
Znak: 8R.0022.2 .87.2020

Pľotokól Nľ 87/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 27 sierpnia 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Kordos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mierzwa

oraz

Andľzej Bilewski _ Dyľektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju
Waldemaľ Wójcik Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno Wychowawczego
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
Sylwesteľ Pałka _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
Piotr Sokołowski _Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Kľzysztof Welenc _ Naczelnik Wydziału oR
Monika Wójcik _ Inspektoľ w Wydzialę GKN
Ewa Stawnicka _ nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym
w Broninie
l|v4arzena Wesołowska _ nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno _ Wychowawczym
w Broninie
Katarzyna Maj - nauczyciel w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Broninie
Iwona Kąkol - nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju
Tomasz Wojtyś _ nauczyciel. w Specjalnym ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju
Tomasz Lalewicz _ nauczyciel w Specjalnym ośľodku Szkolno _ Wychowawczym dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju



Proponowany poľządek posiedzenia:

otwaľcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum'
Przyj ęcie poľządku posiedzenia.
Pľzyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 85/2020 z dnia l2 sierpnia 2020
ľoku oraz Nr 86/2020 z dnia l4 sierpnia 2020 ľoku'
Złożenię ś l ubo wan i a przez nauczyci el i m i ano wanyc h.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w spľawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Swiętokľzyskiemu na ľealizację zadań z zakręsu kultury

l.
,
3.

4.

5.

6.

(Nacz. Wydz. EK).
7, Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku _ Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na nieodpłatne udostępnienie hali spoľtowej
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Karate Kyokushin (Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w sprawie przedłużenia
teľminu zajęcía pasa dľogowego dľogi powiatowej Nr 0120T Pacanów _ Gace Słupieckie
i Nľ 012lT Pacanów - Kaľsy Duże w miejscowości Pacanów w związku z pracami
pľowadzonymi pľzy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa Europejskiego Centľum Bajki
Park Edukacyjny ,,Akademia Bajki'' wľaz Z zagospodaľowaniem tęrenu i niezbędną
infľastľuktuľą'' (Dyr. PZD w Busku - Zdroju).

9. Zaopiniowanie wniosku do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie przekazania mienia
Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieruchomości gľuntowej zajętej pod dľogi
powiatowe, stanowiącej własnośó Skaľbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 22,76,769,973 - obľęb Stopnica, Gmina Stopnica, nľ 356 _ obręb Kąty Nowe,
Gmina Stopnica, nľ 3 19 _ obręb Falęcin Nowy, Gmina Stopnica, nr 6l8 _ obľęb Białoborze,
Gmina Stopnica, nľ 559lI obręb Dziesławice, Gmina Stopnica) (Dyľ. PZD
w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. GKN).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdtoju oraz Dyľektoľa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
o ptzekazanie działki nr 73l|2 o pow. 0,0042 ha na potrzeby w/w instytucji (Nacz. Wydz.
GKN).

|l. Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
dotyczącym wyników ekspertyzy pľZepľowadzonej pľZeZ Rzecznika Praw Pacjenta
z sieclzibą w Waľszawie dotyczącej ZoZ w Busku - Zdroju w związku ze złoŻonym
wnioskiem o dymisję zę stanowiska Dyľektoľa Szpitala i powołanie nowego Dyrektoľa
(Dyľ. ZoZw Busku _Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

12. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centľum Pornocy Rodzinie w Busku -
Zdroju infoľmującym o rozpoczęciu prac nad ptzygotowaniem Powiatowej Sĺrategii
Integľacji i Rozwiqzyv,ania Pľoblemóu, Społecznych na lata 202 ] _ 2030 (Dyr. PCPR
w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wydz. soz).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ Infbľmatycznych w Busku _

Zdtoju w spľawie wyrażenia zgody na likwidację pozostałych środków trwałych
(Dyľ.ZST_I w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. oR).

14. Rozpatruenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
o bezpłatne przekazanie na Tzecz Placówki wycofanych z uŻýkowania komputeľów,
będących w zasobach Staľostwa Powiatowego w Busku Zdtoju (Dyľ. Po_w
w Wĺniaľach, Nacz. Wydz. OR, Nacz. Wydz. SoZ).

15. Rozpatľzenie wniosku Wydziału oryanizacyinego i Kadr w spľawie wyľażenia zgody
na podjęcie współpľacy z firmą Voltľa Eneľgy Sp. z o.o' z siedzibą w Waľszawie w celu



3

przygotowania i przepľowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
dostawę eneľgii i gazu (Nacz. Wydz. oR).

l6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie ogłoszenia otwaľtego
konkursu ot-ert na wsparcie realízacji przez organizacje pozarządowe i inne upľawnione
podmioty, zadania z zakesu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:
wyposażenie pomieszczen w nowo wybudowanym budynku Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej w Pacanowie do potľzeb związanychz jego użytkowaniem (Nacz. Wydz.
soz).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyľazenia zgody na dokonanie pľzesunięć między pozycjami pľelimínarza kosztów
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

t8. Podjęcie uchwały ZaľząduPowiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu
Buskiego na rok 2020 (Skarbnik Powiatu).

19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej otaz innych zadań zleconych
odľębnymi ustawami w 2020 roku (Skaľbnĺk Powĺatu).

20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

21. Sprawy rőŻne.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

obľadorn Zarządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył87 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji - listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zűproszonyclt osób stĺnowiq załqcznÍki nr I i 2 do ninÍejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany pÍZez Pľzewodniczącego Zarządu porządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzeŕĺ Zarządu Powiatu: Nr 85/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku oruz
Nľ 86i2020 z dnia l4 sieľpnia 2020 ľoku zostały pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.5
Nauczyciele kontraktowi ze Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
Pani KataľzynaMaj,Pani Maľzena Wesołowska, Pani Ewa Stawnicka, nauczycielkontľaktowy
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju Pani Iwona Kąkol, nauczyciele
kontraktowi ze Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku _ Zdroju Pan Tomasz l-alewicz, Pan Tomasz Wojtyś zdali egzamin na
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stopień nauczyciela mianowanego pľzed Komisją Egzaminaoyjną powołaną ptzez Zarząd
Powiatu w Busku *Züoju.

W dniu dzisiejszym w/w osoby w obęcności Członków Zarządu Powiatu, Dyľektoľów
placówek oświatowych' w któľych są zatrudnieni oľaz Naczelnika Wydziału EK złożyły
uroczyste ślubowanie.

Następnie Członkowie Zarządu wľęczyli w/w nauczycielom Akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela miąnowanego _ załqczniki nr 3 _ 8 ĺlo niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje.

Ad.6
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaCzłonków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Depaľtamentu Kultuľy i Dziedzictwa Naroclowego Uľzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokľzyskiego w spľawie wpľowadzenia aneksu do umowy nrEK-4l2020 zdnia2O kwietnia
2020 r. dotyczącej udzielęnia pomocy ťrnansowej Województwu Swiętokľzyskiemu na

rea|izację zadan z zakresu kultuľy _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinfoľmowała, że uchwałą Nľ XVI/|72|2020 z dnia 20 maľca
2O2O r. w spľawie udziólenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na

