
Znak: BR. 002 2.2 .9 6.2020

Pľotokól Nľ 96/2020
z posiedze nia Zarządu Powiatu

z dnĺa 22 paź.dziernĺka 2020 roku
któľe odbylo sĺę w foľmie telekonfeľencji

W posiedzeniu Zarządu udzial wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Kordos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Krzysztof Tułak _ Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju
Gľzegotz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku 'Zdroju
Aľtur Polniak - Skarbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczęlnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Krzysztof Zapiórkowski - Naczęlnik Wydziału KT
Adrian Lasak _ Inspektoľ w Wydziale SoZ

Pľoponowany poľządek posĺedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Stwieľdzenie quorum.
Przyjęcie poľządku posiedzenia'
Przyjęcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.
Zapoznanie się z pismem Ministľa Infľastľuktuľy dotyczącym kryteľiów oceny i weryfikacji
zadań wnioskowanych o dofinansowanle z ľezerwy subwencji ogólnej w roku 2021
(Dyr. PZD w Busku - Zdľoju).

6. Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju
o pľzesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg w kwocie ll230 zł z zadania
pn.: ,'Koszenie traw, wycinka krzaków, opľysk'' na zadania pn': ,,Pionowe oznakowanie
dľóg'' _ l0 000 zł, ,,Poziome oznakowanie dľóg'' - l Ż30 zł (Dyr.PZD w Busku - Zdľoju'
Skarbnĺk Powĺatu).

1.

2.
3.
4.
5.
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7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zfuoju o zwľot
śľodków w wysokości 2 60l,65 zł przekazanych w dniu 08.10.2020 r. otaz śľodków
w wysokości 3 |20,72 zł przekazanych w dniu 16'10.2020 ľ. (Dyľ. PZD w Busku -
Zdľojun Skarbnik Powiatu).

8. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
o wydłuŻeniu terminu czasowego częściowego zaptzestania działaIności w oddziałach
Choľób Wewnętrznych i Geriatrycznym (Dyľ. ZoZ w Busku _ Zdľoju' Nacz. Wydz.
soz).

9. Zapoznanie się z kwaľtalnym sprawozdaniem Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdrojuo stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych orazpotęczeń i gwarancji RB-Z wg stanu
na koniec III kwaľtału 2020 roku oľaz z kwaľtalnym Sprawozdaniem o stanie należności
oľaz wybľanych aktywów finąnsowych RB-N wg stanu na koniec III kwaľtału 2020 ľoku
(Dyr. ZoZw Busku _ Zdľoju, Skarbnik Powiatun Nacz. Wydz. SoZ).

10. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie WraŻeníazgody na wydzieľżawienie pÍzez
Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju na okres 5 lat powierzchni użýkowej
l42,4O m2 z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez pľzepľowadzania
proceduľy pľzetaľgowej (Dyľ. ZoZw Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

l!,Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2020 r' polecającą
Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w okresie od dnia 19 pażdziernika
Ż020 r. do odwołania na teľytoľium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ľealizację
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwa|czaniem CoVID-l9 (Dyľ. ZoZw Busku _Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

12. Zapoznanie się z Pľotokołem z posiedzenia Komis.ii Konkursowej opiniujqcej oferty złożone
przez organizacje pozarzqdowe w ramach otwartego konkuľsu ofert na wsparcie realizacji
przez organizacje pozarzqdowe i inne uprawnione podmioý, ządań z zalcresu ochrony
i pľomocji zdľowia ogłoszonego Uchwalq Nr 395/2020 Zarzqdu Powiatu w Busku - Zdrojĺl
z dnia 24 września 2020 roku (Nacz. Wydz. SoZ).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie ogłoszenia wyników
otwaľtego konkuľsu ofeľt na wsparcie rcalizacji przez oľganizacje pozarządowe i inne
upľawnione podmioty,zadaniaz zakľesu ochľony i pľomocji zdľowia (Nacz. Wydz. SoZ).

14. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Tľanspoľtu w spľawie uwzględnienia
w,,Wieloletnim Planie Finansowym'' zadania polegającego na usuwaniu i pľzechowywaniu
pojazdów na parkingu strzeżonym (Nacz. Wydz. KT, Skaľbnĺk Powiatu).

15. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -
Zdľoju w spľawie zaopiniowania wysokości stypendium za wyniki w nauce (Nacz. Wydz.
EK).

16, Zapoznanie się Ze sprawozdaniami Dyľektorów: Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbľmatycznych
w Busku _ Zdroju, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju z rea|izacjí
pľojektu edukacyjnego pn.: 

',Dobľy 
staľt 2.0'' (Nacz. Wydz. BK).

17. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno _ InÍbľmatycznych w Busku -
Zdroju o pľzeniesienie niewykoľzystanych śľodków z dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli na uzupełnienie limitu wydatków na wynagľodzęnia osobowę
a takŻe o wyrażenie zgody na dokonanie pľzesunięcia wolnych środków Íjnansowych
pomiędzy paragľafami klasyfikacji budŻetowej (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatruęnie wniosku Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju
o zwiększenie planu ťlnansowego o śľodki zabezpieczone w budżecie Powiatu Buskiego
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Nacz. Wydz. EK' Skarbnik
Powiatu).
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l9. Rozpatrzenię wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _Zdľoju o zmianę
w planie finansowym wydatków budżetowych (Skaľbnĺk Powiatu).

20. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -
Zdľoju o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budzetu na Ż020 rok (Skarbnĺk
Powiatu).

21. Rozpatľzenię wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju
w sprawie wyľażenia zgody na dokonanie pľzesunięó śľodków finansolvych w planach
wydatków na2020 rok (Skaľbnik Powiatu).

2l.Przyjęcie autopoprawki do pľojektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian
w budżecie Powiatu Buskiego w Ż020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

23.Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnĺk Powĺatu).

24, Przyjęcie autopoprawki do projektu inicjatywy uchwałodawczď1w sprawie zmiany uchwały
nrXIYll47l2O19 Rady Powiatu w Busku _Zdľojuzdnia3O gľudnia 20l9 ľoku w sprawie
Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20Ż0'2030 (Skarbnik
Powiatu).

25. Podjęcie inicjatywy uchwałod awczej w spľawie zmiany uchwały Nr XVII/I 89/2020 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 maja 20Ż0 r . w sprawie okľeślenia zadań oraz podziału
śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych,
przypadających według algorytmu w 20Ż0 roku na rea|ízację zada'h z zakľesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim (Skarbnik
Powĺatu).

26. Spľawy tőŻne.
27 . Zamkni ęcie posied zenia.

Ad. I
obľadom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőty powitał
zebranych i o godzinie 800 otwoľzył 96 posiedzenie Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji _ lísty obecności Członków Zarzqdu oraz
zaproszonyclt osljb stanowÍq załqcznikÍ nr 1 i 2 do niníejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany pÍzęz Pľzewodni czącego Zarządu poľządek obľad Członkowie Zarządu przyję|i

bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokół Nľ 95/2020 z dnia 15 pażdziernika}}Z} ľoku został przyjęty pľZeZ Członków Zaľządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał

się.

Ad.5
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismenr Ministra Infľastľuktury z dnia 02.l0.2020 r' dotyczącym kryteľiów
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oceny i weľyfikacji zadań wnioskowanych o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
w roku 20Żl _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr J do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu postanowił, Że we wniosku o dofinansowanie zrezerw
subwencji ogólnej w 2021 ľ. ujęte zostanię zadanię dotyczące modeľnizacji mostu
w m. Skorocice w ciągu drogi Nľ 0084T Siesławicę - Skoľocice.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzylrrał się.

