
Zn'ak: B R. 0022.2 .9 5.20ŻÍJ

Pľotokól Nľ 95/2020
z pĺlsiedzenia Zarząclu Powiatu

z rJnia 15 październĺka 2020 roku,
które odbylo się w formie telekonfeľencji

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

l. Jeľzy Ko|arz
2. Jeľzy Koľdos
3. Wiesław Maľzec
4. Tomasz Mieľzwa

oraz

Kľzysztoĺ'Tułak _ Dyľektoľ Powiatowe go ZarząduDľóg w Busku _ Zdroju
Gtzegorz Lasak - Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Gruegoľz Zięba - Naczęlnik Wydziału GKN
Ręľlata Kľzemieti _ Naczelnik Wydziału EK
Artuľ Polniak _ Skarbnik Powiatu

Proponolvany porządek posiedzenia :

l. otwaľcieposiedzenia.
2, Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
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5. I{ozpatľzeriie wniosku Radnego I{ady I'owiatu w Busku - Zdľoju w spľawic pľzebudowy
skľzyżowania dľogi kľajowej Nľ 73 z dľogą powiatową Nr 0145T Pacanów
Niegosławice - Chrzanów (Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Zapoznanie się z pismem Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
skieľowanytrr do Gnriny Solec - Zdľój w spľawie podjęcia działan mających na celu
ľozwiązanie un]owy na opľacowanie dokumentacji pľojektowej dla zadania pn.: ,,ochľona
bioľóżnorodności obszaľów cennych pľzyľodnicztl popľZęz utwoľzenic edukacyJnej
ścieŻki ľoweľowej łączącej gniiny uzdľowiskowe Busko * 7,dľoj i Solec _ Zdľoj" (Dyr.
PZD w Busku _ Zĺlroju, Skaľbnik Powiatu).

7. Zapoznanie się z pismem Buľmistrza Miasta i Gminy Pacanów w spľawie deklaľacji
partycypacji w kosztaclr przebudowy pľZepttstu w dľodze powiatowej Nľ 010lT na
wysokości ujęcia wody w nriejscowości Wójeczka (Dyľ. PZD w Busku - Zdroju).

8. Podjęcie uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla
1lowiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchonrości w najem (Nacz.
Wydz. GKN).

9. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej

.iednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuclronrości w najem (Nacz. Wydz. GKN).
l0. Zapoznanie się z pisnrem Dyľektoľa I Licęum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju

w spľawie wyrażenia zgody na wynajem sali gimnastycznej dla Buskiej Sekcji Kaľate
Kyokushin (Nacz. Wydz. EK).

11. Rozpatľzenie wniosku ľodziców w sprawie sfinansowania zajęĆ, terapeutycznych dla ich
niepełnospľawnych dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogioznej w Połańcu (Nacz.
Wydz. EK).

12. Rozpatľzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy w Busku _ Zdroiu w spľawie
przystąpienia Powiatu Buskiego do współpľacy w zakľesie ľealizac.ii drugiego etapu
Pľogľamu Rozwój Lokalny w ľamaclr tzw. Funduszy Noľweskich i EoG (Nacz, WyĺJz.
EK).

13. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie zwiększenia śľodków ĺinansowych na pokľycie kosztów indywidualnego
nauczania (Nacz. Wydz. EK, Skaľbnik Powiatu).

14. Rozpatrzęnię wniosku Dyľektoľa Zespołtr Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzesunięcia śľodkciw do planu finansowego na rok 2020
(Skaľbnik Powiatu).

15. Rozpatľzcnic wniosku Dyľektoľa [)ol-l-ltl Ponrocy Społeczrlcj w Zboľowic w spľawic
zwiększenia planu dochodów i wydatków (Skarbnik Powiatu).

16. Rozpatľzęnie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie
dokonania zmian w planie wydatków btrdżetowych w ľamach pľojektrr ,'Bezpieczna
pľzyszłość'' (Skarbnik Powiatu).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Btrsku _ Zdľoju
w spľawie zwiększenia planu Íinansowego o śľodki zabezpieczone w budżecie Powiatu
Buskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Skaľbnik Powiatu).

18. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Donru Ponrcrcy Społecznej w Gnojnie w spľawie
dokonarria zmian w planie finansowym wyclatków (Skaľbnik Powiatu).

l9. Rozpatľzenie wniosku Wydziału Ilinansowo - IJlrclŻetowego tut. Staľostwa Powiatowego
w spľawie wykoľzystania śľodków z Rządowego Funduszu Inwestycji l,okalnyclr na
zadal"ńa ľealizowane pľZeZ Zespőł opieki Zdľowotrlej w Busku - Zcĺľoju (Skarbnik
Powiatu).