ľealizację zadan z zakręsu kultuľy' Rada Powiatu udzieliła pomocy Województwu
Świętokľzyskiemu nazadanią które od wielu lat są doťrnansowywane z budzetu Powiatu ze
względu na ich szczególny chaľakter i duże znaczenię dla lokalnej społeczności' Aktualna
sytuacja związana z epidemią COVID-l9 uniemożliwiła oľganizację 18. Międzynaľodou,ego
Festiwąlu Kultury Dziecięcej dla szeľszej publiczności. W związku z powyŻszym Uľząd
Maľszałkowski Województwa Świętokľzyskiego wnioskuje o pľzesunięcie udzielonej pomocy
finansowej na w/w cel na inne zadanie, tj. oľganizację Zjazdu Postaci Bajkowych.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek zosÍał pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem

inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej
Województwu Świętokľzyskiemu na ľealizację zadan z zakľesu kultuľy - w bľzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr l0 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty prZęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę należy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍZeZ poszczegő|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.7
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
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Uczniowskiego Klubu Spoľtowego Karate Kyokushin w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenia
zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sponowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego w Busku - Zdrojuw poniedziałki i piątki w godzinach od 1700 do l800 (ewentualnie
inne godziny popołudniowe) na czas od 7 września 2020 ľ. do 30 czerwca 202l r., celem
pľowadzenia treningów kaľate _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr II do niniejszego
pľotokołu. Dyrektor PMOS w Busku _ Zdroju wyraził pozytywną opinię w powyższym
zakľesie _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I2 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu Wraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie UKS Kaľate
Kyokushin hali sportowej PMOS w Busku _Zdľojunaczas od 7 września2020 r. do 30 częrwca
20Ż1 ľ. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, Że w pľzypadku zna|ezienia Najemcy
ponoszącęgo pełną odpłatność godziny udostępnienia hali spoľtowej mogą ulec przesunięciu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.8
Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał
Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Euľopejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie w spľawie przedłuŻenia do dnia 3 |.l0.2020 r. teľminu zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej Nľ 0l20T Pacanów - Gace Słupieckie i Nľ 0l2lT Pacanów _ Kaľsy DuŻe
w miejscowości Pacanów w związku z pracami pľowadzonymi przy realizacji inwestycji
pn. ,,Rozbudowa Europejskiego Centľum Bajki Park Edukacyjny ,'Akademia Bajki'' wľaz
z zagospodarowaniem teľenu i niezbędną infľastľukturą'' _ w brzmieniu stanowiącym złłqczník
nr I3 do niniejszego protokołu.

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

Ad.9
Inspektoľ w Wydziale GKN Monika Wójcik pľzedstawiła CzłonkomZarządudo zaopiniowania
wniosek Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do Wojewody Świętokľzyskiego w spľawie
przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu (dot. nieľuchomości gruntowej
zajętej pod dľogi powiatowe' stanowiącej własność Skaľbu Państwa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki:

Nr 22, 76,769,973 _ obľęb Stopnica, Gmina Stopnica,
Nr 356 _ obľęb Kąty Nowe, Gmina Stopnica,
Nr 319 _ obľęb Falęcin Nowy, Gmina Stopnica,
Nr 618 _ obręb Białoborze, Gmina Stopnica,
Nľ 559/l _ obľęb Dziesławice, Gmina Stopnica) - w brzmieniu stanowiącym załqcznik
nr I4 do niniejszego pľotokołu.

Zastępca Dyľektoľa PowiatowegoZarządu Dróg w Busku - Zdroju Piotľ Sokołowski nie wniósł
uwag do w/w wniosku.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'
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Ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią COVID-19, Zaľząd Powiatu podjął
decyzję, aby w/w wniosek w imieniu całego Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju podpisał
Przewodniczący ZarząduJerzy KolarzotazWicepľzewodniczący Zaruądu Stanisław Klimczak.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolatz oľaz Zastępca Dyrektoľa
PZD w Busku _ Zdĺoju Piotľ Sokołowski poinfoľmowali, Że zgodnie Z otÍzymanvm pisnrem
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w ogłoszonym w dniu 30 lipca
2020 r. naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadan jednorocznych w 2020
roku w ľamach Funduszu Dróg Samoľządowych niedopuszczalne jest składanie tych samych
wniosków, któľe zostały złoŻone w naboľze Al202l zakonczonym w dniu l2 sierpnia 2020 r.
określone zadaníe może się zna|eżć, tylko na jednej liście zadań powiatowych oraz zadan
gminnych ľekomendowanych do doÍrnansowania ze środków Funduszu Dľóg Samorządowych
(przewidzianych do dofinansowania w 2020 ľ' lub w 2021 r,).