Ad.6
Dyrektoľ Powiatowęgo Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwĺőcił się do

Zarządu Powiatu z wnioskiem z dnia 19.10.2020 r. Znak: PZD.s2'31l0.61 .2020 w spľawie
vĺyraŻenia zgody na przesunięcie środkőw zbieŻącęgo vtÍzymania dľóg w kwocie ll 230 zł
z zadania pn.: ',Koszenie tľaw, wycinka kľzaków, oprysk'' na zadania pn.: ,,Pionowe
oznakowanie dľóg'' w kwocie l0 000 zŁ otaz,,Poziome oznakowanie dľóg'' w kwocie l 230 zł
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zavąd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad.7
Dyrektoľ Powiatowe go Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Zarząd
Powiatu z wnioskiem z dnia 19.10.20Ż0 r. Znak: PZD.S2.3||0.62,2020 o zwľot śľodków
w wysokości 2 601 ,65 zł ptzekazanych w dniu 08.10.20Ż0 r. oÍaz środków w wysokoŚci
3 I2O,72 zł pľzekazanych w dniu 1 6.|0.2020 ľ. Śľodki te zostały zwľócone PZD w Busku _

Zdľ oju z ub ezpíeczen i a j ako ods zkodo w anię za u szkodzeni e b aľi er.

Pismo Dyrektoľa PZD w Busku _ Zdroju w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqczník nr 5 do

niniej szego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.8
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapoznal Członków
Zaľządu Powiatu z infbľmacj ąz dnia 14 pażdziernika 2020 ľ. o wydłużeniu do 3l paŻđziernika
2020 ľ. teľminu czasowego częściowego zaprzestania działalności w oddziałach Choľób
Wewnętrznych i Geriatrycznym - w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 6 do niniejszego
pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakľesie została pľzyjęta pľZeZ Członków Zarządu do wiadomości.

Ad.9
Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Gľzegorz Lasak zapoznał Członków
Zaruądu Powiatu z RB-Z kwartalnym spľawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwaľancji wg stanu na koniec III kwaľtału 2020 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu oľaz RB-N kwaľtalnym spľawozdaniem
o stanie należności oraz wybľanych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwaľtału
2020 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 8 do niniejszego pľotokołu.

InÍbľmacja w powyższym zakresie została przyjętaprzez Członków Zarządu do wiadomości.
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Ad. 10
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ZdrojuGtzegorz Lasak zwrőcił się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem w sprawie wyľażenia zgody na wydzieľżawienie przez Zespőł opieki
Zdrowotnej w Busku Zdroju na okľes 5 lat powierzchni użytkowej 142,40 m2

Z przeznaczeniem pod działalnośó apteki ogólnodostępnej bez przeprowadzania pľoceduľy
pľZetargowej _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu'

Na podstawie Uchwały Nľ XXXVIII/334120|0 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
30 marca 2010 ľoku Zespoł opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju zawarł umowę z ťltmą
Innomed Sp. Z o,o.) ktiľej przedmiotem była dzięrŻavła nieruchomości gruntowej
o powierzchni 35l m2 zprzeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej.Umowa ta

zostaŁazawarta w dniu 8 listopada 20l0 ľ. na okľes l0 lat.

Zgodnie z Uchwałą Nľ XIX/2I612020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 25 wrzęśnia
2020 ľ' w spľawie określenia zasad zbycia, vĺydzierŻawienia, wynajęcia, oddania
w uŻytkowanię oruz uŻyczenia aktywów trwałych Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju odstąpienie od foľmy pľzetaľgowej może nastąpić w następujących przypadkach:

1. na rzęcz dotychczasowych podmiotów, które przed zakonczeniem trwania umowy
zgłoszą chęć jej przedłuŻenia i pľowadzenia tam działalności w niezmienionej formie,
o ile nie będzie to kolidowało z realizacją zadań statutowych Zespołu lub Powiatu
a dotychczasowa umowa ľealizowana jest prawidłowo;

2. jeŻe|i w wyniku przetaľgu ogłoszonego w okľesie ostatnich 6 miesięcy nie został
wyłoniony Żadęn oferent;

3. w przypadku umów uŻyczenia na rzecz osób fizycznych i pľawnych prowadzących
działalność charytatywną, opiekuńczą, kultuľalną, leczniczą, oświatową,
wychowawczą' spoľtową' pľomującą zdrowy tryb Życia_nie kolidującą w Żaden sposób
z dzi ała|nośc i ą Ze społu.