20. Pod.jęcie uchwały Z'aľządv Powiatu w Busku - Zcĺľo.iu w sprawie znrian w budżecie
Powiatlr Buskiego na ľok 2020 (Skaľbnik Powĺatu).
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21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Btrskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

22, Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zďoju w sprawie zmian w planie
finansowym zadan z zakręsu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnynri ustawami w Ż0Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu)'

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Z,droju w spľawie zmiatr plarru wydatków
w podległyclr jednostkaclr budżetowych (Skaľbnik Porviatu).

25. Podjęcie inicjatywy uclrwałclclawozej w spľawie zl'nian w budzccie Powiatu BLrskiego
w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).

26. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu
Powiatu Buskiego w 20Ż0 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

27. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/I4112019 Rady
Powiatu w Busku _ Zdrojv z dnia 30 gľudnia 20l9 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 (Skarbnik Powiatu).

28. Podjęcie inic.iatywy trchwałodawczej w spľawie oceny sytrracji ekonomiczno - finansowej
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojĺl (Dyr. ZoZ w l}usku _ Zdľoju, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

29. Pľzyjęcie spľawozdania ÍZeczowo - finansowego samorząclu powiatowego o zadaniaclr
zręa|izowanych ze śľodków PFRON w okľesie tľzech kwaľtałów 2020 ľoku (Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

30.Zapoznanie się Ze sprawozdaniem finansowym Związkv Powiatów Polskiclr zarok2019
oraz z pľojektem budżetu Związków Powiatów Polskich na ľok 2020 (Skaľbnik
Powiatu).

3l. Spľawy rőŻne (Nacz. Wydz. soz)'
32. Zanknięc i e po s i ed zeni a.

Ad. 1

obľadom Zarządu pľzewodniczyl Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, który powitał
zebľanych i o godzilrie 8UU otwoľzył 95 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Pľzewodrriczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ aktualnie w posiedzeniu udział bieľze
4 Członków Zarządu (l nieobecny uspľawieclliwiony), co stanowi qttoľum pozwalające rra
podejrnowanie pľawomocnyclr uchwał i decyzji - listy obecnoścí Członków ZaľzqĺIu oľĺlz
zoproszołrych osĺjb stanowiq załqczniki nľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Pľoponowany pÍZeZ Pľzewoclnic Zącego Zarządu poľządek obľad Członkowi e Zarządu pľzyj ęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach -z'a, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 94lŻ020 z dnla 8 paŹdziernika 2020 ľoku został pľzyjęty pľZeZ Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 4 głosach _za, O głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -
wstľzymał się.
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Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Buskur - Zdľoju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju Stanisława Lolo w spľawie
pľzebudowy skľzyzowania drogi kľajowej Nľ 73 z dľogą powiatową Nr 0145T Pacanów _
Niegosławice - Chľzanów - w bľzmieniu stanowiącym załqcaúk nr 3 do niniejszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu. Zarząd Powiatu z<'lbowią'zał Dyľektol'a Powiatowego Zarządu Dľóg
rł,Busku - Zdroju clo pľzekazarria powy'Ższego wlliosku clo Gcrreľalnej Dyľekcji Dróg
Kľajowych iAutostľad'

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem skieľowanym do Grniny Solec - Zdrój w spľawie podjęcia działan
ma.iących na celu ľo'zwląz.anie tlmowy na opľacowanie dokumentac.ii pľo.jektowej dla zadania
pn': 

', 
()chroncl biol'óznoľoclności ob'ĺzcll'ĺiw cennych pľzyľotlniczo popľzez uĺv,oľzenie

eclllkacyjnej ścieżki ľĺlu,eroyĺ,ej łqczqcej gniny uzĺ]ľou,i';koyye Busko - Zĺ1ľĺij i Solec - Zdľój" -
w bľzrnieniu stanowiącym załqczłtik ltľ y' do niniejszego pľotokołu.
Dyľektor Powiatowego Zarządul Dľóg w Bttsktl - Zdľojtl poinfoľmował, że rtmowa paľtneľska
zosLałazawafta w styczniu 20l6 ľoku, rrastępnie 17 marca 20l7 ľoku zosÍałazawarta umowa
z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji pľojektowej z datą ĺealizacji po aneksowaniu do
3 0 wľześni a 2019 ľoku. Ze względu na niewykonanie pľzez Wykonawc ę zadania okľeślonego
w umowie w okľęślonym czasie Lideľ Pľojektu Gmina Solec - Zdrőj oľaz Paľtneľzy Projektu
Gnrina Busko - Zdrőj i Powiat Buski na jednym ze spotkań uznali, aby wypowiedzieć umowę
z Wykonawcą. Lideľ Pro.iektu Gmina Solec - Zdrój przesłała stosowny projekt oświadczenia
odstąpienia ocl umowy.
Ponadto, Dyľektor Powiatowe go Zaľządu Dľóg w Busku - Zdroju poinfbľmował, Że zgodnie
z zapisami umowy kaŻdy z Paľtneľów clochoclzi roszczęń we własnylrr zakľesie.

