
Znak: BR.0022.2 .9 4.20Ż0

ProtokólNr 9412020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 8 października 2020 roku

W posĺedzeniu Zarządu udzial wzięli:

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

oraz

Aneta Chwalik _ Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _Zdroju
Piotľ Zeljaś _ Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiarach
Gruegorz Lasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ

Proponowany poľządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
Ż. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Przyjęcie pľotokołów z posiedzeń Zaruądu Powiatu: Nľ 91/2020 z dniaŻ4 września2020

ľoku oľaz Nr 93/2020 z dnia 30 wľześnia 2020 roku.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach

w sprawie wyraŻenia zgody na bezpłatn e przekazanie drzewa osobie deklarującej pľzyjęcie
drzewa w zamian za jego usunięcie z teľenu Placówki (Dyr. Po-w w Winiarach, Nacz.
Wydz. SOZ).

6. Podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkursów na ľealizację zadan w 2021 roku
pn.: ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób
w podeszĘmwieku'', ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
kobiet pľzewlekle psychicznie chorych'' (Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz.
soz).
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7. Zapoznanie się ze Spľawozdaniem Nľ 2/2020/DDR z realizacji Pľojektu ,,Dlą Dobra
Rodziny" zą okres od 0],04.2020 r. do 30'06.2020 ľ. (Dyľ. PCPR w Busku - Zdľoju'
Nacz. Wydz. SOZ).

8. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Swiętokľzyskiego polecającą Zespołowi opieki
Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju w okresie od l paździeľnika 2020 roku do odwołania
wznowió rea|izację świadczeń opieki zdrowotnej na Ízęcz pacjentów z potwieľdzonym
zakażeniem SARS-CoV-} na oddziale Chorób Zakażnych z Iiczbą łőŻek 19, w tym co
najmniej 2 łőŻka ľespiľatorowe oľaz w okľesie od 19 paŹdziernika20Ż0 ľoku zwiększyć
liczbę łoŻękna oddziale Choľób Zakażnych o 25, w tym nie mniej niŻ3 łőŻka respiratorowe
(Dy.. ZOZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).,

9. Zapoznanie się z odwołaniem od decyzji Wojewody Swiętokľzyskiego z dnia 14 wľześnia
2020 r. w przedmiocie realizacji świadczeń zdľowotnych na ľZecZ pacjentów
z potwieľdzonym zakaŻeníem SARS-CoV -2 w zakresie oľtopedii i traumatologii narządu
ruchu (Dyr. ZOZw Busku -Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju
o doťtnansowanie z budżetu Powiatu inwestycji Pĺ'i ,, Poprawa efektywności energetycznej
v, Zespole opieki Zdrowotnei w Busku _ Zdroju poprzez wymianę grzejnikóu) oraz
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego no energooszczędne '' (Dyľ. ZoZ w Busku -
Zdroju, Skaľbnik Powĺatu, Nacz. Wydz. SoZ).

|l. Zaopiniowanie zmian w ľocznym planie rzeczowo _ finansowym na rok 20Ż0 w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku _Zdroju (Dyľ. ZoZw Busku _ Zdroju' Skarbnĺk Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie powołania i określenia
zasad działania Komisji Konkuľsowej opiniującej oferty złoŻone w ľamach otwaftego
konkuľsu ofert na wspaľcie rea|izacji przez oľganizacje pozarządowe i inne uprawnione
podmioty, zadania z zakresu ochrony i pľomocji zdrowia (Nacz. Wydz. soz).

13. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody na wypłatę
stypendium Staľosty Buskiego za wyniki w nauce (Nacz. Wydz. EK).

14,Przyjęcie Sprawozdania z wykonania planu pľacy Powiatowego ośľodka Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Z&oju zarok201912020 (Nacz. Wydz. EK).

15. Pľzyjęcie Informącji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiaĺu Buskiego w roku
szkolnym 2019/2020 (Nacz. Wydz. EK).

1ó. Sprawy rőŻne.
17 . Zamknięci e posied zenia.

Ad. 1

obľadom Zaľządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőľy powitał
zebľanych i o godzinie 800 otwoľzył 94 posiedzeni e Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządll Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawiedliwiony), co stanowi
quoľum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ lÍsty obecności
Członków Zarzqdu oraz zaproszonyclt osób stanowiq załqczniki nľ I ĺ 2 do niniejszego
protokołu.
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Ad.3
Pľoponowany pruez Pľzewodniczącego Zaľządu poľząclek obľad Członkowie Zarządu pľzyjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.4
Pľotokół Nľ 9ll2020 z dnia 24 września 20Ż0 ľoku został przyjęty ptzez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się'

