
Znakz 8R.0022.2 .9 1.2020

Pľotokól Nľ 91/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z ĺInia 24 września 2020 roku

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Ko|aľz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław Maľzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Jeľzy SłuŻalski _ Sekľetaľz Powiatu
Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Züoju
Gľzegorz Wojciechowski _ Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku - Zdroju
Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju
Artur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach - Naczelnik Wydziału SoZ
Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Referatu IP

Proponowany poľządek posiedzenia:

l. otwaľcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Rozpatrzenie pisma Radnej Rady Miejskiei w Busku - Zdroju w spľawie ujęcia w budŻecie

Powiatu na rok Ż02l r' potľzeb mieszkańców sołectw: oleszki i Wełecz (Dyr. PZD
w Busku _ Zdľoju).

6. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju w sprawie
wyľażenia zgody na przesunięcie śľodkőw z bieżącego utrzymania dľóg w kwocie
17000 zł z zadania pn.: ,,Poziome oznakowanie dróg'' na zadania pn.: ,'Pionowe
oznakowanie dľóg'' oľaz ,,Wycinka dľzew, nasadzenie'' (Dyr. PZD w Busku _ Zdroju,
Skarbnik Powiatu).
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7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrazenia opinii
dotyczącej ustalenia przebiegu dľogi gminnej Nľ 361070T ul' Kľótka w kierunku
Radziwiłłówka (Dyľ. PZD w Busku _ Zdroju).

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi gminnej Nľ 36l056T Słupia koło oczyszcza|ni na
teľenie Gminy Pacanów poprzęz jej wyłączenie z użýkowania (Dyľ. PZD w Busku _
Zdľoju).

9, Ponowne rozpaÚzeníe wniosku Klubu Sportowego Handbalove Busko w spľawie
bezpłatnego udostępnienia sali gimrrastycznej w Zespole Szkół Techniczno _

InÍbnnatycznych w Busku -Zdroju (Dyľ. ZsT-| w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. EK).
l0. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spor1owego

w Busku _ Zdľoju w spľawie wyraŻenia zgody na czasowe zwolnienie najemcy z opłaty
za wynajem pomieszczenia (Dyľ. PMOS w Busku _ Zdroju, Skaľbnĺk Powiatu,
Nacz. Wydz. EK).

ll.Rozpatľzenie upľoszczonej ofeľty ľealizacji zadania publicznego
pozakonkursowym (Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu).

w tľybie

ĺ2. Rozpatrzeníe wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdroju w spľawie zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie
nauczycieli (Nacz. Wydz. EK).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Broninie w spľawie zatwięrdzenia wysokości stypendium za wyniki w nauce
(Nacz. Wydz. EK).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdtoju w spľawie ptzyznania nagľód
Starosty Buskiego dla nauczycieli za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej (Nacz. Wydz. EK).

|5. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju informującym o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
pn.: ',Umowa odpowiedzialności rodzicielskiej jako element wspaľcia na rzecz osób
funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej'' (Dyľ. PCPR w Busku _ Zdľoju'
Nacz. Wydz. SOZ).

lĹ.Zapoznanie się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
informującym o ogľaniczeniu udzielania świadczeń zdľowotnych w oddziałach Chorób
Wewnętľznych i Geľiattycznym (Dyr. ZoZw Busku _ Zdľojun Nacz. Wydz. SoZ).

17. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku _ Zúoju w spľawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofeľt na wspaľcie realizacji pľZeZ oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione
podmioty, zadania z zakľesu ochľony i pľomocji zdľowia (Nacz. Wydz. SoZ).

18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu ofeľt na wspaľcie realizacji ptzęZ organizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspieľania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pod nazwą'. wyposaŻenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki
opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potľzeb związanych zjego użytkowaniem
(Nacz. Wydz. SOZ).

19,Zapoznanie się z Proĺokołem z czynnĺl.ści przeprowadzonych w dniu 22 września 2020 r.

przez Komisję do spraw oceny wniosków na doJinansowąnie prac konseru,atorskich,
resĺauľaĺoľskich lub robót budowĺanych przy zabytku (Nacz. Wydz. SoZ).

20. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na
doťlnansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maľyi Panny w Stľożyskach (Nacz. Wydz. soz).
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2l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie pľac przy zabytku dla Paľafli Rzymskokatolickiej p.w' Swiętej Kataruyny
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim (Nacz. Wydz. SoZ).

22. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na
doftnansowanie prac przy zabytku dla Paľafii Rzymskokatolickiej p'w. Swiętego
Stanisława B.M. w Świniarach (Nacz. Wydz. soz).

23. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie pľac przy zabytku dla Paľaf'ĺi Rzymskokatolickiej p'w. Swiętego Jakuba
Staľszego w Szczawoľyzu (Na'cz. Wydz. soz).

24. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie prac przy zabytku dla Paľaflli Rzymskokatolickiej p.w. Swiętego Idziego
opata w Zborówku (Nacz. Wydz. SoZ).

25. Rozpatrzeníe wniosku Kierownika Refeľatu IP o zabezpieczenie środków w budżecie
w wysokości l5 000 zł w celu przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej pľojektu
pn','Popľawa efektywności eneľgetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu
Buskiego'' w związku z ogłoszeniem przez Maľszałka Województwa Swiętokrzyskiego
naboru wniosków dla Działania 3.3 Poprawa efektywności eneľgetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych Źľódeł eneľgii w sektoľze publicznym i mieszkaniowym
(Kieľ. Ref. IP' Skaľbnik Powiatu).

26.RozpaÍrzeníę wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku -
Z&oju o przekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na 2020 ľok (Skaľbnik
Powiatu).

27. Rozpatrzęnię wniosku Dyrektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego
w Busku _ Zdroju o zwiększenie planu dochodów i wydatków na ľachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku (Skarbnik Powĺatu).

28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w planie
wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu).

29. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu wydatków
w podległych jednostkach budzetowych (Skaľbnik Powiatu).

30. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nľ XVII/I8912020 Rady
Powiatu w Busku _Zdrojuz dnia 29 maja2020 r. w spľawie okľeślenia zadańoĺazpodziału
śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
ptzypadających według algoľytmu w 2020 ľoku na ľealizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skaľbnik
Powiatu).

3l. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nľ XXX/320l20l7 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 13 września 2017 ľoku w sprawie przygotowania
i wspólnej ľealizacji pľojektu par1neľskiego pn. ,'Rewitalizacja miejscowości gminnej
Nowy _ Koľczyn _ etap II'' (Skarbnĺk Powiatu).

3Ż,Przyjęcie autopopľawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu).

33. Pľzyjęcie autopopľawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnĺk Powiatu).

34. Przyjęcie autopoprawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XIY 114712019 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 30 gľudnia 20l9 roku w spľawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik
Powiatu).

35.Zapoznanie się z Infoľmac'jq o v,ykonaniu budżetu Powialu Buskiego wg Stanu na koniec
II kwaľtału 2020 ľ' (Skaľbnik Powiatu).
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3ó. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku Zdľoju w spľawie wyznaczenia
Kooľdynatora do spľaw dostępności (Sekľetaľz Powĺatu).

37. Sprawy rőŻne.
38. Zamknięcie posied zenia.

Ad. I
obradonr Zaruądu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz, któľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 91 posiedzenię Zaľządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iz zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczęstniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecności Członków Zarzqdu oraz
zflproszonych osób stanowiq załqcznikÍ nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany przez PrzewodnicZąaego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -zao 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 90/2020 z dnia l7 wrześni a 2020 ľoku został pľzyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
się.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Kierownik ReÍbľatu IP Tadeusz
Sempioł zapozna|i Członków Zarządu ze zbiorczym zestawieniem ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznęgo na Zakup i dosĺawa samochodu osobowego - bus
(17 osobov,ego) lĘ rąmach programu Pańsĺwowego Funduszu Rehabilitacji osĺ5b
Niepełnosprawnych pod nazwq ,,Pľogram wyrównywania ľóżnic między regionami III".
Zamawiający przeznaczył na sťlnansowanie zamówienia kwotę Ż09 780 zł. Pľzyjęto
następujące kľyteľia oceny ofeľt: cena brutto, wyposażenie dodatkowe (8 elementów).
W prowadzonym postępowaniu pľzetargowym wpłynęły 2 oťerty opiewające na kwoty:
l89 500 zł (ofefta spełnia 6 z 8 wymagań z zakľesu wyposażenia dodatkowego) oraz
224 000 zł (oferta spełnia wszystkie wymagania z zaktesu wyposażenia dodatkowego)'
Zakorzystniejszą pod względem ilości uzyskanych punktów uznana została oferta opiewająca
na kwotę 224 000 zł.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowaniapľzetargowego
i ogłoszeniu nowego postępowania. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że dokonane
zostaną zmiany w zakresie kľyteriów oceny oÍ-eľt.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przezZarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach -za'
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.5
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem Radnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju w sprawie ujęcia
w budżecie Powiatu na ľok 202l potrzeb mieszkańców Sołectw: oleszki i Wełecz, tj.:
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wykonanie chodnika wzdłuŻ drogi powiatowej 0082T na odcinku około 900 mb
biegnącego pÍzez m. oleszki,
wykonanie ľemontu nawieľzchni dľogi powiatowej nr 249 w Sołectwie Wełecz poprzez
wykonanie nakładki asfaltowej na całej jej powierzchni na odcinku ok. 260 mb od
skrzyżowania z drogą wojewódzką w kieľunku wsi Wełe cz - w brzmieniu stanowiącym
załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu poinfoľmował, Że zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej
w m. Wełecz ujęte jest we wniosku zgłoszonym do dofinansowania ze środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.