Członek Zarządu '['omasz Mierzwa podkľeślił, że Lider Pľojektu Gnrina Solec _ Z&őj
rozwiązu.ie umowę'

W uzupełnieniu Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz przekazał, że zgodę na ľozwiązanie
umow)/ wyľazili Grnina Solec - Zdľő.i onz Gmina Busko - 7'drőj' KaŻdy z Paľtneľciw umowy
będzie dochodził ľoszczeń we własnynr zakľesie, występując ztym samym żądaniem.

Po pľzcanalizowaniu, Zaľząd Powiatu wyľaził zgodę na ľozwiązanie umowy na opľacowanie
dokumentacji pľojektowej na zaclanie pn.: ,, Ochrona biorĺiżnoroĺJno'ści obszclľĺ5u, cennych
pľzyľocĺniczo poprzez uĺllloľzenie eĺĺukacy.ine.i 'ścieżki ľOv)erov)ej łqczqce.l gminy
uzclroyliskou,e Busko - Zdľój i Solec - Zdľ(lj ". Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku
- Zdľoju został zobowiązany, aby w kontakcie z Partneľem Pľojektu Gminą Busko - Z'drőj,
podejrnować stosowne działania według wcześnie.i pľzyj ętych ustaleń'

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

Ad.7
Dyľektor Powiatowego Zal'ządtl Dľóg w Busku _ Zdľoju Krzysztoť Tułak 'zapoznał Zarząd
Powiatu z pismem Buľmistľza Miasta i Gminy Pacalrów w sprawie cleklaracji 50%
paľtycypacji w kosztach pľzebtrclowy pľZepllstu w clľodze powiatowej Nr 0l01T na wysokości
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rrjęcia wocly w miejscowości Wójeczka - w bľzmieniu stanowiącym zułqcznik nr 5 do
rriniej szego protokołu'
Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju zaznaczył, że wdľoŻenie pľac
mających na celu przebudowę pľzepustu wymaga pľzygotowania dokumentacji oraz
uzyskania niezbędnych zgőd i pozwoleń wodnopľawnych oraz wiąże się z kosztami
w wysokości ok. 120 000 zł.

Pľzewoclniczący 7,aľl'ądu .Icľzy Kolaľz Zapľopollował, aby zadanie clotyczącc pľzebuclowy
pľzepustu w clľodze powiatowej Nľ 0101T w niiejscowości Wójcczka pľzyjąć clo projcktu
budżetu na20Ż1 rok. Ponadto, Pľzcwodlriczący Zarządu zobowiązał Dyľektoľa Powiatowęgo
Zaľządu Dľóg w Busku _ Zdroju do pľzygotowania kosztoľysu, a następnie do wystąpienia
z wnioskienr o zabezpieczenie śľodków finansowych na dokumentację ĺJla w/w 'zadania.

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

Ad.8
'\N związku z wnioskienr Dyrektora I Liceurn Ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wyľażenia zgody na Zawaľcie unrowy najnlu lrali sportowej pomięclzy ILo
aFootball Academy Gľoup na okľes od 0l.10.2020 ľ. do 31.03.2021 ľ. w celu pľowadzenia
zajęć piłki nożnej w okľeślorryclr dniach, ptzy pľoponowanej miesięcznej opłacie za godzinę
najmu hali w wysokości 70,00 zł netto, Naczelnik Wydziału GKN Grzegoľz Zięba
przedstawił pľo.iekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody
dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości w najem.

Po analizie. powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Człorrków Zaľządul
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 407lŻ020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 15 paŹdzielriika 2020 ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w najenr stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Naczelnik Wydziałtl GKN Gľzegoľz Zięba z,apoznał Zarz.ąd Powiatu z pľojektern inic.jatywy
uchwałodawczej w spľawie wyľaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjne.i na
ocldanie częŚci nieľuclromości w najem - w bľznrieniu stanowiącym załqczĺtik nr 7 do
niniej szcgo pľotokołu'

I)o analizie. powyŻsz.y pľojekt uclrwały został pľzyjęty ptzez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją CzłonkÓw Zarządu, powyZSZą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącernu Rady
Powiatu, celem przekazania do z.aopiniowania przez' poszczególnę Komisje Rady Powiattr,
a następnie włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przęz Człolrków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Ad. 10
Naczelnik Wydziału EK l{cnata Kľzenrień z.apoznała Ztlľz.ąd l)owiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Znak: ILo'321.66.2020 z dn.06.10.Ż020 ľ.
w sprawie wyľażenia zgody na wyna.ienr sali gimnastycznej dla Buskiej Sekcji Karate
Kyokushin - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego protokołu.
Sala wynajmowana będzie we wtoľki iczwartki w godzirrach l7:30 - 18:30. Proponowana
cęna Za wynajem 40 zł netto Za godzinę Zegarową. Ponadto, Naczelnik Wyclziału EK
poinÍbľlnowała, Żejest to pieľwsza ulnowa z w/w Na.jclrrcą.
Zgoclriie z pľzepisaltli, w pľzypadku zawieľania pieľwszei umowy llajnru lra okľes do tľzęolr
lat, to Dyľektoľ poclejnrLrje c1ecyzję, inĺbľrnLrjąc ĺl tynr Z'ar'ząd Porviattr.

