
Znak: B R.0022. 2 .90.2020

Pľotokól Nr 90/2020
z posiedzenia Zarządu Powĺatu
z dnia l7 września 2020 ľoku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2, Jeľzy Koľdos
3. Wiesław Marzęc
4. Tomasz Mieľzwa

oraz
Kľzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
Grzegorz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Krzysztoť Wołoszyn - Kieľownik Nadzoľu Zespołu do spľaw ZakaŻęn śzpitalnych w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Kľyspin Szproch - Kieľownik oddziału Geľiatrycznego w Zespole opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju
Joanna Pandewa _ Kierownik Nocnej i Świątecznej opieki Zdrowotnej w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Mariia Kľetska - Kieľownik lzby Przyjęc w Zespole opieki
Kľzysztoť Dziewirz _ specjalista choľób wewnętrznych
w Busku - Zdroju
Barbara Domagała _ Maruniak _ Kieľownik Działrr
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak _ Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Adrian Lasak - Inspektoľ w Wydziale SoZ
Andrzej Lasak _ Naczelnik Wydziału RLo

Proponowany poľządek posiedzenĺa:

l. otwaľcie posiedzenia'
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

Zdrowotnej w Busku - Zdroju
w Zespole opieki Zdľowotnej

Organizacyjno _ Pľawnego w Zespole
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5. I{ozpatľzenie wniosku Soltysa i l{acly Sołcckiei wsi I'odgajc w spľawic budowy clrodnika
przy dľodze powiatowej we wsi Podgaje (Dyľ. PZD w Busku _ ZĺIľoju)'

ó. Rozpatľzenie pisma Z,arządu Województwa Świętokľzyskiego w spľawie wspólnego
opľacowania korrcepcji pľogľamowo _ pľzestľzennej wtaz z uzyskanielrr decyzji
śľodowiskowej budowy obwodnicy m. Dobľowoda i ln. olganów w ciągu DW 973 na
teľenie gminy Busko _ Zdľoj (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju
wspľawie dofinansowania ilrwestycji pn.: ,,Dobudou,a kluĺki nr 3 do Szczytu Btldynku
Głĺjv,nego Szpiĺaĺa (od Sĺľot'ty u,schoĺJnie.Đ w celu dostosovlclnia długości dojść
ev,akuacyjnych zgoclnie z v,ymogami pľzep15fip p/ptlż. lilľCtz z lqcznikiem ponliędzy
Budynkiem Głĺiwnym Szpitclĺu u oddziułem Gľuźlicy i Choľĺib Płuc" oľaz ,, Popľau,a
e./ektywności energetycznei w Zespole Opieki Zdrowotne.i w Busktł - Zdroju popľzez
wymianę gľze.inik(lw oraz o'śv,ieĺlenicĺ wevlnęĺrznego i zewnęĺrznego na eneľqooszczędne"
(Dyr. ZoZw Busku _ ZĺJroju, Nacz. Wydz. sOZ' Skaľbnik Powiatu).

8. Rozpatľzenie wniosku Fundacji Gospodaľczej św. Bľata Albeľta Kielce w spľawie
dofinansowarria ľealizacji zadania publicznego polegającego na doposaŻeniu sal choľych
w nowo wybudowanym budynku l-Iospicjum w łőŻka dla clrorych (Nacz. Wyĺlz. soz,
Skaľbnik Powiatu).

9. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie powołania Konrisji
Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych ofěľt na wspaľcie ľealizacji pÍzez oľganizacje
pozaľządowe i inne upľawnione podmioty' zadania z zakľesu wspieľania ľodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie ponrieszczeń w nowo
wybudowanym buclynku Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do
potrzeb związanyc|lz jego użytkowaniem (Nacz. Wydz. SoZ)'

10. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia KS Handbalove Busko w spľawie bezpłatnego
udostępnienia sali ginrnastycznej w Zespole Szkół 'fechniczno Infoľmatycznych
w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. EK)'

ll. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku _ Zdroju w spľawie
zabezpíeczellia śľodków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz.
Wydz. EK).

12. Zapoznal'ńe się Zę spľawozdanienr Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrniczno -
Infornratycznyah w Busku - Zdľoiu z ľeallizacji pľojektu edukacyjnego pn. ,,Zagraniczne
prakĺyki zclu,Odou,e dľogq do karieľy " za okľes od 04.06.2020 ľ. clo 31 .08.2020 r' (Nacz.
Wydz. EK).

|3. Zapoznanie się Zę spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
wBusku _ Zdľojrr z realizacji pľo.iektrr cclukacyjnego pll. ,,Europe'iczycy" W'spólłla
hi,sĺoľia i u,spĺilna pľzy.szĺość '' za okľes od 0l.05.2020 ľ. do 3|.08.Ż0Ż0 ľ. (Nacz. Wydz.
BK).

l4. Podjęcie uchwały Zal'ządu Powiatu w Busku - Zclľojrr w sprawie upowaznienia dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólrrokształcących inr. Kazimíerza Wielkiego w Busku -
Zdľoju do podejmowania czynności w zakľesie ľealizacji pľojekttl pn. ,,Szkolny Punkt
Infbrmacji T'uľystycznej k]uczem do ľclzwoju trrľystyki targowo kongľesowe.i
i pľozclľowotnej'' (Nacz. Wydz. EK).