Przedmiotowa nieruchomość vĺydzierŻawiona zostanie na rzecz dotychczasowego podmiotu
prowadzącego aptekę ogólnodostępną.

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju do
uzupełnieniaprzedłoŻonego wniosku o informacje na temat waľtości księgowej netto i wartości
księgowej bľutto powierzclrni użýkowej 142,40 n2.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie wytaŻenia zgody na wydzierŻawienie pÍZez Zespőł opieki
Zdrowotnej w Busku Zdroju na okres 5 lat powieľzchni użytkowej 142,40 m2

z przeznaczeniem pod działalność apteki ogólnodostępnej bez pĺzeprowadzania pľoceduľy
pľzetargowej _ w bľzmieniu stanowiącym zűłqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaľządu, powyŻszą inicjatywę na|eŻy pľzekazać, Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do porządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
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Ad. 11

Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego z dnia 15.l0.2020 r. polecającą
Zespołowi opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju w okľesie od dnia 19 października 2020 r.

do odwołania na teľytoľium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ľealizację świadczeń
opieki zdľowotnej w zwíązkuzzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwa|czaniem CoVID-l9
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdroju poinfoľmował, Że złoŻył do Wojewody Świętokľzyskiego
wniosek w sprawie zmiany w/w decyzji. Na mocy pľzedmiotowej decyzji eliminowani są

z|eczeniaw ZoZ w Busku _ Zdrojupacjenci oddziałów zabiegowych, tj. Chiruľgii Uľazowo _

ortopedycznej' Chiruľgicznego.ogólnego i Ginekologiczno PołoŻniczego. Ponadto
konieczne będzie zapĺzestanie działalności Poľadni przy wlw oddziałach.IzbaPrzyjęć, ľównież
ograniczy zakľęs działania wyłącznie do pacjentów z potwieľdzonym dodatnim wynikiem,
a świadczenia ambulatoľyjne nie będą ľealizowane. Dyľektor ZoZprzekazał,Że zaproponował
rozwiązania w zakľesie wyłączenia częŚci Szpitala i pozostawienia jej dla pacjentów
z negatywnym wynikiem CoVID-tg' Wojewoda Swiętokľzyski nie vłyrazíł zgody na

Zapľoponowane ľozwiązanía i polecił realizację decyzji z dnia l5.l0.2020 ľ.

Dyrektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju zwrÓcił uwagę' że w chwili obecnej do Szpitala w Busku _

Zdroju kieľowani są pacjenci z tęrenu całego województwa świętokľzyskiego' Jedynym
kryterium branym obęcnie pod uwagę jest pozytywny wynik COVID-I9' Dyrektor ZoZ
poinformował o przypadkach kieľowania do ZoZ w Busku - Zdroju pacjentów, któľzy oprőcz
COVID-I9, cierpią takŻe na inne schoľzęnia m.in. choroby psychiczne, pacjentów po udarze
mózgu.

Dyrektor ZoZ w Busku Zdroju przekazaŁ, Że podczas spotkania z Wojewodą
Świętokľzyskim, w któľym uczestniczył wraz ze Starostą deklaľowano m. in. pomoc ze strony
konsultantów wojewódzkich związaną z pľzeniesięniem przebywających obecnie w ZoZ
w Busku _ Zdroju pacjentów z negatywnym wynikiem CoVID-lg do innych Placówek,
zaopatrzenie Szpitala w niezbędny sprzęt. Dyrektor ZoZ poinformował o pľoblemach
zprzekazaniem pacjentów do inných Szpitali.

Dyľektoľ ZoZ w Busku Zdľoju poinťoľmował, że zgodnie z decyzją Wojewody
Świętokľzyskiego, Szpital od dnia 79 pażdzieľnika powinien zapewnić,44 łőŻka dla pacjentów
z potwieľdzonym zakaŻeniem wirusem SARS-CoV-2 a na dzień dzisiejszy w Szpitalu
pľzebywa juŻ 47 pacjentów zpozytywnym wynikiem CoVID-l9.