Infbľrnacja w powyzszym zakľesie została przyjęÍa pruez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.

Ad. 11
Naczelnik Wydziałrr EK Renata Kľzęrnieli z'apoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem ľodziców
z Powiatu Btrskiego w spľarł,ie sfinansowania zajęc teľapeutycznych clla ich
niepełnospľawnyclr dzieci w Poľactni Psychologiczno Pedagogicznej w Połańcu
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału EK poinf'oľmowała, Że zgodnie z przepisami, dzieci z danego Powiatu
lub uczęszczające do szkół danego Powiatu obejmuje opieką Poradnia właśnie z tego
Powiatu.

Następnie, Naczelnik Wydziału EK zapoznała Zaruąd Powiatu z infoľmacją Dyrektoľa
Poľadni Psychologic7'l1o - Pedagogicznej w Busktl - Zdroju Znak: PPP'071 .69.Ż020 z dn.
12.|0.2020 ľ. do w/w pisma, w któľej Dyľektoľ Poľaclni inf'oľmuje, Że dzleci były pod opieką
Poľadni P-P w Btrsku - Zdroju, były przez Poľadnię zdiagnozowane, jak ľównież Dyľektor
deklaľrrje dla niclr ponloc.
Pismo Dyrektoľ Poľadrri Psychologiczno -Pedagogicznej w Busku Zdroju stanowi
załqcuik nr ]0 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach -za.0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.

^d,12Naczelrrik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Bunnistľza Miasta i Gminy w Busku _ Zdrojtl w sprawie pľzystąpielria Powiatu I}uskiego clo
współpľacy w zakľesie ľealizacji dľugiego etapu Pľogľanru Rozwĺij Lokalny w ľamach tzw.
Funduszy Noľweskich i EoG - w bľzlnieniu stanowiącynr załqcznik nľ 11do niniejszego
pľotokołu.
Współpľaca bęclzie obejrrrowała zakľes zadan dotyczący:

- opracowania i wclľoŻenia Strategii dla edukacji podstawowej i ponadpodstawowej -
celem zadania jest opľacowanie dokumentu poľządkującego Sprawy oświatowe,
zapewniającego ciągłośc zadan, poclnoszący rangę oświaty w jst;

- wdľożenia pľogľamu ,'Wakacje w Wiosce Angielskiej Kids'' _ rekrutacja uczniów;
_ organizacji obozu rra wakacje - '.Angielski wcale nie mttsi być tľudny'' - ľekľutacja

uczniów.
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|)ĺl 1lľzeanalizowanitl, Zarząd I)owiatu pozytywnie zaopiniował powyŻ'szy wniosek
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,O głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 13
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
I l,iceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju Znak: ILo.41 Ż.2.|.2O2O z dn' 08. |O.2O2O r.
w spľawie zwiększenia śľodków finansowych na pokľycie kosztów indywidualnego nauczania
- w bľzmieniu stanowiącym załĺpczltik nr I2 clo ninicjszego pľotokołu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wyclziału I]K do pľzepľowadzerlia ľozlllowy
z Dyľcktoľem ILo w powyższym zakľcsic.

Po przcanalizowaniu, Zaľząd Powiatu negatywnie zaopiniował powy'Ższy wniosek
w głosowaniu przy 4 głosach -za' O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t4
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zcspołtl
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zclľoju Znak: 7'sTio'032.|096'2020
zdrl.02.10'Ż020 ľ. w Spľawie pľzesunięcia śľodków do plaľlu ĺinansowego na ľok 2020 -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 1J clo niľliejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu' bioľąc pod üwagę pozytywrlą ľekomendację Skaľbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniLr przy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się.

Ad. 15
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie Znak: DPS-311016612020 z dn. 07'|0.Ż020 r' w sprawie
zwiększenia planu clochodów i wydatków _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do
nirriej szego pľotokołu'

I)o pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekonrendację Skaľbnika Powiatu , Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach _za,
0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzyrnał się'

Ad. t6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polrriak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie Znak: DPS-3110172lŻ020 z drr. |2.|0.2OŻO ľ. w spľawie
dokonania zmian w plaIrie wydatków budzetowych w ľamach pľojektu ,,Bezpieczna
pľzyszłośi'' - \Ą/' bľzmieniu starrowiącynl załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pocl uwagę pozytywną ľekonrendację Skaľbnika Powiatu , Zarz'ąd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzyrrrał się.