15. Podjęcie inicjatywy uclrwałodawczej w sprawie wyraŻenia woli pľzystąpienia Powiatu
Btrskiego do pľojektu pn' ,,Szkolny Punkt Inťoľrnacji Tuľystycznej kluczem clo rozwojtl
tuľystyki taľgowo - kongľesowej i pľozdľowotnej'' w ľamach Regionalnego Pľogľanru
opeľacy.jrrego WojewÓdztwa Świętokľzyskiego na lata 2O14-ŻOŻO (Nacz. Wydz. EK)'

16. Rozpatľzenie upľoszczonej oĺěľty ľealizacji zadarria publicznego w trybie
pozakonkllľSowym (Nacz. Wyĺlz. EK, Skaľbnik Powiatu).
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l7. I{ozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Specjalnych w Busku -Zdľoju w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2020 tok (Skaľbnik Powiatu)'

l8. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektoľa Specjalnego oŚľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruclrowo w Busku - Zdľoju w spľawie zabezpieczenia śľodków
finansowych na zakup pľacowni infonnatycznej (Skaľbnik Powiatu).

t9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmían w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powĺatu).

20. Podjęcie uchwały Zaľządtl Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzerriesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic zlnian w plallie
finansowym zadań z zakľesu administľac.ji rządowej oľaz innych zadan zleconych
odľębrrynri ustawanri w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu)'

22. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zlnian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skarbnik Powiatu).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałoclawczej w sprawie znrian w budżecie Powiatu
w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawcze.i w spľawie pľzeniesień w wyclatkach
Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu)'

25. Pocljęcie inicjatywy uclrwałodawczej w spľawie zmíany uohwały Nľ XIV/I 47/2019 Rady
Powiatu w Busku - Zdľoju zdnía 30 gľudnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

26,Zapoznanie się z załoŻeniami do pľojektu budŻetr"l Powiatu Buskiego na 202l ľok
(Skarbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zatwíetdzęnia wyboľu biegłego ľewidenta
do badania spľawozdania Í'inansowego Zespołu opieki Zclľowotnej w Busku _ Zdľoju za
20l9 ľok.

28. Podjęcie inicjatywy uchwałodawazej w spľawie upowaznienia do pľZeprowadzęnia
postępowania w zakľesie wyboľu biegłego ľewiclenta do badania spľawozdania
Íinansowego za2020 i 2021rok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju'

Ż9.Przy.ięcie Iffiľmac.ji Śluięĺokĺ'zyskiego Wo'iewĺ)ĺlzkiego In'spekĺoľaÍu ochľony ]łośtin
i Nasienniclvla o ľealizacji zclĺilań z ząkres'ĺl ochľony ľoślin i na'sienniclwa ną ĺeľenie
Powiatu Bu.skiego za rok 2019 (Nacz. Wydz. t{LO).

30. Rozpatľzenie wniosku Komis.ii Edukacji' Kultuľy' Kultuľy Fizycznej i Pľomocji Powiatu.
3l. Spľawy rőŻnę.
32. Zamknięcie posied zenia.

Ad. 1

obľadorn Zarządu pľzewodniczył Pľzewodniczący Zaruądtl Jerzy KoIa:ľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800otwoľzył90 posiedzenieZarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz oświadcz.ył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział biętze
4 Członków Zarządu (1 nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi quoľum pozwalające na
podejrnowanie pľawomocnycli uclrwał i decyzji - listy obecności Członków Zorzqdu oraz
zilproszolryclt osĺjb stanowiq załĺpczltiki nr ] i 2 do niniejszego pľotokołtl,

Buskiego

btldżetu
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Ad.3
Pľoponowany pľzez PľzewodnicZącego Zaľządu poľządek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nr 89/2020 z dnía l0 wľześnia 2020 ľoku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzynrał się.

Ad.5
Dyľcktoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľo.iu Kľzysztof Tułak zapoz'nał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Podgaje w spľawie budowy clrodnika pľzy
dľodze powiatowej we wsi Podgaje, łączącego wieś Podgaje z Koziną - w bľzmieniu
stanowiącym załĺ1cznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, ze względu na bľak Śľodków ĺinansowych w budzecie, Zarząd Powiatu
negatywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -z'a, 0 głosach -
pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się'

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zclľoju KľzysztoÍ'Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Zarządu Województwa Świętokľzyskiego Znak: TK-I.042.51'2O2O z dn'
19.08.2020 ľ' w spľawie opľacowania koncepcji pľogramowo - pľzestrzennej wľaz
z uzyskaniem decyzji śľodowiskowej budowy obwodnicy m' Dobrowoda i m. olganów
w ciągu DW 973 na teľenie gminy Busko _ Zdroj _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4
do niniejszego pľotokołu.
Zarząd WojewÓdztwa Świętokľzyskiego wstępnie przychylił się do pľopozycji opracowania
koncepcji progľamowo - pľzestľzentrej wľaz Z uzyskanielli decyzji śľodowiskowej budowy
obwodllicy m. Dobľowocla i m. olganów w ciągl"l DW 973 lra teľenie grniny Busko - Zdrőj.
Pľoponowany udział stľon w kosztaclr ľea|izac.ii zadanía wynosi 50oÁ Zarząd Województwa
Świętokľzyskiego i 50% Gmina Busko - Zdľoj. Pľzewidywany koszt opracowania w/w
koncepcji pľogramowo - pľzestľzenne.| wynosi 140 000,00 zł'
'W związkv Z wcześniejszą decyzją Zarządu Powiatu, Powiat Buski został wyłączony
z realizac.ji ýw zaclania.