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniuzłoŻonych w naborze Al202|
zakonczonym w dniu 12 sierpnia 2020 r. wniosków nazadania:,'Pľzebudowa drogi powiatowej
Nr 0088T Łatanice _ Hołudza _ olganÓw od km 0+000 do km l+000 dł' l 000 m'',

,,Przebudowa dľogi powiatowej Nľ 0860T Kaľgów - Tuczępy _ Dobľów _ Gľzybów od km
8+330 do km 12+015 dł. 3685 m'', ,,Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0l28T Piasek Wielki -
Rzegocin _ Górnowola _ Pawłów od km 5+660 do km 8+0l5 dł.2355 m'', ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0102T Stopnica _ Folwaľki _ Skľobaczów od km 0+000 do km l+9Ż0
dł. |920 m" i złoŻenie ich w naborze uzupełniającym wniosków o dofinansowanie zadan
jednoľocznych w 2020 roku w ľamach Funduszu Dľóg Samoľządowych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przezZaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 10
Inspektoľ w Wydziale GKN Monika Wójcik zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju oraz Dyľektoľa Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju o przekazanie działki Nr 73112 o pow.
0,0042 ha na potľzeby w/w instytucji - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do
niniejszego protokołu. Przedmiotowa działkajest potľzebna do pľawidłowego oznakowania
w/w instytucji i ustawienia tablic infoľmacyjnych. Budynek PCPR i PP-P w Busku - Zdľoju
znajduje sięw znacznej odległości.od drogi, a wielu klientów ma pľoblem z jego odnalezieniem'

Staľosta Buski Jeľzy KolaÍZ reprezentujący Skaľb Państwa w Spľawach gospodarowania
nieľuchomościami _ na swój wniosek _ wyłączył się z udziału w dyskusji oraz Z udziału
w głosowaniu w przedmiotowej spľawie.

Zaruąd Powiatu postanowił zwľócić się do Staľosty Buskiego reprezentującego Skaľb Państwa
z wnioskiem o dokonanie na rzecz Powiatu Buskiego darowizny nieľuchomości gľuntowej,
oznaczonejjako działkaNľ 73llŻ o pow. 0,0042 ha, położonej w Busku * Zdroju w obľębie l l,
na cel zwĺązany zrealizacjązadan statutowych jednostek oľganizacyjnych Powiatu, tj. PCPR
i PP-P w Busku - Zdľoju. Ww wniosek - w brzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 16 do
niniejszego protokołu, został pozytywnie zaopiniowany ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się' Zaľząd
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Powiatu podjął decyzję, aby w/w wniosek podpisał Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław
Klimczak oraz Członek Zarządu Wiesław Matzec.

Dalsze działania w przedmiotowej spľawie tj. wystąpienie ze stosownym wnioskiem
do Wojewody Świętokrzyskiego podejmie Staľosta Buski ľepľezentujący Skaľb Państwa.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przekazał Członkom
Zarządu infoľmacje o podejmowanych działaniach mających na celu wydzierżawienie
Wojskowej Komendzie Uzupełnień pomieszczęń w jednym z budynków przy ul. Boh.
Waľszawy 120, w któľych miesił się ZSTio, celem dokonywania kwaliťrkacji wojskowej.
Zarząd Powiatu upoważnił Przewodniczącego Zarządu do kontynuowania działań w tym
zakresie.