Ad. 17
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zclľo.iu Znak: ILo'32|.65.2O2O z dn' O2.1O.2OŻ0 ľ. w spľawie
zwiększenia plarru Íinansowego o środki zabezpieczone w btldzecie Powiatu Buskiego na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 6 000 zł- w bľzmieniu
starrowiącym załqczłlÍk nľ I6 do niniejszego pľotokołr.r.



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

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polníak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora Domu
Pomocy Społcczrrej w Gnojriie Znak: DPS.II.311.72020 z dn. 12.10.2020 ľ' w spľawie
dokonatlia znrialr w plarrie Íinalrsowylrr wyclatków Dz. 852 tozďz. 85295 tra ľok 2020,
w ľat-lraclr ustalonego liIllitu wyclatkĺiw - w bľzl'nieniu stanowiącynr załqczłlik nr I7 cIĺ>

niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywľlą rekomendację Skaľbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek w głosowaniu przy 4 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie
decyzji w spľawie wykoľzystania śľodków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalrrych na zadanía ľealizowane pťZez Zespół opieki Zdľowotnej w Busku _
Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I8 do ninie.iszego pľotokołu.
Następnie, Zaľząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotne.i
w Busku - Zdľoju infoľrnującym, Że zadanie pn.: 

',Modernizacja 
pomieszczeń w odclziałach

Chorób Wewnętrznych i Geľiatrycznym zgodnie z wymogami sanitaľno
epidemiologicznymi i dokumentacją pľojektową (CoVID-l9)'' jest inwestycją, a nie
ľemontenr w rozumieniu pľzepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pľawo buclowlane -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do niniejszego pľotokołu.

Ze wzg|ędu na ściśle okľeślone pľzepisy dotyczące wyclatkowania śľodków z Rządowego
Funclusztl Inwestycji I'okalllych, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju do pľzekazania na piśmie deklaľac.ii odnośnie klasyfikac.ji
buclzetowej wydatków na w/w inwestycję potwierdzoną ptzęz Głównego Księgowego
Zespołu opieki Zdľowotnej oľaz Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotrrej'

Zabieľając głos w dyskusji, Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju zapewnił,
że śľodki na zadanie pn': ,"Modernizacja pomieszczeń w oddziałaclr Choľób Wewnętľznych
i Geriatľycznym zgodnic z wyInoganri sanitaľno - epidemiologioznylni i dokumentacją
pľojektową (COVID-19)'' nie są.jeszcze wydatkowane' a w budzecie Szpitala są zapisane,
.jako śľodki własne'

Po pľzeanaliz.owaniu, Zaľ'ząd Powiatu pod.iął clecyzję o pťZe7'naczerriu Śľoclków w kwocie
467 304 zł z Rządowego Fundtlszlt Inwestycji Lokalnyclr na zadanie ľealizowanę przez
Zespoł opieki Zclľowotnej w Busku * Zdľo.iu pn.: ,,Mocleľnizacja pomieszczeń w oddziałaclr
Chorób Wewnętľznyclr i Geľiatľycznynl zgoclnie z wymogami sanitaľlro
epidemiologicznymi i dokumentacją pľojektową (CoVID-l 9)''.
Zarząd Powiatu zobowiązał Skaľbnika Powiatu clo pľzygotowania stosownej inicjatywy
w powyższyln zakľesie na na.ibliższą Sesję Rady Powiattl.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pťZeZZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach -
za. 0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzynrał się.



W dalszej części posiedzenia, Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
w odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mieľzwy poinfoľmował o aktualnej
sytuacji w Szpitalu, przekazując danę t1a temat ilości wykonanyclr wynrazów, ilości
zakaŻonych oÍaz ilości zgonów wywołanych wiľusem SARS-Co-V-2, jak ľównieŻ
o trudnościach w wykonywaniu planowyclr zabiegów.

Pľzewocllliczący Zal'ządu Jeľzy Kolaľz przeka'zal, Że w dniu dzisiejszynl odbędzie się
konfeľencja pľasowa z udziałen Mirlistľa Zdrowia, poclczas, któľej zostaną pľzekazane
iriĺbľlnacje tra tenrat nowych obostľzeli oľaz listii powiatów, któľe znajdą Się od dnia
|7 paŹdziernika w stľeÍje czeľwonej' w tyln Powiat Buski' Potradto' Przewodniczący Zarządu
poinfbrmował o planowanym na dziś posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w związktl z sytuacją wywołaną COVID-19, jak ľówniez w związku z sytuacją ewentualnego
wystąpieni a zagľoŻeni a powodziowego.

4d.20
Skaľbnik Powiatu Aľttlľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zatządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopitliowana przez Członków 'Ĺal'ządu

w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 408/2020 Zaľządu Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 15 pażdziernika 2020 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowi załqcznik nr 20 do
niniej szego pľotokołu.

