie są pÍZyznawane corocznie.
Pismo w pľzeclnriotowej spľawie stanowi załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.
Następnie, Naczęlrrik Wydziału SoZ Sławoniiľ Dalaclr zapozlrał Zaľz.ąd Powiatu z opinią
pľawną do pľzedstawionego wniosku, z któľe.i wynika' Że wynagroclzenie okľeślone
w Uchwale Nľ 916120|8 Zarządul Powiatu w Busku - Zclľoju oclpowiacla prawu. Z tľeści aľt'
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8 ustawy z dn. 3 nlaľca 2000 r' o wynagľacizaniu osób kieľujących niektóľynri poclrniotami
pľawnynri wynika ogľaniczenie do wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
osób kieľujących niektóľymi podmiotami, co nie oznacza coľocznej waloľyzacji, bowiem
wynagľodzenie ustala oľgan właściwy do ustalenia wynagľodzenia i może je ustalić na
poziomie niŻszym niz maksymalny.
opinia prawna do wyzej pľzedstawionego wniosku stanowi załqcuik nr ]5 do ninie.jszego
pľotokołu.

Przewodniczący Zarzt1du Jeľzy Kolaľz stwicľcĺził, żc wynagľodzerrie Dyrcktoľa Zcs1lołu
opicki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju jest aclekwatne clo wie lkości szpitala i clo zadaIi' ktÓľe
szpital ľealizuje. Następnie, Pľzewodniczący Zaľządu zapoznał Członków Zarządu
z zestawieniem wynagľodzeń dyľektoľĺlw z ośmiu szpitali z wo.jewództwa świętokľzyskiego
celem poľównania.
Ponadto, Pľzewoclniczący Zaľząclu .ĺeľzy Kolaľz poinÍbrnrował, Ž.e podczas zatwierdzania
bilansu Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku - Zdľo.iu z'a Ż019 ľok 7,arz,ąd Powiatu moze
zawn i o s kować o pr zy znanie Dyľek to ľowi n agľocl y.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu postanowił pozostawić wynagľodzenie Dyrektoľa
Zespołtr opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju na dotychczasowym poziomie.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 1ó
Naczelnik Wydziału SoZ Sławonriľ Dalaclr zapozllał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Placówki opiekuńczo - Wychowawcze.j Zgromadzenia Sióstľ Kanoniczek Dtrcha Świętego
w Pacanowie w spľawie doÍinansowania realizacji zadania publicznego polegającego na
wyposażenitl pomieszczeń w nowo wybudowanynr budynku Placówki do potľzeb związanych
z jego użytkowaniem - w bľznrieniu staľlowiącyl'n załqcznik nľ /ó do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ powołując się na aľt. l2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontaľiacie poinfbľnrował, Że oľganizacja pozarządowa nroże z własnej inicjatywy
złoŻyc wniosek o ľealizację zadania pr"rblicznego. Zaľząd ľozpatľuje celowość realizacji
zaclania ptlblicznego' stopień. w .jakinl wniosek oclpowiacla pľioľytetowylll zaclanionr
publiczrrynr, śľodki dostępne na ľealizację zadarria ptlblicznego. Następnie' jeżeli Zarząd
stwieľdzi celowość rea|izac1i zadanĺa publicznego infbľmu.je składa.iącego wniosek o tľybie
zlecenia zadania publicznego oraz ogłasza otwaľty konkuľs oĺěľt'

Po pľzeanalizowaniu. Z.avąd Powiatu uzlrał powyższy wlriosek za zasadny oľaz postanowił
pÍZęZnaczyć na ľealizację w/w wniosku zabezpieczone w budżecie Powiatu śľodki
w wysokości l00 tys. zł.

Powyższe stanowisko zostało pľzy.|ęte pťZeZ Członków Laľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.

Ad. t7
Inspektoľ w Re1ěracie Inwestycji i Pľomocji llona Maľzec zwľóciła się do Zarządu Powiatlr
z wnioskiem w Spľawie zabezpieczenia śľoclków ĺinansovlych w związku z inwestyc.ią pn.