Inlbľrnacja w powyższym zakresie została przyjęIa ptzez Członków Zaľządu Powiatr-l
do wiaclomości'

Ponaclto, Pľzewodniczący Zal'ządu Jerzy Kolaľz poinĺbľmował Człorlków Zarządu
o spotkaniu' jakie zaplanowane jest na dzieri jutľzejszy z udziałen Maľszałka Wojewóclztwa,
Powiatu oľaz Buľmistľza Miasta i Gnriny Busko - Zdľój w spľawie budowy obwodnicy Buska
- Zdľoju. Następnie, Pľzewoclniczący Zarządu poinÍbľmował o zmianach, jakie zawaľto
w pľojekoie ustawy o zmianie tlstawy o Funduszu Dľóg Samoľządowych oraz niektóľycłr
innych ustaw, któľa daje możliwość Województwtl ubiegania się o clodatkowe śľodki
finansowe na ľealizację w/w inwestycji.
Ponaclto, Pľzewoclniczący Zarządv.Ieľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ na jtltrzejszym spotkaniu
zMaĺ-szałkienr Województwa pľzedstawi stanowisko, w któľynr zadeklaľu.je nieodpłatne
pľzekazanie gľuntów, które w wynikrr podziału pľz'eszły na właslroŚć Skaľbu Paristwa'.jako
wkład tzeczowo - ĺŤnansowy.
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W z.wiązku ze zbli'Ż'ającyl'l"l się teľnrineľlr zgłaszania wniosków o wsparcie Ílnansĺlwe
w ľan'laclr dofinansowania Zę śľodków Rządowego lrttncltlszu Inwestycji Lokalnych
Pľzewodniazący Zarządu wraz z Dyľektoľeln Powiatowego ZarządLl Dróg w Busku _ Zdro.ju
'zapoznali Członków Zatządu z pľopozycjami odcinków dľóg' któľe zostaną zgłoszone do w/w
F-unduszu:

1' odcinek dľogi Stopnica - Solec _ Zdľőj - Zięlonki o dł' l l '5 knr;
2' odcinek dľogi Kaľgów - Tuczępy o dł. 5,5 km;
3. odcinek clľogi Koniecmosty do clrogi powiatowcj nľ 0140T (m. ostrów) o clł. 4,907

krn;
4. odcinęk dľogi od dr nľ 0130T Gľotniki - Rataje do DK 73 w m. Rataje Słupskie o dł.

3,962kn;
5. odcinek dľogi Siesławice - Biniątki o dł. 4,l00 knr.

Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do wyŻe'i pľzedstawionych pľopozycji'

Ponadto, Członkowi e 7'arządu zgłosili do Rządowego F_unduszu Inwestycji Lokalnyoh:
1. odcinek dľogi od dľ nľ 006l]'Galów - Szaniec _ Zwleľzyniec o dł. 4,975 km,

następnie dr nľ 006lT Galów - Kameduły - Mikułowice o dł. 8,946 km oľaz odcinek
dľ nľ 0060T od DK 73 w Młynaclr do Szańca o clł. 5,710 krn;

2. odcinek dľogi Rataje Słupieckie - Komoľów - Gace Słupieckie - Słupiec (od DK 73
do granicy Powiatu) o dł' 7 km.

Zestawienie odcinków dľóg do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi
załqcznik nr 5 do lriniejszego pľotokołu.

Ad.7
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju Grz.egorz' Lasak zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: ZozlDoloMl70l2020 z dn. 09.09.Ż020 r' w sprawie
dof_rnansowania inwestycji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju pn.: ,, Dobudoyvcl
klątki nľ 3 do Szczyĺu Budslnku GIĺiwnego Szpiĺala (oĺl strołry w'schoclniej) w celu
dosĺo'łowania długości dojść ev,akuacyjnych zgodnie 7 l,alyľnlo$ami przepisów p/poż. wrclz
z łqcznikiem pomiędzy Budynkiem Głĺiv,nyłn Szpitaĺa u Oddzicĺłem Gľuźlicy i Chorób Pĺuc"
oľaz,,Poprau,cl e.fekĺyv,no'{ci energetycznc'i ul Ze.spole Opieki Zĺlľov,ĺlĺnei u, I}tl'sku - Zdľoiu
popľZez łvymianę gľze.inik(lv) oraz ośvlieĺlenicl weyynęĺrznego i zewnęĺrzneg0 nű
ener4ooszczęcĺne" - w bľznlieniu stanowiącynr załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu'

Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarz odnosząc się do przedmiotowego wniosku
poinÍbľmował, Że w pľzypadku doĺ'lnansowania inwestycji pn' ,,Dobudowa ktaĺki nr 3 clo
SZcZyĺ'Lt Buclynku Głĺju,nego Szpilaĺa (od s;ĺrony w,ľchoĺ1nie.j) lĺ, celLl dostosolątclnicl cllugo'ści
do'jść ev,akllclcyjnych zgodnie z v)ytľ'logctmi pľzepisfiw p/ptlż' wraz z łqcznikiem pomiędzy
Budynkiem Głĺ5wrylm Szpiĺala a Oĺ]dziaĺenl Gruźlicy i Chorób Pluc" Powiat przyznał dotację
w kwocie 350 tys. zł, a Że.iest to zadanie dwulletnie to w 202l ľoku Szpital otľZyma kolejne
doÍlnansowanie na ľealizację w/w inwestycji ľówniez w kwocie 350 tys. zł.
Następnie, odnosząc się do kolejnych wskazanych we wniosku planowanych przez Zespół
opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľo.iu inwestyc.ii, Pľzewodniczący Zaľządul w tlzgoclnieniu ze
Skaľbnikiern Powiatu zapľopolrował kwotę w wysokości 150 tys. zł z wyclatków
inwestycyjnych, jaką w ľoku bieżącym Powiat nroŻe dodatkowo wygospoclaľować na
ľealizac.ię zadania wskazalrego przęZ Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdľojr-r.
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Kolejno' odnosząc się clo inwestyc.ii w zakľęsie pľzystosowania Oclclziałów Clroľób
Wewnętrznycli i Geľiatľyczncgo' wynikająccj z decyz.ii Wo.iewody Świętokrzyskiego, ktoľa
zobowiązuje Szpital do udzielania świadczeń zdľowotnych pacjentom z podejľzenieln
COVID-19, choľym na COVID-I9, jak i pozostałynr pacjentom zgodnie z jednostkami
clroľobowymi, gdzie Kieľownicy oddziałów Choľób Wewnętľznych i Geľiatľycznego proszą
o pilne wykonanie toalet i natrysków w salaclr chorych orazprzedzielenia obydwu oddziałów'
co pomoże ograllĺczyc ewentualne zakaŻenta ptzez pacjentów z CoVID-19 oraz ogľaniczy
ľyzyko zaclroľowań personclu meclyczncgo, Przewoclniczący Zarządtt Jerzy Kolaľz
zobowiązał Dyľcktol'a ZoZ. ,uv Busku - Zdtojĺl, aby w ľamach Rząclowego Pľogľamtl
Inwestycji Lokalnych z'łoŻył wniosok lla w/w iliwcstycję, gdzie zgodrlic z załoŻcniani
Rządowego Pľogľamu mozna pozyskać clo 100% dofinansowania. Ponadto, Pľzewodniczący
Zaľządu zwrocił Llwagę, na właściwe skosztoľysowanie wniosku, jak ľówrrież na
nieľozpoczynanie inwestycji wcześniej niŻ zaIwięľdzenie wniosku' czyli o opóźnienie o ok.
nriesiąc czasu ľozpoczęcia inwestycji oraz wstľzynraniem działan zgodnie z zapisami
Pľogranru. Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zdľo.ju pľzygtltowuje wniosek, Zarząd Powiatu za
pośľednictwem Wojewody składa wniosek, a po pozyÍywnym roz'patzeniu Zarząd Powiattt
ľozpisuje ptzetaÍg w opaľciu o pľZygotowaną wcześniej specyfikację istotnyclr waľunków
zamówienia.

W uzupełnicrriu do wypowiedzi Pľzcwoĺlnicząoogo Zaľządu, Dyľektoľ ZoZ w Busku -
Zdroju Gľzegorz Lasak poirrĺ'oľnrował Zaľząd Powiatu, Źe w najbliŻszym czasię w Szpitalu,
w związku z rea|izacją Projektu pn': ,, Poprawa ef'ekĺyu,no,ści eneľgetycznej z Zespole Opieki
Zdrowotne.i u, Btl'sku - Zdro.iu popľZez wymianę grze.jnikĺ5v) oraz o,świellenia v)ewnęĺrznego
i zewnęlľznegO nű ener4ooszczędne" zachodzi potľzeba pľzeniesienia pacjentów z oddziałów
Choľób Wewnętľztrych i Geľiatľycznego.
Ponadto, odnosząc się do pľopozycji złoŻenia wniosku clo Rządowego Pľogľamu Irrwestycji
Lokalnych Dyrektoľ ZoZ w Busku - Zdľoju poinfbľmował Zaľząd Powiatu o innych
potľzebaclr Szpitala, któľe mogłyby zostać rrjęte w w/w wniosku m'in.: budowa wincly pľzy
oddziale Płucnynr; budowa bezpośľedrricj windy pľzy Bloku opeľacyjnym'

Następrrie, głos zabrał Kieľownik Nadzoľtt Zespołu do spľaw ZakaŻeń Szpitalnyclr w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju dľ Krzysztof Wołoszyn, który zwrócił uwagę' że
Szpital znaicluje się pľzed Sezonem epidemicznynr, pacjentów.iest coraz więcej. JęŻeIi ľemont
zostanie wykonany do końca paŹdzieľnika. to na Sezon Szpital będzie pľzygotowany
z' izolatkalni na dwóch waŻnych oddziałach - lra Geľiatľii i Inteľnie. W momencie gdyby
ľenront został oclłożony i ľozpoczął się w lrriesiącu listopadzie będzie duŻy pľoblem
z pľzeniesienieľn pacjentów. Podsunrowując. Kicľownik Naclzoľu Zespołu do spľaw ZakaŻen
Szpitalnyclr zaznaczył, ze teľľlrin ľemoľltu zacz'yna.iący się jak na.jszybciej,.iest.|ak najlepszy'