^d.21Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego
w 2020 ľoktl.

Po analizie, povłyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowarriu pľzy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 409lŻ020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnĺa 15 pażdzieľnika 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqczĺtik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

A.d.22
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

Po analizie, powyŻsza ucliwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

lJchwała Nľ 4l012020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 15 pażdzierllika 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w plarrie wydatków budŻetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.
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AíJ.23
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku * Zdľoju w spľawie zmian w planie Íinansowym zadań z zakľesu administracji
ľządowej oľaz innyclr zadań zleconyclr odľębnyrni ustawami w 2020 ľoku.

Po analizie, povłyŻsza uchwała zsstała pozytywnie zaopiniowana pťZęZ Członków Zaľządu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uclrwała Nľ 4l112020 Zarządu l)owiatu w Busku - Zdľoju z dnia l5 pażdzieľrrika 2020 ľoku
w spľawie zmian w planie 1inansowym'zadan z zakľesu adrninistľacji ľządowej oľaz innych
zadan zleconyclr oclľębnymi ustawanri w 2020 ľoktt stanowi zułqcznik nľ 23 do rriniejszego
pľotokołu.

4d.24
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uohwały Zarządu Powiattr
w Busku - Zdľoju w spľawie znrian plarru wydatków w podległych jednostkaclr budżetowych.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach *wstľzymał się'

Uchwała Nľ 4l 212020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 pażdziernika 2020 ľoku
w sprawie zmiaľl planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nľ 24 do niniejszego pľotokołu.

Pľzed pľzystąpieniem do kolejnego punktu posiedzenia Skaľbnik Powiatu Ar1uľ Polniak
zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego w Busku - Zdroju Znak: PMOS.3110.13.2020 z dn. 09.10.Ż020 ľ. w spľawie
zwiększenia planu dochodów i wydatków na ľachunku dochodów i wydatków ninri
finansowanych w 20Ż0 r' _ w brzmieniu stanowiącyln załqcznik nr 25 do niniejszego
pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną rekonrendację Skaľbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyż'sz.\' wniosek w głosowalritr pľzy 4 głosaclr -za,
0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zaruąd Powiatr.r z wnioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolrro - Wychowawczego w Bľoninie Znak: SoSW-301 -8lŻ020 r. dn'
13'10'2020 ľ. o dokonanie zmian w plallie Íinansowym na 2020 ľok - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 26 clo niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekometrdację Skaľbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -za'
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Pollriak zapoznał Zarząd Powiatu z wt-lioskiem Dyľektoľa
Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie Znak: SOSW_301-9lŻ020 z dn.
13.|0,20Ż0 ľ' w Spľawie zwiększenia plantt ĺ-tnaľlsowego o Śľodki za|'lezpieczone w brrdżecie
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I)owiatu Buskiego tla clokształcallie i doskoIlalenie zelwoclowe lłauczyĺ:ieli w wysokości
25 000 zł - w bľzmieniu stanowiącynl zĺlłqcznik nr 27 do rrirricjszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekonrendację Skarbnika Powiatu, Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek w głosowaniu pľzy 4 głosach -za,
0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Acl.25
Skarbnik Powiattl Aľttlľ Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z pľojektem inicjatyw1,
tlclrwałoclawczej w spľawie znrian w budŻecie Powiatu Buskiego rv 2020 ľoku w bľznrieniu
stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego pľotokołu.

W związku z podjętą prZęZ'Larząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu decyzją w spľawie
przeznaczenia śľodków w kwocie 467 304 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na zadanie ľealizowanę przez Zespől opieki Zdľowotne.i w Busku Zdroju pn.:

,,Modeľtrizacja pomiesz'czen w oddziałach Choľób Wewnętľznych i Geľiatľycznym zgodnie
Zwymogami sanitaľno - epidemiologicznyIni i clokunrentacją pľojektową (COVID-19)''
Skaľbnik Powiatu poinÍbľnrował, iż do powyższej inicjatywy zostanie wpľowadzona
autopopľawka.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Decyzją CzłonkÓw Zaruądu,powyŻszą inicjatywę naleŻy pľzekazac Pľzewoclniczącemu Rady
Powiatu, celenr przekazanía do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