,, ]lozbtldolyct oľaZ znliąncl 's1lo,sobu użylftly1ląniu bucĺynktł pĺl byłei Szkole Pocĺ'sĺalĄ,O'ye.i
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u, Kos'ĺkuch Dużych Z przeznuczenieĺn nu I'ublicznq Plucóv,kę Opiekuricztl Wych71y,1111,ę211"

- w bľzmieniu stanowiącym zĺlłqczĺtik nr ]7 do ninie.iszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Z'aľząd Powiatu odłoŻył pľocedowanie nacl w/w wnioskiem. Zavąd
Powiatu będzie czynił staľania o pozyskanie środków zewnętznych z Fundusztl Inwestyc.ji
Lokalnych na ľeal izacj ę omarł,i anego wniosku.

Z vwagi na wzľost kosztów ľozbudowy oľaz' znliany sposobu użytkowania w/w buclynku,
Zarząd Powiattt bęclzic podcjmował ľoznrowy z Bun-nistľzenr Miasta i Gnliny lv Busktl
Zdľojtr w zakľcsie zlrrialry 'uvaľunków ulnowy z nieodpłatnego uŻyczenia na dzieľżawę.
Naczelnik Wydziału SoZ wraz z Naczelnikiem Wydziału GKN zostali zobowiązani do
pľzygotowalria wlriosku w zakľesie zlrrialry waľulllków Lll1lowy.

W związku z powyŻszynl oľaz w związktl z obecną sytuacją COVID-19 7'arz.ąd Powiatu
pod.|ął decyz.ję o pozostawieniu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w clotychczasowej
siedzibie na okľes do ľoku cZaSLl.

Naczelnik Wydziału SoZ został zobowiązany do wystąpierria z wnioskiem clo

Swiętokľzyskiego UľzędLl Wojewódzkiego w Kielcaclr Wydział Polityki Społecznej i Zcĺľowia
o moŻliwość zwiększenia liczby dzieoi na okľęs jeclnego ľoku'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
W związku z nrozliwością aplikowatria clo pľojcktu pll. ,,Poprav,u eĺ'ekĺylą,no,ści energetyczne.j
bllĺlynkĺjv, użyĺeczno,ści ptlbliczne.j Powiĺlĺl.l Bu';kiego '' Inspektoľ w I{eÍ'eľacie Inwestycji
i Pľomocji Ilona Maľzec zwľóciła się do Zarządu Powiatu z. wnioskienr w sprawie
zabezpieczenia śľodków Ílnansowych w wysokości 15 000,00 zł w celu pľzygotowania
dokurrrentac.ji techniczno ekonomiczne.i oraz bľaku.iących audytów w bľzmieniu
stanowiącymzałqcznik nr 18 do rriniejszego pľotokołtl.

Pľzewodniczący Z'arządu.Ieľzy Kolaľz poinlbľlrrował Członków Zaľządu, że wpľzypaclku
pozytywnych atldytĺiw wnioskicnr clo w/w Pľoiektu zostaną ob.ięte : btlclynek, w któľym mieŚci
Się Powiatowy Zespół do Spľaw oľzekania o Niepełnospľawności, budynek InteľIratu
I Liceunr ogólnokształcącego w Bltsktl * Zdľoju oraz budynek Zespołu Szkół Teclrniczl-lo -
Infoľnratyc zny ch w raz Z I nteľnatem.

Ze względl, Że budynek, w któľyrn nrieŚci się Powiatowy Zespół do spľaw oľzekania
o Niepełnospľawności nie jest objęty naclzoľenr Konseľwatoľa ZabyÍków, ale znajduje się
w stľeĺje układu uľbanistycznego. Pľzewodniczący Zarz,ąd Jeľz,y Kolaľz zobowiązał
Kieľownika Refeľatu lP clo wystąpienia clo Konscľwatoľit Zabytków o wyľażenie zgody na
pľZepľowadzenie teľmonrodeľnizac.j i buclynku od ulicy Aľlni i Kľa'i owej.