Zarząd Powiatu postanowił, Że pľzedmiotowe wnioski będą analizowane w trakcie
konstruowania pľojektu budżetu Powiatu na rok 202I.

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak zwľócił się do
Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 21.09.2020 ľ. Znak: PZD.s2.31l0'51.2020 w sprawie
wyľaŻenia zgody na pľZesunięcie.śľodkőw zbieżącego utľzymania dľóg w kwocie 17 000 zł
z zadania pn.: ,,Poziome oznakowanie dľóg'' na zadania pn': ,,Pionowe oznakowanie dróg''
w kwocie l l 000 zł oraz,,Wycinka dľzew, nasadzenie'' w kwocie 6 000 zł _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.7
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Buľmistľza Miasta i Gminy Pacanów dotyczącym pľzedstawienia opinii
w sprawie ustalenia pľzebiegu istniejącej dľogi gminnej Nr 36l070T ul. Kľótka w kieľunku
Radziwiłłówka _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 5 do niniejszego protokołu'

Następnie Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak
pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia opinii
dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 36l070T ul. Kľótka w kierunku
Radziwiłłówka.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZeZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,'O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 39212020 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zfuoju z dnia 24 września 2020 ľoku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu dľogi gminnej Nr 361070T
ul. Kľótka w kierunku Radziwiłłówka stanowi załqczník nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zaľząd
Powiatu z wnioskiem Buľmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie wyraŻenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi publicznej dľogi gminnej Nľ 36l056T Słupia koło
oczyszczaIni na tęľenie Gminy Pacanów, popľZez wyłączenie jej zuŻytkowania _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Następnie Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak
pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi gminnej Nľ 36l056T Słupia koło oczyszcza|ni na

terenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie zuŻylkowania.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 393/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dľogi grninnej Nr 361056T
Słupia koło oczyszczalni na teľenie Gminy Pacanów poprzez jej wyłączenie z użytkowania
stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
poinformował, Że skieľował do Zarządu Powiatu wniosek o zabezpieczenie środków
finansowych na opľacowanie dokumentacji na zadanie dotyczące pľzebudowy
dľogi powiatowej Busko _Zdrőj - Łagiewniki - Elzbiecin'

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektoľa PZD w Busku _ Zdroju do zgłoszenia powyżSzego
wniosku wrazZ innymi zadaniami drogowymi do pľojektu budzetu Powiatu na 202l rok.

Członek Zarządu Jeľzy Kordos zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie środków na

opľacowanie dokumentacji na budowę ściezki ľoweľowej pľzy ul. Stopnickiej w m. Pacanów.

ZarządPowiatu zobowiązałDyrektoľa PZD w Busku _Zdroju,aby ten wniosek również zgłosił
wrazzinnymi zadaniami dľogowymi do pľojektu budżetu Powiatu na 202l ľok.

Ad.9
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznychw Busku _ Zdľoju Sylwester Pałka oľaz
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapozna|i Zaruąd Powiatu z wnioskiem Klubu
Spoľtowego Handbalove Busko w sprawie bezpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku _ Zdľoju na zajęcia spoľtowe
z elementami piłki ręcznej dla dzieci w wieku od 6 do 12lat we wtoľki i czwaľtki w godzinach
od l600 do 1900 _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zaruąd Powiatu, w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw

i 0 głosach -wstľzymał się' wyľaził zgodę na nieodpłatne udostępnienie w/w sali gimnastycznej
we wtorki i czwaľtki w godzinach od l730 do l900.