Ad. 11

Na posiedzeniu Nľ 84120Ż0 w dniu 30 lipca Ż020 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem
z dnia 2I.07.2020 r. zawierającym wyniki niezaleŻnej ekspertyzy przepľowadzonej przez
Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Waľszawie dotyczącej Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku _ Zdľoju oľaz wnioskiem o dymisję ze stanowiska Dyrektora Szpitala i powołanie
nowego Dyľektoľa _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 17 do niniejszego protokołu.
Wówczas Zarząd Powiatu zobowiązałNaczelnika Wydziału SoZ do przekazania Dyrektorowi
ZoZ w Busku _ Zdroju w/w ekspertyzy Rzecznika Pľaw Pacjenta' celem odniesienia się do
przedstawionych w niej kwestii.

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami Dyľektoľa Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do
niniej szego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu uznał, Że działania Dyľektoľa ZoZ w Busku _ Zdroju
w zakľesie funkcjonowania Szpitala są prawidłowe w związku z czym nie zachodzą przesłanki
do odwołania z funkcji Dyľektoľa ZoZ, Jednocześnie decyzjąZarządu Powiatu, Dyrektor ZoZ
został zobowiązany do zwľócenia uwagi na kwestię realizacji za|ecenjakie wskazał Rzecznik
Praw Pacjenta w tľeści swojego pisma. Naczęlnik Wydziału SoZ został zobowiązany do
udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pÍzezZaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem
Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informującym
o Íozpoczęciu prac nad przygotowaniem Powiatowej Stľategii Inĺegracji i Ronłiqzywania
Problemów Społecznych na lata 2021 _ 2030 _ w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 19 do
niniej szego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy KolaľzzobowiązałNaczelnika Wydziału SoZ do informowania
Zarządu o postępach pľac w zakľesie pľzygotowania doktrmentu Strategii, wzięcia czynnego
udziału w pľacach nad Stľategią atakŻe konsultowania jej zapisów.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'
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Ad. 13
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka
zwrőcił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 12.08.2020 r. Znak ZST-I 07 5.62.277 .2020
o wyľażenie zgody na likwidację pozostałych śľodków tľwałych zgodnie z załqcznikiem nľ 20
do niniejszego pľotokołu.

Zarząd Powiatu odłozył pľocedowanie nad powyŻszym wnioskiem. Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyľektoľa ZST-I w Busku _ Zdroju do przedłożenia na kolejne posiedzenie
wniosku zawieľającego wykaz składników majątku ujętych w ewidencji śľodków tľwałych'

Ad. 14
Naczelnik Wydziału oR Krzysztof Welenc zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem
Dyrektora Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach z dnia l8.08.2020 r. Znak:
PoW 8l20.|27.2020 o bezpłatne przekazanie na rzecz Placówki wycofanych z uŻytkowania
komputeľów, będących w zasobach Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił pľzekazać, na tzecz Placówki opiekuńczo _
Wychowawczej w Winiaľach 4 zestawy komputerowe.

PoryŻszę stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaníu przy 5 głosach
_za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 15
W związku z upływem okľesów umów na dostarczanie eneľgii elektľycznej w dniu
31'12'2020 Í. oraz clostarczanię gaz|J ziemnego w dniu 30'06.202l ľ., Naczelnik Wydziału oR
Kľzysztof Welenc zwľócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyľażenie zgody na podjęcie
współpľacy z frľmą Voltľa Energy Sp. z o.o' z siedzibą w Warszawie, w celu przygotowania
i pľzepľowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę eneľgii
i gazu _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Naczelnik Wydziału oR Kľzysztof Welenc wyjaŚnił, że Powiat Buski jest członkiem grupy
zakupowej ' gdzie lideľem jest Gmina Pacanów i dotychczasowe postępowania o udzielenie
zarnówienia publicznego na dostawę energii obsługiwała ľlrma New Poweľ Sp. z o.o. Z siedzibą
w Waľszawie. W postępowaniu o zakup gazuziemnego liderem jest Powiat Buski obsługiwany
przez tą Samą fiľmę. Zmiana fiľmy do pľzygotowania i pľzepľowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 ľ.' na zakup energii elektrycznej oľaz gazu zíemnego jest podyktowana
czynnikami ekonomicznymi juk ľówniez stabilnością zawieranych umów. Stabilność
zawieľanych umów wynika z faktu, iŻ fiľma Voltľa oľganizuje grupy zakupowe
z duŻą waľtością wolumenu energii i hektolitľów gazu co eliminuje z postępowań małe
i średnie firmy podatne na upadłość, a w efekcie ryzyko wejścia w sprzeđaŻ rezeľwową.
Następnie Naczelnik Wydziału oR zapoznał Członków Zaľządu Z pľoponowanymi kosztami
obsługi za przęptowadzenie postępowan ptzez Fiľmę Voltra oľaz kosztami postępowań
pľZepľowadzonych w 20l9 r. przez fiľmę New Poweľ'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie współpľacy z Íirmą Voltra
Eneľgy Sp' z o.o. Z siedzibą w Waľszawie, w celu pľzygotowania i pľzepľowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę eneľgii i gazu.
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Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu w głĺ:sowaniu przy 5 głosach