Pľzewodniczący Zarządu poinfoľmował, Że po otľZymaniu od Dyľektoľa ZoZ w Busku _

Zdroju wykazu pacjentów z negatywnym wynikiem CoVID-l9, zwróci się do Dyrektora
Świętokľzyskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach o podjęcie dziaŁan mających na

celu pľzeniesienie w/w pacjentów do innych Placówek.

Dyrektoľ ZoZ w Busku Zdtoju nadmienił, że podczas spotkania z Wojewodą
Świętokľzyskim, padła również deklaracja odnośnie zapewnienia Szpitalowi niezbędnego
sprzętu i śľodków ochrony osobistej. Dyrektoľ ZoZ poinťoľmował, że w dniu wczoľajszym
dokonał zakupu m.in. masek i kombinezonów ochľonnych za kwotę 300 000 zł. Dyľektor ZoZ
wskazał na znaczny wzľost zuŻycia tego ľodzaju asoľtymentu oľaz tlenu medycznego.
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W związku zdecyzjąWojewody Świętokrzyskiego zgodnie z któľą ZoZw Busku _ Zdľoju stał
się podmiotęm leczniczym pľzeznaczonym do hospitalízacji pacjentów z COVID-19 oľaz
w nawiązaniu do ľozmowy i ustalęń odnośnie zabezpieczenia Szpitala w podstawowe śľodki
ochľony osobistej oraz materiały i urządzenia do prawidłowego ťunkcjonowania Placówki,
Pľzewodni czący Zarządu zobowiązał Naczelnika Wydziału SoZ do pľzygotowania wniosku do
Woj ewody Świętokľzyskiego o natychmiastowe zabezpieczenie ilw spľzętu.

Dyrektor ZoZ w Busku _ Zdroju nadmienił o pojawiających się infoľmacjach prasowych
odnośnie objęcia przez Niego nadzoru nad dwoma obiektami uzdľowiskolvymi
przeznaczonymi dla pacjentów z COVID-l9.

odpowiadając na pytanie Członka ZarząduTomasza Mieľzwy odnośnie przekazania pacjentów
z ujemnym wynikiem COVID-I9 do innych Placówekw związku z ustanowieniem Szpitala
w Busku _ Zdroju z przeznaczeniem tylko do lęczenia choľych na COVID- 1 9, Dyľektor ZoZ
w Busku _ Zdroju poinfoľmował o problemach w tym zakľesie, wskazując na pacjentki
oddziału Ginekologi czno _ Położniczęgo, którym inne Szpitale w ľegionie odmówiły przyjęcia
w okľesie gdy oddział Ginekologiczno _ Położniczy ZoZ w Busku _ Zdroju pełnił rolę
ośrodka opieki PołoŻniczo - Ginekologicznej dla kobiet z podejľzeniem zakaŻenia wirusem
COVID-I9.

odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Tomasza Mieľzwy odnośnie posiadania w chwili
obecnej przez Szpital wolnych łőŻek dla pacjentów z COVID-l9, Dyrektoľ ZoZ w Busku _
Zdroju wyjaśnił, Że na chwilę obecną nie ma wolnych łóŻek dla dorosłych pacjentów
zpozytywnym wynikiem COVID -l9. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego Szpital
od dnia 19 października bľ. powinien zapewnió 44 łőŻka dla pacjenÍow z potwieľdzonym
zakaŻeniemwiľusem SARS-CoV -2 anadziendzisiejszy w Szpitalu przebywa już 47 pacjentów
z pozýywnym wynikiem CoVID-l9. obecnie Szpital dysponuje 8 wolnymi łóżkami na