Pľzewodniczący Zaľządtl Jeľzy Kolaľz zasrtgerował poclzielenie zadania, aby wykonać
izolatki na.iedrrynr oddziale, na ktÓľyrri zna.iduje się więcej pomieszczeń, by nie gencľować
kosztÓw' Następnie, aby Dyrektor ZoZ w Busku - Zdľojrr złoŻył szeľoki wniosek na
dostosowanie pozostałycli oddziałow do walki z COVID-l9, ponieważ istnieje SZanSa na
do Íl nansowan ie i nwes ty cji ze śľodków zewnętľzllych.

7'abieľając głos Kieľownik odclziału Geľiatľycznego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Zdl'o1u dľ Kľyspin Szpľoclr ncgatywnie oclrriósł się clo poclzielellia zadania wykonując ľemont
najpieľw lra.iednyrn' 1lóŹniej na dľuginr ocĺdzialę. Podkľeślił' Że na.iwaŻlriejszynr czynnikienr
jest teÍaz cZaS' Ze wzglęclu tla mniejsze obłożenie na oclclziałach niz w nriesiącach
póŹniejszych.
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I)ľzewoclniczący Zarządu Jerzy KolaľZ pol1ownie podkľeślił, Że istotnyln jest pozyskiwanie
środków z zewnątrz, poniewaz z uwagi na coÍaz większą ilość zadań nakładanyclr na
samoľządy, Powiat nie będzie w stanie pokľyć ľealizowanych inwestycji.

Wypowiadając się Kierownik Nocnej i Świątecznej opieki Zdrowotnej w Zespole opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju dľ Joanna Pandewa zaznaczyła, Że nie widzi możliwości
wstľzymania ľemontu, ponieważ kaŻdy dzień jest zagroŻenieln bezpieczenstwa zaľówno dla
peľsonelu jak i dla pacjentów Szpitala.

Przewodniczący Zarządu Jerz'y Kolaľz popľosił' aby tak ľozplanować ľemont, by
pľZeprowadzić go na jednej części - tam gdzie.jest to konieczne, a z resztą wstrzyrnać się
o miesiąc czasl. Pľzewodniczący Zarządu jeszĺ:ze ľaz podkreślił, by ľozpisaĺi pľzetaľg na
część, zadan, by póŹniej móc ubiegać się o Śľodki zewnętľzne, ponieważ zadanie ľozpoczęte
nie może byÓ Íinansowane.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegoľz Lasak poinfbľmował
Zarząd Powiatu, Że w gronie Kieľownictwa Szpitala zostanie wypľacowane pewne
stanowisko. Następnie, Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju wycofäł omawiany wniosek.

Ad.8
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z wrrioskiem Fundacji
Gospodarczej św. Bľata Alberta Kielce w spľawie do1-tnansowania realizacji zadanía
publicznego polegającego na doposażeniu sal clroryclr w nowo wybudowanym budynku
Hospicjunr w łőŻka dla choľych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego
pľotokołu.
Inspektor w Wydziale SoZ poinĺ'oľmował, że z zabezpieczonych w budzecie śľodków lra
wsparcie zadań publicznych z zakľesu ochľony i pronrocji zdľowia (z konkuľsów i urnów
rozstrzygniętych) pozostała kwota to ponad 17 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu uznał powyŻszy wniosek za zasadny oľaz postanowił
przeznaczyć tra ľealizację w/w wniosku zabezpieczone w budzecie Powiatu śľodki
w wysokości 17 000 zł.

Powyższe stanowisko zostało prz'yjęte ptlez Zaruąd Powiatu w głosowaniu przy
4 głosaclr *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľz.ynrał się.

Ad.9
Irrspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdro1u w spľawie powołania Komisji Konkuľsowej w celu opiniowania złoŻonycl"l
ofeľt na wspaľcie rea|izacji przez oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty,
zadanía z zakľesu wspieľania ľodziny i systemLl pieczy 'zasÍępczej pod nazwą: wyposazenie
ponrieszczeń w nowo wybudowarrynr burdynku Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej
w Pacanowie do potľzeb związal'lyclr z jego uŻytkowaniem'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywliie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Uchwała Nľ 386/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľo.iu z dnia 17 wľześnia 2020 roku
w spľawie powołania Komisji Konkuľsowe.i w celu opiniowaniazłoŻonych ofeľt na wspaľcie
ľealizacji ptzez oľganizac.ie pozaľządowe i inne upľawnione podmioty' zadania z zakľesu
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wspieľania ľoclziny i systetnu pieczy zastępczej pod naZWą: wyposazellie pomieszczeń
w nowo wybudowanym budynku Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w l)acanowie do
potľzeb związanych z'.iego użytkowanienr stanowi załĺ1cznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10
Naczelnik Wydziałtr EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Stowaľzyszenia KS LIandbalove Busko w spľawie bezpłatnego udostępnienia salki
gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno - Infoľmatycznych rv Busku - Zclľo.ir-r na zajęcia
spoľtowe z elementami piłki ľęcznc.j clla dzieci w wieku ocl 6 cĺo 12 ]aÍ, r,v clniach 'uvtoľck
iczwartek w godz. ocl 1600 do 1900 - w bľznietriu stanowiącyln zalĺpczllik nľ 9 do rrinicjszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił odłożyi pľocedowanie nad w/w wnioskiem
na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattr z wnioskiem Dyrektora
Zespołu SzkÓł Specjalnych w Busku - Zdroiu Znak: ZSS:142.4.Ż0Ż0 z dn. 07.09.2020 r.
w spľawie zabezpieczenia śľodków ĺ-lnansowyclr na doskonalenie zawodowe nauczycieli -
w bľznrieniu stanowiącyĺn załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Naczelnika Wydziału EK,
Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach _
za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