Dyrektor ZST-I w Busku _ Zdľoju poinfoľmował, Że w umowie uŻyczenia zawarte zostaną
zapisy o ciążącym na w/w Stowaľzyszeniu obowiązku dezynfekcji sali ze względu na aktualną
sytuację związaną z epidemią COVID- l9 , a takŻe o możliwości zmiany haľmonogramu zajęć
ze względu na odbywające się egzaminy, Radę Pedagogiczną.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _ Zdroju Grzegorz
Wojciechowski zwľócił się z wnioskiem đo Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na montaŻ
weľtikali pionowych w oknach kawiarni pľZeZ najemcę w/w pomieszczenia w zamian
za zwolnienie go z opłaty za wynajem pomieszczenia do wysokości poniesionych kosztów

Ü'ok. 3 000 zł_w bľzmieniu stanowiącymzałqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.



Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaľząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 11

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zwrőciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w spľawie zatwieľdzenia ofeľty na realizację zadanĺa publicznego w ramach tzul. ',małych
gľantów''.

Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz pľzy Domu Pomocy Społecznej
w Zboľowi e zŁoŻyło ofeľtę z zakľesu kultuľy ťlzycznej i tuľystyki _ tuľystyka i kľajoznawstwo
na ľealizację zadania publicznego pn. ,,III edycja Poznajemy Polskę" - w brzmieniu
stanowiącym załqcznĺk nr I I do niniejszego pľotokołu' Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie
dotacji w kwocie 3 500 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyó dla Stowarzyszenia Na P.zecz
Potrzebujących Wielki Grosz pľzy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie śľodki finansowe
w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na rea|izację przedmiotowego zadania.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęzZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,

0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z dnia 14.09.2020 ľoku
w sprawie zabezpieczenia śľodków ťtnansowychzprzeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr I2 do niniejszego protokołu'

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznaŁaZatząđ Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie w sprawie zatwierdzęnia kwoty
stypendium za wyniki w nauce _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 13 do niniejszego
protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że Zapľoponowana kwota stypendium w Specjalnym
ośrodku Szkolno _ Wychowawczym w Bľoninie wynosi l50 zł dla ucznia. Do stypendium
wytypowano 2 uczniów.

Po przeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu zatwíerdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
w Specjalnym ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie.

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

0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się.
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Ad. 14
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie pĺzyznania nagľód Staľosty Buskiego dla nauczycieli
za osiągnięcia w pľacy dydaktycznej, wychow awczej i opiekuńczej.

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

Uchwała Nr 39412020 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnĺa 24 września 2020 ľoku
w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego dla nauczycie|i za osiągnięcia w pľacy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stanowi załqcznÍk nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków
Zarządu z pismem Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdrőj z dniaŻ3 wrześniabr. Znak:
oIS.033.5'9.20Ż0 infoľmującym,iŻGmina Busko _Zdrőj nie przychyla się do prośby Buskiego
Samoľządowego Centľum Kultuľy w Busku Zdĺoju o zmianę umowy
ntEK-2l2020 zdnia 7 kwietnia 2020 r. i aneksu nr I z dnia 19 sierpnia 2020 r. dotyczących
udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdľőj na realizację zadań z zakľesu kultury
i kultuľy ťlzycznej - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 15 do niniejszego protokołu.
Naczelnik Wydziału EK zwróciła się do Zarządu Powiatu o wycofänie z porządku obrad
najbliŻszej Sesji Rady Powiatu pľojektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Busko _ Zdrőj na realizację zadan z zaktesu kultuľy i kultuľy
t\zycznej.

Przewodniczący Zaľząđu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, Że podczas najblizszej Sesji Rady
Powiatu zgłosi stosowny wniosek w tym zakresie.