-za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad. 16
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia otwartego konkursu ofęrt na wspaľcie rea|izacji pÍZeZ

organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zal<ĺęsu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczen w nowo wybudowanym
budynku Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Pacanowie do potľzeb związanvch z jego
użytkowaniem.

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

Uchwała Nľ 37112020 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w spľawie ogłoszenia otwartego konkuľsu oÍ'ert na wspaľcie ľea|izacji przez organizacje
pozarządowę i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspieľania rodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczen w nowo wybudowanym budynku
Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego
użytkowaniem stanowi załqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu'

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił
pľopozycję zaptoszenia pľzedsta.wicieli oľganizacji pozarządovłych i innych podmiotów
prowadzących działalnośi pożytku publicznego do udziału w pľacach komisji konkuľsowej
opiniującej ofeľty na wspaľcie rea|izacji zadania z zakľesu działalności wspieľania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposaŻenie pomieszczen w nowo wybudowanym
budynku Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Pacanowie do potľzeb związanych z jego
użytkowaniem.

Powyższe zapľoszenie - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu
zostało zaakceptow anę przez Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _
pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu At1uľ Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oľaz Kierownika Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy
DPS w Gnojnie w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięć między pozycjami
preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie w2020 roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Członkőw Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,'O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 20Ż0.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zar"ządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 37212020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 sieľpnia 2020 roku
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nľ 26 do
niniej szego pľotokołu'

Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 ľoku.

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

Uchwała Nr 37312020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z đnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
aałqcunik nr 27 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Skarbnik Powiatu Artur Polniak
w Busku - Zdroju w sprawie zmian
rządowej oraz innych zadan zleconych

pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w planie finansowym zadan z zakľesu administracji
odrębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 37412020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji ľządowej oraz innych
zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku stanowi załqcznik nr 28 do niniejszego
protokołu.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

Po allalizie, powyższa uchwała została pozýywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 37512020 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 27 sieľpnia 2020 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nľ 29 do niniejszego pľotokołu'

4d.21

lľ sprawach różnyclt:

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.08.2020 r'
polecającą Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku Zdľoju udzielanie świadczeń
specjalistycznych w zakľesie hospitalizacji i opieki nad pacjentkami ginekologicznymi
i połoŻniczymi zakaŻonymi lub podejľzanymi o zakaŻenie wiľusem SARS-CoY 2, z terenu
województwa świętokľzyskiego, od dnia 25 sierpnia Ż020 ľoku do odwołania' w obľębie
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15 ŁóŻek oddziału ginekologicZno _ połoŻniczego _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30
do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował, Że przedmiotowa decyzja została
wycofana z obiegu pľawnego.

Ad.2Ż
Po zrea|izowaniu poľządku obľad Przewodniczący ZarząduJerzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział i o godzinie 9a5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.
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ProtokóI spoľządziła:
Barbaľa Nowocień
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