A.d.12
Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzel-nieli zapoznała Zarząd Powiatu ze spľawozdanienr
f)yľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Inĺ'bľmalycznych w Busku - Zdroju z rea|izacji
pľojekttl pn.: ,, Zagľaniczne pľclkĺyki zavl,od'ov,e dľogq do kaľiery" w ľamach pľogľamu
Eľasmus* za okľes od04.06.2020 r. do 31.08.2020 ľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr Il do niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyzszym zakľesie została pľzyjęta pruęZ Członków Zaľządtl Powiatu
do wiadomości.

Ad. t3
Naczelnik Wydziału EK Rellata Kľzemień zapoznała Zatząd Powiatu Ze Spľawozclaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowyclr w Busku _ Zdľoju z realizacii pľojektu pn.:

,,Elu'ope.iczycy.' ĺĺ/spólncl hi.stol'icl i l,v.ĺpĺjlna pľzy.szĺość " za okľcs od 0l.05.2020 r. do
31 '08.Ż020 ľ. _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I2 do niniejszego pľotokołtr.

In1tlľmacja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta ptze7. Członków Zaľządu Powiatu
do wiadomości'

Ad. t4
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemieli zapoznała Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcącyclr w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia
upoważnienia do podejmowania działan w Pľojekcie pn.: ,,Szkolny Punkt Infonnacji
Tuľystycznej kluczern do ľozwoju tuľystyki taľgowo _ kongľesowej i prozdrowotnej'' -
w bľzmienitl stanowiącym załqcznik nr 1'? clo niniejszego protokołu'
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Celenl pľojektu jest podnicsienie .iakośĺ:i i atľakcyjnoŚci kształcenia zawocloweg<l
w kontekście pľzyszłego zatľudnienia uczniów szkół zawodowych województwa
Świętokľzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pieľwszego doświadczenia zawodowego
uczniów. Uczniowie wezmą udział w pľaktycznych szkoleniach tuľystycznych otaz
w płatnych stazach. Ponadto, szkoła w ranrach w/w Pľojektu z.ostanie doposażona
w nowoczesny spľzęt stanowiący wyposazenie pracowlri hotelarsko - tuľystycznej do natrki
zawodu.

Następnie, Naczelnik Wydziałtl EK Renata Kľzemień pľzedstawiła projekt uchwały Z.aľządu
Powiatu w Busku - Zdroju w spľawic l"tpoważnienia dyrektoľa Zespołu Szkół Techrriczrrych
i ogólnokształcących im. Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju do podejmowania
czynności w zakľesie realizacji pľojektu pn' ,,Szkohry Purrkt Infoľmacji Tuľystycznej kluczelrr
do ľozwoju turystyki targowo - kongľesowej i pľozdľowotnej'''

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prze'Ĺ Członków Zaľządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nr 387/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 17 wľześnia 2020 ľoku
w spľawie upowaznienia dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznycłr i ogólnokształcących im.
Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdro1u do podejtrrowalria czynności w zakľesie ľealizacji
pľojektu pn. ,,Szkolny Punkt Infoľmacji Tuľystyczlrej kluczenr do ľozwoju tuľystyki taľgowo

- kongresowej i pľozdľowotnej'' stanowi zalqcznik nr l4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁa Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu l}uskiego do pľojektu pn.

,,Szkolny Punkt Inĺbľmacji 'l-uľystyczne.i k1uczenr do ľozwo.|u tuľystyki taľgowo
kongľesowej i pľozdľowotnej'' w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego na lata 2O14-2O2O - w bľzmieniu stanowiącym zalqczník nr
15 do niniejszego pľotokołu.