Ad. 15
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku _ Zdroju infoľmującym, iŻ z uwagi na wyjątkową sytuacj ę związaną z epidemią
koronawirusa, PCPR w Busku _ Zdľoju odstępuje od podpisania umowy o dofinansowanie
Projektu pn.: ,,Umowa odpowiedzialności ľodzicielskiej jako element wsparcia na ľzecz osób
funkcjonujących w ľamach pieczy zastępczej'' współťlnansowanego w ľamach pľojektu

,,Ścieżki współpľacy _ wspaľcie dla podmiotów wdľażających współpľacę międzynaľodową''
w ramach działania 4.3 Współpľaca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne
i współpľaca ponadnarodowa skieľowanych do podmiotów ľealizujących pľojekty standardowe
w ľamach EFS.
Pismo Dyrektoľa PCPR w Busku _ Zdroju w pľzedmiotowej spľawie stanowi załqcznik nľ 16
do niniej szego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 16
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _

Zdroju informującym, iŻ decyzją Wojewody Swiętokľzyskiego, Zespőł opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju został zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom
z podejrzeniem CoVID-19, chorym na COVID-l9, jak i pozostałym pacjentom zgodnie
z jednostkami chorobovvymi. W związktr z powyŻszYffi, W celu zabezpieczenia pacjentów, jak
i pľacowników Szpitala przed ewentualnym zakaŻeniem COVID-I9, dla podniesienia
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bezpieczenstwa oraz pod względem spełnienia wymogów sanitaľno - epidemiologicznych
konieczna jest ľealizacja zadania pn. ,,Modeľnizacja pomieszczen w oddziałach Choľób
Wewnętľznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitaľno _ epidemiologicznymi
i dokumentacją projektową''. Planowane jest m.in. wykonanie toalet i natrysków w salach
chorych, co wykluczy przemieszczanie się pacjentów po korytarzu do wspólnych łazienek,
a tym samym ograniczy ewentualne zakaŻenie przez pacjentów z COVID-l9 pozostałych _

leczonych na inne schoľzenia _ oraz ogľaniczy ryzyko zachorowania personelu medycznego.
W związku z powyŻszym planuje się ogľaniczenie udzielania świadczeń zdľowotnych
w w/w oddziałach naczasrealizacji pľzedmiotowej modeľnizacji, tj. od l7 wľześnia 2020 roku
do 31 pażdziernika2020 ľ. Pacjenci inteľnistyczni i geľiatryczni będą hospitalizowani na

parterze budynku oddziału GruŹlicy i Choľób Płuc.
Pismo Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju w pľzedmiotowej sprawie
stanowi załqcznik nr l7 do niniejszego pľotokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawił projekt uchwały Zaruądu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie ogłoszenia otwaľtego konkursu ofeľt na wsparcie realizacji pÍzęz
oľganizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty,zadania z zakľesu ochrony i promocji
zdľowia.

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

Uchwała Nr 395/2020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 września 2020 ľoku
w sprawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie realizacji pÍZez oľganizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakľesu ochľony i promocji zdľowia
stanowi załqcznĺk nr 18 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 18
Wiceprzewodniczący Zaruądu, Pľzewodniczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak
oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapozna|i Członków Zarządtl Powiatu
z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowei opiniujqcei złożone o.ferty na wsparcie
realizacji zadanią przez organizac.je pozarzqdowe i inne uprawnione podmioĺy z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwq: wyposażenie pomieszczeń w nowo
wybudowanym budynku Placówki opiekuńczo - Wychowawczej ut Pacanowie do potľzeb
zwiqzanych z jego użytkowaniem - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I9 do niniejszego
pľotokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników otwaľtego konkursu ofeľt
na wspaľcie ľealizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania
z zakresu wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwąi wyposażenie
pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej
w Pacanowie do potľzeb związanych z jego uŻytkowaniem'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'
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Uchwała Nľ 396/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwaftego konkursu ofeľt na wspaľcie ľea|izacji przez
organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania ľodziny
i systemu pĺeczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczęÍt w nowo wybudowanym
budynku Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego

użýkowaniem stanowi załqczník nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 19
Wiceprzewodniczący Zarządu, Pľzewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak
oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznali Członków Zarządu Powiatu
z Protokołem z czynności przeprowadzonych w dniu 22 września 2020 r. przez Komisję do
spraw oceny wniosków na dofinansowąnie prac konserwatorskich, ľe'stauratorskich lub robót
budowlanych przy zabyĺku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak poinformował, Że w pľzedmiotowym
zakľesię złoŻonychzostało 6 wniosków. W dniu 2Żwrzęśnia2020 ľ' odbyło się posiedzenie
Komisji do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac konseľwatoľskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku. Kwota przeznaczona w budzecie na ľealizację
pľzedmiotowego zakľesu w ľoku 2020 wynosi 50 000 zł, Komisja stwierdziła,
że pod względem foľmalnym jedna z ofert nie zawięľa wymaganych informacji i zgodnie
Z š 4 ust. 8 pkt 7 Uchwały Nr XVIIV20L12020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
14 sierpnia 2020 ľoku podlega odrzuceniu. odrzucony wniosek złoŻony został przez Paľafrę
Rzymskokatolicką p.w. Św. Bľata Albeľta Chmielowskiego w Busku - Zdroju. Pozostałe
wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem foľmalnym i meľytoľycznym. Zdaniem
Komisji zasadnym jest, aby ilość środków ťtnansowych na doľrnansowanie pracpľZy zabytkach
w 2O2O roku została zwiększona z uwagi na rodzaj planowanych robót oľaz ich duŻy zakres.
W związku z povłyŻszym Komisja wnioskuje o zwiększęnie śľodkőw przeznaczonych na ten

cęl o kwotę 50000 zł i jednocześnie ľekomenduje ptzyznanie dotacji poszczególnym
Wnioskodawcom w następującej wysokości :

l. Paľafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku
Wielkim _ 18 000 zł.

2. Paľafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniaľach -28 OOO zł.
3' Paraflra Rzymskokatolicka p.w' Wniebowzięcia NMP w Stľożyskach _ 14 000 zł.
4. Paľafia Rzymskokatolicka p'w. Św' Jakuba Staľszego w SzczaworyŻu_20 000 zł.
5. Paľafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego opata w Zborówku _ 20 000 zł.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu śľodków przeznaczonych
na dofinansowanie pľac konseľwatoľskich, ľestauľatoľskich lub robót budowlanych przy
zabytku do kwoty 100 000 zł. Iednocześnie Zaruąd Powiatu przychylił się do stanowiska
Komisji odnośnie przyznaniadotacji poszczególnynr Wnioskodawcom w w/w wysokościach.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.20
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku
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dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w' Wniebowzięcia Najświętszej Maľyi Panny w Stľożyskach

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty ptzęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączeniado poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przęz Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.21
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia.dotacji celowej na doftnansowanie prac przy zabytku
dla Paľaťri Rzymskokatolickiej p.w. Swiętej Kataľzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku
Wielkim _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.

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

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PoryŻsze stanowisko zostało pľzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ad.22
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku
dla Paľafii RzymskoŘatolickiej p.w' Świętego Stanisława B.M. w Świniarach _ w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uchwały został ptzyjęty pľZez Członków Zarządtl Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na|eży przekazai Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało ptzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.23
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku
dla Parafii Rżymskokatolickiej p.w' Świętego Jakuba Starszego w SzczaworyŻu
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'
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Decyď1ą Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na|eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączeniado poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.24
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodaulczej w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku
dla ParaÍii Rzymskokatolickiej p.w. Swiętego Idziego opata w Zborówku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

4d.25
W związku z ogłoszeniemprzezMaľszałka Województwa Świętokrzyskiego naboľu wniosków
dla Działania 3.3 Popľawa efektywności energetycznej z wykoľzystaniem odnawialnych Źľódeł
energii w sektoľze publicznym i mieszkaniowym, Kieľownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł
zwrőcił się do ZarząđuPowiatu z wnioskiem o dodatkowezabezpieczenię środków w budżecie
w wysokości l5 000 zł w celu pľzygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej pľojektu
pn',,Popľawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu
Buskiego'' _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZeZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

^d.26Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku - Zdrojtl z dnia 17.09.2020 r. Znak:
PF.0760.28.2O2O o przekwalif,rkowanie wydatków w planie budżetu na2020 ľok - w brzmieniu
stanowiącym załqczník nr 28 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju zdnia l8.09.2020 r.

Znak: PMOS.3 l1O.lO.2020 o zwiększenie planu dochodów i wydatków na ľachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych w 2020 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do
niniej szego protokołu'
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.28
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

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

Uchwała Nr 39712020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 września 2020 ľoku
w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku stanowi

załqczník nľ 30 do niniejszego pľotokołu.

Ad. Ż9
Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie zmianplanu wydatków w podległych jednostkach budzetowych'

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

Uchwała Nr 398/2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 24 września 2020 roku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 31do niniejszego pľotokołu.