Pľotokół Nľ 93/2020 zdnia 30 wľześniaŻ020 ľoku zostałpľzyjęty pľzez Człorrków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
'łl zwíązku z bľakiem zainteľesowania zakupem ściętego dľzewa na teľenie Placiwki
opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach' Dyľektoľ Po-W w Winiarach Piotľ Zeljaś zwrocił
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 28.09.2020 ľ. o wyrażenie zgody na bezpłatne
przekazanie drzewa osobie deklarującej przyjęcie dtzewa w zamian za jego usunięcie z teľenu
Placówki _ załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Aneta Chwalik zwrőciła
się do Zaľządu Powiatu o podjęcie decyzji w zakresie ogłoszenia konkuľsów na realizację
w 20Żl ľoku zadań pn.: ,, Prou,adzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla
kobiet przewlekle psychicznie chorych", ,,Prowodzenie domu pomocy społecznej o zasięgl.l
ponadgminnym dla osób w podeszłym v,ieku" - Vy' bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do

niniej szego pľotokołu.

Ponadto, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zwľócił się do Zarządu Powiatu
o podjęcie decyzji w zakľesie ogłoszenia konkursu na rea|izację w Ż02l roku zadania
pn. ,,Prov,adzenie Placóv,ki opiekuńczo'Lľychou,ctvilcze.i, całodobou,ej, socjaĺizacyf nej'''

Po analizie, Zatząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkuľsów na prowadzenie: Domtl
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet pľzewlekle psychicznie chorych,
Domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku oľaz
P lacówki opiekuńczo - Wychow aw cze1, całodobowej, socj al izacyj nej .

Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju oľaz Naczelnik Wydziału
SoZ zostali zobowiązani do pľzygotowania stosownych pľojektów uchwał w powyższym
zakľesie.

Powyższe stanowisko zostało ptzyjęte ptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centrunr Pomocy Rodzinie w Busku -ZdľojuAneta Chwalik zapoznała
Zarząd Powiatu ze Sprav,ozdaniełn Nr 2/2020/DDR z ľealizacii Pľoiektu ,, Dĺa Dobra Rodziny"



zą okľes od 0I.04.2020 r, do 30.06.2020 ľ. - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do
niniej szego pľotokołu.

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

W dalszej części posiedzenia Dyrektor PCPR w Busku _Zdrojuzapoznala Członków Zarządu
z aktualną sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w związku z wykryciemzakaŻenía
koronawirusem wśľód mieszkańców i personelu DPS.

Ad.8
Członkowie Zaľządu Powiatu zapozna\ĺ się z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego z dnia
30.09.2020 ľ. polecającą Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w okresie
od l pażdzieľnika 2020 ľoku do odwołania wznowić ľealizację świadczeń opieki zdrowotnej na

ĺzecz pacjentów z potwieľdzonym zakaŻeniem SARS-CoV-2 na oddziale Chorób Zakażnych
z liczbą łőŻek l 9, w tym co najmniej 2 łoŻka ľespiratoľowe oľaz w okresie od 19 pażdziemika
2020 roku zwiększyć liczbę łőŻek dla w/w pacjentów na oddziale Chorób Zakażnych o 25,
w tym nie mniej niŻ 3 łóŻka respiľatoľowe _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 6 do

niniej szego protokołu.

Informacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolarzprzekazał zgłoszone pruez
Dyľektora Swiętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Tľansportu Sanitaľnego
uwagi odnośnie wstľzymywaniaprzezZespőł opieki Zdrowotnej w Busku _Zdľojuprzyjęć, do
poszczególnych oddziałów Szpitala ze względu na pľowadzone ľemonty.

Pľzewodni czący Zarządu poinformował, Że z uzyskanych infoľmacji wynika, Że ze względu na

roboty remontowo _ budowlane czasowo zaprzestano i wstľzymano pľzyjęcia do oddziału
Chiľurgicznego ogólnego (decyzja Wojewody od 01 ,04.2020 r., wydłuzona do 1,5.07 .2020 r.)

oľazw związkuz podjęciem pilnej modęrnizacji w celu dostosowania oddziałów dla pacjentów
z COVID-l9 ogľaniczono udzięlanię świadczeń na oddziale Choľób Wewnętrznych i Geľiatrii
(od l4.09'2020 r. do 31 '10.2020 ľ.). Na czas ręa|izacji inwestycji pacjenci hospitalizowani są

napartetze budynku, w któľym mieści się oddział GľuŹlicy i Choľób Płuc' Pozostałe pľzypadki
czasowego wstľzymywania pľzyjęć do oddziałów Szpitala były spowodowane wykryciem
koľonawirusa u pacjentów lub pracowników Szpitala'

Ad.9
Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z odwołaniem Dyľektoľa Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju od decyzji Wojewody Swiętokľzyskiego z dnia l4 września
2020 r. w pľzedmiocie ľealizacji świadczeń zdľowotnych naÍzeczpacjentów z potwieľdzonym
zakaŻeniem SARS-CoV-2 w zakresie oľtopedii i tľaumatologii narządu ľuchu _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Infoľmacja w powyższym zakľesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.
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Ad. 10
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ZdrojuGrzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem z dnia 29 wtześnia 2020 ľ. o dofinansowanie z budżetu Powiatu
inwestycji Ptr.i ,, Popľawa efektywności energetycznej w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz oświetlenią wewnętrznego i zewnętrznego ną
energooszczędne" w kwocie l50 000 zł _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do
niniej szego pľotokołu.