Po anaIizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Ĺ]złonków Zaľz'ądu,povĺyŻszą illicjatywę naleŻy przekazać Pľzewoclniczącemu I{ady
Powiatu, celetn pľzekazania do zaopiniowania pťZe'/- poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszei Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przy1ęte ptZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzęmień zwľóciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie
decyzji w spľawie zatwierd'zenia oÍ'eľty na ľealizację zadania publicznego w ľalnach tzw.
,,małych grantów'''

Stowarzyszenie Klub Spoľtowy Aľena Busko złoŻylo oÍ-eľtę z zakľesu ktlltuľy ťĺzyczne.j
i turystyki wspieľanie i upowszeclrrrianie kultuľy t1zycznej na ľealizację zadania
publicznego pn. ,,Upowszeclrnianie piłki siatkowej wśľód rnieszkańców Powiatu Buskiego'' _
w bľzmieniu stanowiącym złłqcznik nr l6 do r"riniejszego pľotokołu'
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Stowaľzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 5 462,40 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla Stowaľzyszenia Klub
Spoľtowy Aľena Busko środki finansowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na ľealizację
przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte ptzęz Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _
za, 0 głosach - pľzeciw i 0 głosach - wstľzymał się.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu
Szkół Specjalnych w Busku _ Zdtoju Znak: ZSS:3l1.02.20Ż0 z dn. 08.09,2020 ľ' w spľawie
dokonania zmiany planu wydatków budzetowych na 2020 rok _ w bľzmieniu stanowiącym
załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' bioľąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skaľbnika Powiatu, Zaľząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.

Ad. t8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczęgo dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju Znak: SOSW.30l 1.39.Ż020 z dn' 08.09 .2020 ľ' w spľawie zabezpieczenia śľodków
finansowych w wysokości ok' 26 000 zł na zakup pľacowni inf'ormatycznej (l0 komputeľów
stacjonaľnych z systemem operacyjnym Windows l0 Pľo, opľogľamowaniem użytkowym
wÍaz z vządzenianri peľyÍ'eľyjnyr,i monitory, klawiatury, myszki) w bľzmieniu
stanowiącyn załqcaük nr 18 do niniejszego pľotokołu.
W ośrodku utworzyły się dwie pieľwsze klasy technikum w zawodzie teclrnik inÍ-oľmatyk, co
powoduje' iż dotychczasowe pracownie nie są w stanie zapewnić ucznionr odpowiednich
waľunków spľzętowych do ľealizacji poclstawy pľogľamowej.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzeclstawił projekt uchwały Zaľządtl Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zlnian w budżecie Powiatu Btrskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ' Członków Zarządu
w głosowalriu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 388/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l7 wľzeŚnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020 stanowi załqcznik nr 19 do
ninie.j szego pľotokołu.

4d.20
Skaľbrrik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił projekt uclrwały Zaľządl Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľokrr.



1.1.

I)o analizie ' powyŻsza uchwała została pozytywnic zaopiniowana pÍzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nľ 389/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l7 wľześnia 2020 ľoku
w spľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqczník nr 20 do niniejszego protokołu.

4d.21
Skaľbnik Powiattl Attur Polniak przeclstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busktl
Zdľoju w spľawic zmian w planie finansowyn'l z,adan z zakľesu adnrinistľacji ľządowej oľaz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 roku.

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

Uchwała Nľ 390/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 wľzeŚnia 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie Íinansowynl zadan z zakľesu adrĺinistľacji ľządowej oľaz innych
zadań zleconych odľębnymi ustawami w 2020 roku stanowi zcłqcznik nr 2] do niniejszego
pľotokołu.

^d.22Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.

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

Uchwała Nľ 391/2020 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 17 wľześnia 2020 ľoku
w spľawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budżctowych stanowi załqcznik
nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Przed pľzystąpieniem do kolejnego punktu posiedzenia' Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak
zapoznał Z'arząd Powiatu z zestawienienr wykonania planowanyclr wydatków w okľesie 6 nr_

cy 2020 ľoku w jednostkach oľganizacyjnyclr Powiatu oÍaz przewidywane wykonalrie na
koniec 2020 ľoku _ w bľzmieniu stanowiącym zalqczník nr 23 do niniejszego protokołu.
Kieľownicy jednostek oľganizacy.inych pĺzedloŻy|i bľaki nałączną kwotę ponacl 3 nrln zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywrrie zaopiniował pľzedstawione prze7.

Skaľbnika Powiatu pľopozycje zwiększenia niezbędnych wydatków w pĺlszczególnych
jednostkach organizacyjnych Powiatu z'wiązanyc|'l z bieŻącyrrr funkc.ionowatrienr na łączllą
kwotę 865 608'00 zł.

Następnie, Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wydziału
oľganizacyjrrego i Kadľ w spr'awie zabezpieczenia śľodków w wysokości 33 000 zł
Z pľzęznaczeniem na zakup tabletów dla Radnych Rady Powiatu - w brzmietriu stanowiącym
załqczłtik nr 24 do niniejszego pľotokołtr.
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l)o przeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skaľbnika Powiatu,7'arząd
Powiattr pozytywrlie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach *przeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

4d.23
Skaľbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektenr inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizic. powyższy projckt uchwały został ylľzyjęty przcz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZez poszczególne Komisje Rady Powiatu'
a następnie włączenia do porządku obrad najbliższe.i Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojekteIlr inicjatywy
uclrwałodawczej w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku

- w bľzmienitt stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyięty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr -Za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Decyzją Członków Zaľ'ządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pľZęz poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a rrastępnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte pÍZeZ Członków Zarządtl Powiatu w głosowanitr pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.25
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak 'zapoznał Zaľząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałoclawczej w sprawie zmiany uchwały nľ XIV/I4112019 Rady Powiatu w Busku -
Zdľoiu z dnia 30 grudnia 2019 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2020 _ 2030 _ w bľznrienitr stanowiącym załqcutik ltľ 27 do rrirriejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt ucliwały został przyjęty pľzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzią Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiattl, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad lrajblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaĺządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.