Ad.30
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały Nr XVII/I89120Ż0 Rady Powiatu w Busku _

Zdroju z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie okľeślenia zadan oraz pođziału śľodków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadĄących według
algorytmu w 2O2O roku na realizację zadaŕĺ z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnospľawnych w Powiecie Buskim _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 32 do
nini ej szego pľotokołu.

Po analizie, povłyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 

.0 
głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte ptzez Członków Zarządtl Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.31
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/320l20l7 Rady Powiatu w Busku -
Zdtoju z dnia l3 września2Ol7 roku w sprawie pľzygotowania i wspólnej realizacji pľojektu
paľtneľskiego pn. ,,Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy _ Korczyn - etap II''

- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 33 do niniejszego protokołu.
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Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazai Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

4d.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyżSza autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zatządu, powyŻszą autopopľawkę należy pľzekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

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

Ad.33
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazać, Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem włączeniado poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.34
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu Z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nrXIY 1147lŻ0l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
zdnia 30gľudnia 2019ľoku wspľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2020- 2030 _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznÍk nr.]ó do niniejszego
pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powy Ższą autopoprawkę nalezy przekazać Pľzewodniczącęmu
Rady Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.
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PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.35
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zaľządu Powiatu z Infoľmacjq
o wykonaniu budzetu Powiątu Buskiego w8 stanu ną koniec II kwaľtału 2020 r. - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 37 do niniejszego pľotokołu.

PowyŻszainfoľmacja została przyjęta przęZCzłonków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się'

Ad.36
Sekľetarz Powiatu Jerzy Służalski pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdtoju w sprawie wyznaczęnia Kooľdynatora do spľaw dostępności.

Do pełnienia funkcji Koordynatoľa do spľaw dostępności w Staľostwie Powiatowym w Busku
_ Zdľoju i jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego z vĺyłączeniem Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _ Zdroju wyznaczony został Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak.
Ponadto powołano działający pod pľzewodnictwem Koordynatora do spľaw dostępności zespół
do spraw dostępności w składzie:

1. Jerzy SłuŻalski _ Sekľetarz Powiatu
2. EwaZacharska _ Naczelnik Wydziału AB
3. Kľzysztof Welenc - Naczelnik Wydziału oR
4. Tadeusz Sempioł _ Kieľownik Refeľatu IP
5. Aneta Chwalik - Dyrektor PCPR w Busku - Zdroju.

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

Uchwała Nr 399i2020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 24 wľześnia 2020 roku
w sprawie wznaczenia Koordynatora do spľaw dostępności stanowi załqczník nr 38 do
niniej szego pľotokołu.

Ad.37

W sprawach różnyclt:

L Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z lffirmacjq o przebiegu
wykonania budzetu Powiatu Buskiego Zcl I półľocze 2020 roku _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza Informac'ia została przyjęta prZęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu,povĺyższą Informację na\eŻy przekazać Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania ptzez poszczególne Komisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obľad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

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



2. Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zap<>znał Zarząd Powiatu z Infbrmac.jc1 o kszĺalĺou,aniu
się ĺľieloleĺniej Pľognozy Finansov,ej u, Powiecie Buskim u, I póĺroczu 2020 ľoku
_ w brzmieniu stanowiącym zołqcznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻsza Infoľmącia zosÍała przyjęta pľzez Członków Zaĺządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za' O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą Infoľmacię na\eŻy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu, cclem pľzekazania do zaopiniowania pruęZ poszczególne Konrisje Rady
Powiatu, a następnie włączenia do poľządku obrad kolejnej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _Za, O głosaclr -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

-'. Pľzęwodniczący Z'arządu Jeľzy Kolaľz poinÍ'oľInował. Że Z'al-ządzenienr Nr 72/Ż020
Staľosty Buskiego z dnia 21 wľześnia 2020 ľoku powołano Komitet Sterujący
do opľacowania pľogľamll pn. ,,Stľategia Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 202l - 2030"

- załqcznik nľ 4I do niniejszego pľotokołu' Pľzewodniczący Zarządu pľzedstawił skład
w/w Kolnitetu Steľującego. Pľzekazał, Że do współpľacy pÍZy twoľzeniu tego clokunrentut

zaproszeni zostaną Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju. W/w dokument opľacowany
zostanie siłarni własnymi.

Ad.38
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący ZarząduJeľzy Kolaľz podziękował obecnym
zaudział io godzinie l030 zamknął posiedzenieZarządu Powiattl.

Pľolokól spoľząclz-i la:
I]aľbaľa Norvocioli
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