^d.26Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zatząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzettl Powiatu Buskiego w 2020 ľoku
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uolrwały został przy1ęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosaclr -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyz'.ią Członków Zal'ządu,powyŻszą inicjatywę rrależy przekazac Pľzewodniozącerrru Racly
Powiatu, celem ptzekazania clo zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obracl najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľlez Członków 'Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.27
Skaľbnik Powiatu Aftuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
trchwałodawczej w spľawie zniany uclrwały nľ XIV/14712019 Rady Powiatu w Busku _
Zdľoju zdnia 30 gľuclnia 20l9 ľoku w spľawie Wieloletnie.j Pľognozy lrinansowe.i dla l)owiatil
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IJuskiego na lata 2020 _ 2030 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 30 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie, powyŻszy pľojekt uchwały został przyjęty przez Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy ptzekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu' celenr przekazania do zaopiniowania pÍZez poszczcgólnc Korrrisjc Rady Powiatu'
a następnie włączenia clo porządktr obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowanitr pľzy
4 głosaclr _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.28
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie oceny sytuacji ekonomiczno - Íinansowej Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju - w brznrieniu stanowiącym załqcznÍk nr 3] do niniejszego
pľotokołu.
W opaľciu o ľapoft o sytuacji ekonomiczno _ finansowej samodzielnego publicznego zakładtr
opieki zdľowotnej jak również o spľawozdania pľzedstawianę przęz Dyľektora Zespołu
opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju, Skaľbnik Powiatu zaľekomendował ocenę pozytywną
dla każdego ze wskaŹników pod względem zyskowności, płynności, efektywności oraz
zadłuŻenia.

Po analizie, povĺyŻszy pľojekt uchwały został ptzyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, povĺyŻszą inicjatywę na|eży przekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celęm przekazanía do zaopirriowania pÍzez poszczególne Komisjc Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu'

Powyzsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
4 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Ponadto, Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zatwierdzenia sprawozdania ťtnansowego Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku _Zdroju pľzy ul. Bolrateľów Waľszawy 67 za 20l9 ľok orazpodziału
wyniku finansowego zaten okľes - w bľzmieniu stanowiącym zak1cznik nr 32 do niniejszego
protokołu.
Skaľbnik Powiatu poinfoľmował', Że wynik Zespołu opieki Zdľowotnej zamknął się zyskiem
netto w kwocie I l79 \47,44 zł. Następnie, Skaľbnik Powiatu pľzytoczył zapisy ze
spľawozdania lriezaleŻnego Biegłego Rewidenta zbadania, gdzie w opinii Biegłego
spľawozdanię finansowe przedstawia rzetelny ijasny obtaz sytuacji rnajątkowej i Íinansowej
SP ZoZ na dzieli 31 gľudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za ľok obľotowy
zakonczony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie pľzepisami ustawy
oľaclrunkowości, ponadto jest zgodnY, co do fbrmy i tľeści zobowiązrrjącymi sP ZoZ
pľzepisami pľawa oľaz Statutern SP ZoZ, jak ľównież spľawozdanie f-tnansowe zostało
sporządzone na podstawie pľawidłowo pľowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z pľzepisanri ľozdziału 2 Ustawy o ľachunkowości.
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W pľzedstawionej przez l)ległego Rewidenta opinii znajdu.ię się ľównieŻ zapis, Że badany
Szpital posiada ujemny Íundusz własny. Fundusz własny ogółenr na 31.|2.Ż0l9 ľ. wynosi
minus 270l 046,17 zł. Nieľoz|iczone starty netto po uwzględnieniu wyniku netto za2019 r.
wynoszą 17 893 002,20 zł. PowyŻsze Íäkty świadczą o istnieniu istotrrej niepewności, któľa
n'loŻe powodowac powaŻne wątpliwości, co do zdolności Szpitala do kontynuacji
działalności' opinia Biegłego nie zawieľa zastrzeŻen w odniesieniu do w/w spľawy. Skarbnik
Powiatu zaznaczył, że podalrych przez Biegłego zastľzeŻeń nie ma się co obawiać, poniewaz
ujenrny Í'unclusz występuje pľaktycznie od początku istnienia Powiatu, a Szpitale są w clużo
goľszej syttracji. Ponadto, Skaľbnik Powiatu zaz.naczył, żc w poľównaniu do popľzedlricli
okľesĺiw. stľata z lat ubiegłych maleje.
Podsumowu.iąc, Skaľbnik Powiátu poinfbľmował, że wszystkie księgi Są pľowadzone
w sposób pľawidłowy i obľaz, który pľzedstawia Dyľektor ZoZ w spľawozdaniach jest
właściwy' co pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o należycie pľzygotowane
dokumenty.

Po analizie, powyŻszy pľojekt uclrwały został pL-Zyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 4 głosach -'z,a.0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyť1ą Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę należy ptzekaz'ać, Pľzewodniczącernu Racly
Powiatu, celem pľzekazania do zaopiniowania przę'Z poszczegĺilne Konris.ie Rady Powiatu,
a następnie włączenia do poľządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

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

A.d.29
Skaľbrrik Powiatu Aľtuľ Polniak zapozl^tał CzłonkÓw Zarządu Powiatu ze Sprau,ĺlzdaniem
rzeczov)o - .finan"'ĺłv)ym Samoľzqdtl polł,iclĺoy,e8() ĺl zcldąniach zrealizowanych ze środków
PFRON v, olq^esie trzech kv,aľtałĺjw 2020 ł'oku - w brzmieniu stanowiącym załqczłtik nr 33
do niniejszego pľotokołu'

Po przeanalizowaniu, bioľąc pod uwagę pozytywną ľekomendację Skaľbnika Powiatu,
powyższe spľawozdanie zostało przyjęte przez Zaľząd Powiatu w głosowaniu pľzy 4 głosach
_za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.30
Zaruąd Powiatu zapoznał się ze spľawozdanieIrr ĺjlransowym Związku Powiatów Polskicli za
ľok 20 79 oľaz z pľojektem budżetu Związkőw Powiatów Polskich na rok 2()20 - w bľzmieniu
stanowiącyl"n załqcatik nr 34 do niniejszego pľotokołu.