13

Ad.26
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak z.apoznał Zarząd Powiatu z załoŻenianri do pľojektu budżetLr
Powiatu Btlskiego na 202l ľok _ w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ 28 do niniejszego
pľotokołu'

lnfoľmacja w powyŻszym zakľesie została pľzyjęta prZęZ Członków Zaľządu Powiatu do
wiadomości.

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak 'zapo'znał Zaľząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwietdzenia wyboľu biegłego rewidenta do badarria
sprawozdarria ĺjnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju za 20|9 ľok _
w bľzmięniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu'
W związku z niewywiązanięm się z waľutrków umowy dotyczącej pľzepľowadzenia badania
spľawozdania flnansowego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busktr _ Zdľoju za rok 2019
pL-ZeZ wybľarry podnriot konieczrry jest wybóľ ilrnego podmiotu w celu pľZeprowaclzenia w/w
badania.

Po analizie, powyŻszy projekt trchwały został pľzyjęty pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosacli -wstľzynrał się.

Decyz'.ią Członków Zarządu,powyŻszą inic.jatywę naIeŻy pľzekazac Pľzewodniczącenru Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania pÍzez poszczego|ne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻ'sze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektenr inicjatywy
uchwałoclawczej w spľawie upoważnienia do pľZepľowadzenia postępowania w zakľesie
wyboľu biegłego rewidenta do badania spľawozdania finansowego za 2020 i 20Żl ľok
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - w bľzrnieniu stanowiącynr załĺpcznik nr 30
clo ninie.i szego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaliil"l pľzy 4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymal się.

Decyz.ią Członków Zaľządv, powyZSZą irlicjatywę nalezy przekazac Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celeln przekazania do zaopiniowania ptzez poszczegő|ne Komis.ie Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Racly Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte ptze7' Człorrków 7'arządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosacli -pľzeciw i 0 głosaclr -wstľzynrał się.

4d.29
Naczelnik Wydziału RLo Andľzej I-asak zapoznał Zarząd Powiatu z Infoľmcłc jc1

Swiętokrzy'skiego Wojewóĺlzkiego Inspekĺorclĺtl Ochľony Roślin i Nĺlsiennicĺl'ĺl(ł ĺl recłlizclcji
zcldcĺń z zclldt'e,su ochrony ľoślin inąsiennicĺwct ł1Ct terenie Povliclĺtl Buskiego zcĺ rok 20l9 -
w bľzmieniu stanowiącym załqczllik łlr J1 clo rrinie.iszego pľotokołtr.



Po szczegółowym zapoznaniu się, powyŻsza In/brmclc.ia zostanie przekazana do
zaopiniowania ptzez poszczegolne Konlisje Rady Powiatu, a następnie skieľowana pod
obľady Sesji Rady Powiatu.

4d.30
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultuľy Fizycznej
iPľonrocji Powiatu, któľe odbyło się w dniu 15 wľześnia 20Ż0 ľoku w Poľadni
Psycliologiazno * Pedagogiczrlej w Busku _Zdľoju.

Członkowie Komisji Edukac.ii, Kultuľy. Kultuľy Fizycznej iPľomocji Powiattr pľzychylając
się do pľośby Dyľektoľa Poľadni Psychologi czno _ Pedagogicznej w Busku _ Zdroju zwracają
się do Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z wnioskiem o zabezpieczenie śľodków
finansowych w budzecie Powiatu Btrskiego na ľok 2021, na zakup niezbędnych narzędzi
diagnostycznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wniosek Komisji Edtrkacji, Kultuľy, Kultuľy Fizycznei i Pľomocji Powiatu wľaz z wykazem
niezbędnych narzędzi diagnostyc znych stanowi załqcznik nr 3 2 do niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, 7'aľząd Powiattl postanowił przekazac powyższy wniosek do Wydziału
Edukacji, Kultuľy iKultury Fizycznej celetrr ľozę'znania i zaopiniowania.
Po zaopiniowaniu wniosek Komis.ji na|eŻy ponownie skieľować pod obľady Zaľządtl Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.31

W sprawĺlch różnych:

1. Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektenr
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie określenia zasad zbycia, wydzierzawienia,
wynajęcia, oddarria w użytkowanie oľaz uŻyczenia aktywów tľwałych Zespołu opieki
Zclľowotne.i w Busktl - Zclľoju - w bľznrienitt staľlowiącym zołqcznik nľ _]_í cĺo

niniej szego pľotokołu.

I)o analizie, powyższy pľojekt trclrwały został przyjęty pľZeZ Człoľlków Zarządu
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Decyzją Członków 7'aľ'ządul, powyŻszą inic.|atywę na|eży przekazać
Pľzewodniczącemu Rady Powiatu, celenr ptzekazania do zaopiniowalria przez
poszczego|ne Komis.ie Rady Powiatu, a następnie włączenia do poľząclku obľad
najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

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