Po pľzeanalizowaniu. bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skarbnika Powiatĺĺ. Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyż.szy wl'liosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosaclr _wstľzynlał się'

()zlonek Zclrzc1chł Wiesłuyv Mclľzec ĺscĺ gocĺz' l010 ponĺlwnie uczesĺniczyl w posieclzenitl
Zĺlľzqcltł P olll i clĺ ĺł.



11

Ad. l9
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zatz'ądu Powiattl w l]usktt -
Zdľojrr w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż020.

Po analizie, powyŻsza uclrwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaruądv
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach *wstľzymał się.

(Jchwała Nr 36712020 Zarządul l)owiatu w Busklt - Zdľojtl z dnia 12 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawic zmian w btrdŹccic Powiatu Buskicgo lra ľok 2020 stirllowi załqczltik llľ 19 do
niniej szcgo protokołu.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľo.iekt uclrwały Zarządv Powiatu w Bttsku -
Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków buclzętu Powiattl Buskiego w 2020 ľoktr.

Po analizie, powyzsza trchwała została pozytywnie zaopiniowana pťze'Ż Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach -pľzcciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uclrwała Nľ 368/2020 7'aľz'ądu Powiatu w Busku - Zdľoju z clnia l2 sieľpnia 2020 ľoktl
w spľawie pľzerriesień w planie wydatkÓw budzętu Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku stanowi
załqcznik nľ 20 do nirriejszego pľotokołu.

^d.21Skaľbnik Powiatu Aľtuľ I'olniak pľzeclstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdro.iu w spľawie zmian planu wydatków w podległyoh.iednostkaclr budŻetowyclr.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez CzłonkÓw Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 369/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju 'z. dnia 12 sieľpnia 2020 ľoku
w spľawie znriatr plantt wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 2I do niniejszego pľotokołu.

Aĺl.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił aultopopľawkę do inicjatywy ttclrwałodawczej
w spľawie znrian w buclzecie Powiatu l}uskiego w Ż020 ľoku - w bľzmienitl staľlowiącym
załqcznik nľ 22 do niniejszego pľotokołu'

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ l)olniak pclinlbľnrował, Że w autopopľawce clo w/w inicjatywy
zabezpiecza się śľodki ĺinansowe, któľe wynika.|ą z pozytywnie zaopiniowanyclr wnioskÓw
podczas dzisiejszego posieclzenia. jak ľównieŻ w związku z clecyzją 7'aľządtr Powiatu
zwiększa się rvydatki na ftlnduszu płac - poclwyżka wynagľodzclria w wysokości śľednio
300 z) bľutto clla pľacowników adnrinistracji i personelu śľedniego zatľttclnionych
w poSZcZególrlych j eclnostkach oľganizacy.i nych Powiatu I3uskiego.

Następlrie' Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiattr z irrfbľnracją na tenrat
clochodciw' wyclatków, cle1rcycie/naclwyzcc budzetowej - w bľznrieniu stanowiącyln załqczłlik
nr 23 clo niniejszego pľotokołu.
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Po arlalizie. Zaľzącl Powiatu przyjął powy'Ż'szą ertltopĺlpľttwkę w głosclwanitl przy 5 głosach -
za. 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynlał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę wraz Z autopoprawką nalezy przekazac
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady
Powiatu.