Przewodni czący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, Że środki finansowe w kwocie
150 000 zł narealizację powyŻszej inwestycji zostały ptzyznane przęzZarząd i Radę Powiatu.
Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu dokonano stosownych zmian w budŻecie Powiatu w tym
zakľesie. Pľzewodni czący Zarządu przekazał, Że przygotowana zostanie umowa o udzielenie
dotacj i na dofi nansowanie przedmiotowej inwestycj i.

Ad. ll
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Gľzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu ze zmianami w rocznym planie ľzeczowo _ finansowym na ľok 2020
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 9

do niniej szego pľotokołu'

Powyższe zmiany w rocznym planie rzeczowo _ finansowym na rok 2020 w ZoZ w Busku _

Zdľoju zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zaruąd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 12
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w sprawie powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złoŻone w ľamach otwartego konkursu ofeľt na wspaľcie realizacji przez
oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakľesu ochrony i promocji
zdrowia.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 406120Ż0 Zaruądu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 8 paŹdzieľnika 2020 roku
w sprawie powołania i okľeślenia zasad działania Komisji Konkuľsowej opiniującej ofeľty
złoŻone w ľamach otwaľtego konkuľsu ofert na wsparcie rea|izacji ptzez oľganizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakľesu ochĺony i promocji zdľowia
stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 13
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku
- Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę stypendium Staľosty Buskiego za wyniki
w nauce w foľmie pieniężnej dla tľzech uczennic ośľodka (uczennicy V Liceum
ogólnokształcącego Specjalnego po szkole podstawowej, uczennicy V Liceum
ogólnokształcącego Specjalnego' po gimnazjum, uczennicy Technikum Specjalnego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo), w kwocie równoważnej stypendium Staľosty Buskiego
_ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 11 do niniejszego pľotokołu.
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'Ĺ tlwagi na to, Że powyŻszy wl'liosek nie został z'łoŻony w teľminic oľaz. Ze względrr na to, Że
Dyľektor zespołu szkół lub specjalrrego ośľodka szkolno - wychowawczego nroże zgłosić
jednego kanclydata z kaŻdej szkoły wchodzącej w skład zespołtt lub ośľodka, w/w wniosek
został negatywnie zaopiniowany przez Członków Zaľządu w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Naczelnik Wydziałrr I]K Renata Kľzenrieli zapoznała Z'arząd Powiatu ze Spĺ'cłl,ĺ,ĺlzcĺclnienl
z wykonania planu pľClcy zą rok szkolny 20]9/2020 pľzez P<luliulĺlu,y Ośľodek Doľucĺzĺv,cl
iDoskonulenia Nauczycieliy, I}llsku - Zclroitl - w bľzlrrieniu stallĺlwiącyllr załqczłtik nr l2 do
niniej szego pľotokołlr'

Po analizie, powyższe Spľalłozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 15
Naczelnik Wyclziałrr IlK Rcnata Kľzenrień z'apoz'nała Zarząd Pclwiatu z' Infbrmclcjc1 o 'sĺclnie
ľealizacji zaĺ;ĺań o,śl,viaĺĺlvlych Powiaĺu Bu'skiego w ľoku 'szkolnynl 2019/2020 - w bľzmieniu
stanowiącyn załqcutik nr 13 do nirriejszego pľotokołtl'

Po ana|izie, powyŻsza Informacjcl została przyjęta przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -Za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą Infoľmację na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczegolne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Racly Powiattr'

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pťZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 16

W sprcwach różnych:

Członkowie Zaľządu Powiatu zapoznali się z decyzją Znak: RLo.6122.|4'2020 z drria
06J0.20Ż0 ľ. w Spľawie uzytkowania działki położonej w nriejscowości Galów' w związku
Z LltwoľZenienr bazy tľanspoľtowej - w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr I4 ĺ1o niniejszego
pľotokołu'

Ad. 17
Po zľealizowaniu poľządku obľacl Pľzewoclniczący Zaľząclu Jeľzy Kolaľz podziękował obecnym
za vdział i o goclzinie 9|5 zamknął posiedze nie Zaľządtl Powiatu.

I)ľotokół spoľząclzi ĺa:
l]irľtlaľa Nou,ocieti

s.NohpĹu;
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