4d.31

łl/ sprawach rĺiżłtyclt :

l. Skaľbnik Powiattt Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z infoľmacją w zakľesie
wykonanyclr dochodów wlasrrych w Powiecie Buskillr z tytułu podatku dochoclowego
od osób ťlzyczllych - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 35 clo nirriejszego
pľotokołu.
Skaľbnik Powiatu zwľócił uwagę na powazne zagroŻenie, .ieŻeli nie zostanie
wykorrany PIl', na poziolrrie, któľy jest zaplanowany po stľonie cloclroclów w btrclżecie
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1.4

Powiatu na kwotę 13243 899'00 zł. lstnic.ie wtedy nrożliwośĺj. Że bvdŻet nroze byi
nrniejszy po stľonie doclrodów o ok. 800 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz ptzekazał, że z inťoľmacji jakie posiada
wynika, Żeznacznię zostaną obcięte dochody na ľok 202|.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zaľządu
Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie ogłoszerria otwaľtego konkuľsu ol'eľt na

powieľzenie ľealizacji zadarńa z zaktesu pľowaclzenia punktów lrieoclpłatnej pon1ocy
prawnej lub nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w Ż021 ľoktt przcz
oľganizacj e pozaruądow e.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZęz Członków
Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał
Się.

Uclrwała Nľ 413lŻ0Ż0 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z drńa 15 paŹdzieľnika
2020 roku w spľawie ogłoszenia otwaľtego konkuľsu ofert na powieľzenie realizacji
zadania z zakresu prowadzenia purrktów nieodpłatnej pomocy pľawrrej lrrb
nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 2021 ľoku p1'7.ez oľganizacje
pozarządowe stanowi zalqcaúk nr 36 do niniejszego pľotokołu'

Naczelrrik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľopozycję zapľoszenia
pľzedstawicieli oľganizacji pozaľządowych pľowaclzących działalność pożytku
publicznego do udziału w komisji konktlľsowej' opiniującej ofefty na powierzenie
ľealizacji zleconego zadania aclministľacji rządowej z zakľesu pľowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy pľawnej lub punktu nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego
w 202l ľoku.

Powyższe zaproszenie - w brzmieniu stanowiącynr załqcznik nr 37 do niniejszego
pľotokołu zostało zaakceptowane pÍZeZ 7'arząd Powiatu.

W związku z pytaniem Członka Zaruądu Wiesława Marca Pľzewodniczący Zarz.ądu
.Teľzy Kolaľz zobowiązał się do uzyskania infoľmacji od Dyľektoľa Porł,iatowego
Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju w zakľesie pozyskania ptzez pľojektanta uzgodnień
w spľawie odpľowadzenia wód w związku z budową choclnika w m. Wełecz.

W odpowiedzi na pytania Członków Zarządtt Przewodniczący'Zarz'ądu Jerzy Ko\arz
przekazał aktualne infbnnacje na temat Sytuacji w l)omu Pomocy Społecznej
w Gnojnie, jak ľównieŻ poinfonnował, Że pobľano do badania wymazy od
pensjonaľir-rszy z l)onru Pomocy Społecznej w Zborowie i na dzień dzisiejszy nie są
Znane wyniki. Ponadto, Pľzewodnicząay Zarządu przekazał, Że w jednostkach
oświatowych zdaruają się pojeclyncze pľzypadki izolacji. W jednej Ze szkół
ponadpodstawowych uczniowi został stwieľdzony pozytywny wynik. Następnie,
Pľzewodniczący Zaľządu 'Jerzy Kolaľz poinľoľmowal, Że w związku z pľzejściem
Powiatu Buskiego do stľefy czeľwonej, na clzisiejszyrn spotkarriu u Wojewody' będzie
wnioskował o zawieszenie zajęi w szkołach na okľes dwóclr tygodni.

3.

4.
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Ad.32
Po zľcalizowaniu poľządku obľacl Pľzewodniczący Zaľ'lądv Jerzy Kolaľz podziękował
obecnym za udz.iał i o godzinie 9a0 zalrrknął posiedzeníe Zarządĺl Powiatu.

l)rtltokĺjl sptlľządzila'
Wi,llctir Waua .\ '\' ł-l
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