I)owyższc stanowisko zostało pľzyjęte pr7e7' Członków Zarządĺl Powiattl w głosowarliu pľzy
5 głosach za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach wstľzymal się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił autopopľawkę do inicjatywy uclrwałodawczej
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku _- w bľzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie. Zav'ąd Powiatu przyiął powyŻszą atrtopopľawkę w głosowaniu pl'z.y 5 głosach -
za' 0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyl-ntlł się'

Decyz.ią Członków Za'ľządu, powyŻszą inio.jatywę wťaz Z autopopľawką rrależy przekazać
Przęwodrriczącelnu Rady Powiatu, celem włączenia clo pĺlľząclku obľacl najblizszej Sesji Rady
Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -'za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.24Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przeclstawił autopoprawkę do inicjatywy uchwałoclawcze.i
wspľawie zlniany uchwały Nľ XlV/l47l2019 Racly Powiattl w Busku - Zdľoju z dnla
30 gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniei Pľognozy l]'inansowej clla Powiatu Buskiego na
lata2020 -2030 - w bľzmienitl stanowiącynr złłqcznik nr 25 do rrirrie.iszego pľotokołu.

Po analizie , Z'aľząd Powiatu przyjął powyższą autopoprawkę w głosowaniu przy 5 głosach _

za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Decyzją CzłollkÓw 7.aľz,ądul, powyZSZą inicjatywę wľLl7' Z arttopopľawką naleŻy przektlzac
Pľzewodniczącenlu l{acly Powiatu, celeIn włączenia ĺ1o poľządku obľacl na.iblizszej Sesji Racly
Powiatu.

I)owyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Ad.25

Ýv spľĺtlvĺtch ľĺiżnyc h :

l. Zal'ząd Powiatu z'apoz'nał się z oclpowiedz.ią Dyľektoľa l Liceunl Ogólnokształcącego
w Busku - Zdľo.iu w związktr z pytalliem Członka Zalz4dv'lomasza Mieľzwy
dotyczącyrn utwoľzenia klasy pľzygotowu.jąccj do matuľy nrięclzynaľoclowej
w bľznrieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.
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2, 'Ĺarl'ącl l)tlwiattl 'ztl1':lĺl'l.ntĺ1 się z tvIliĺlskielrl l{aclncgo l{acly I'owiattt .ĺalla l]aľtosika
w spľawic wpľowadzenia zclalnych posicclzcń Konlisji o[a'/' Ses'ii l{acly Porvietttt
w Busku - Zclľoju na czas zttgľoŻcnia epic1elniologiczlrego COVID - l9.
Wniosek Raclnego Jana Baľtosika stanorł'i załqcznik nľ 27 clo niniejszego pľotokołu.

Sekľetaľz Powiatu .Ieľzy Słuzalski poinĺbľnlorvał, że istnieje mozlirł,ość wpľowaclzcnia
zclalllyoh posiedzeli Kol-liisji oľaz Scs.ji Racly Powiatu po z.akLlpie oclpowicdlliego
spľzęttl dla Raclllych.

PľzcwocJlric'ĺĺ1cy '/'tlrząc1tr .ĺcľz.y Koliiľz 1'lľzy1'lolnnia|. Żc Zarzącl I)or'viitttl rvy'stę1ltllval
zpropozycją zakupLr tabletów dla Radnych Rady l)orviattt, lccz l{adni oclľztlcili takic
ľozwiązaIiie.

Zarząd Powiatu zclecyc1ował o pollownynl powtóľzeniu wniosku w spľawie zakupu
oclpowicdnicgo spľzętrr dla l{adllych poclczas na.jbliższe.i Ses.ii Rady Powiatlr. .Ieżeli
Raclni zclec1,cluią tl ;lotľzebie zaku1-ltl oclpor,r,ie dniegĺl spľzęttr zostaną lł,c1ľożone
StoSo\Vllc pl'ĺlcęfl 1,r'.

Ad.2('
I)c'l zľcalizowaniu poľząc1ktr obŕacl I'ľzewocltliĺ;zący 7'aľządv Jcl'zy Kolaľz poclziękowaI
obecnynr z'a ulc|'l,iał i o goclzirlie 1 0a0 zalrrknął posieclze nie ZarządtL Powiatu.

|)ľtl(tlktlł spoľz_rldzi l a :

\\/iĺl|cta \\/aga ']' ...üi^
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