oddziale Pediatľycznym oraz 10 łózkami na oddziale Ginekologiczno - Położniczym.
od 26 paŹdziernika bľ. dostępna będzie pozostała iloŚć łózek.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu zapozna|i się z pismem Dyľektoľa
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju oraz opiniami pľawnymi w przedmiocie
odkupienia majątku trwałego Fundacji Gospodaľczej św. Brata Albeľta w Kielcach, jakim jest
winda zlokalizowana przy użyczonym przez Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
budynku pľzy ul' Bohateľów Waľszawy Z przeznaczeniem na cele pľowadzenia działalności
w zakľesie hospicjum stacjonarnego i domowego orazZakładu opiekuńczo _ Leczniczęgo _

załqcznik nr I2 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 12
Wiceprzewodniczący Zaruądu, Pľzewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak
oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznali Członków Zaruądu Powiatu
z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniujqcej oferý złożone pł'zez organizacje
pozarzqdowe w ľamach otv)aľÍe4o konkuľsu ofeľt na wsparcie realizapji przez organizacje
pozaľzqdovle i inne upľawnione podmioĺy, zadąń z zakľesu ochrony i pľomocji zdrowia
ogłoszonego (}chwałq Nr 395/2020 Zarzqdu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 24 wrześnią
2020 roku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego protokołu.

Wicepľzewodniczący Zarządu, Przewodrriczący Komisji Konkuľsowej Stanisław Klimczak'
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach oľaz Inspektoľ w Wydziale SoZ Adrian Lasak
poinformowali, że w dniu 19 paŻdzíeľnika}}2} r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkuľsowej
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- powołanęj Uchwałą Nr 406120Ż0 Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 8 paździeľnika
2020 r. w spľawie powołania i okľeśleniazasad działania Komisji Konkursowej opiniującej
oferty złoŻone w ramach otwartego konkuľsu ofert na wsparcie rea|izacji przez oľganizacje
pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadan z zakresu ochľony i promocji zdrowia.
Podczas pľzedmiotowego posiedzenia Komisja Konkuľsowa dokonała oceny ofeľty jaka
zgłoszona została do konkuľsu' w ramach którego zabezpieczono środki finansowe w kwocie
Ż2 000 zŁ z przeznaczeniem na wsparcię zadan z zaktęsu ochĺony i pľomocji zdrowia, w tym
działalności|eczniczej wľozumieniu ustawy zdnia l5 kwietnia 20|1r' o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 t. poz. 295) polegające na wsparciu działan z zakresu opieki paliatywnej
skieľowanej dla pacjentów pľzewleklę oľaz nieuleczalnie choľych z terenu Powiatu Buskiego,
w tym zakup niezbędnego wyposażenia. Po zapoznaniu się z ofertą, Komisja uznała,
iż spełnia ona wymagania formalne. Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu, Pľzewodniczący
Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach oľaz
Inspektoľ w Wydziale SoZ Adľian Lasak zapoznali Członków Zarządu z zawartymi
w Pľotokole uwagami, które sformułowała Komisja po pľzeanalizowaniu informacji i opisów
zawaftych w ofeľcie w trakcie oceny merytorycznej. Ponadto Wicepľzewodniczący Zarządu,
Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału SoZ
Sławomiľ Dalach oraz Inspektor w Wydziale SoZ Adrian Lasak zwľócili uwagę'
że postępowanie konkuľsowe zostało wszczęte na wniosek Fundacji z dnia 20 sieľpnia 2020 r.,

w któľym Wnioskodawca zwracał się o dof,rnansowanie zakupu łożek niezbędnych
do pľowadzenia dział'alności Fundacji w zakresie prowadzonego Hospicjum. Zaruąd Powiatu
w dniu l7 wľześni a Ż020 r. pozytywnie rozpatľzył ptzedmiotowy wniosek a następnie w dniu
24 wĺześnia 2020 ľ. Uchwałą Nľ 395/2020 Zarządu Powiatu _ ogłosił otwaľty konkuľs ofert,
którego celem było doľlnansowanie zadan z zakresu: ,,ochľony i pľomocji zdľowia, w tym
działalności\eczníczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia Ż0ll r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295) polegające na wspaľciu działan z zaktesu opieki paliatywnej
skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie choľych z teľenu Powiatu Buskiego,
w tym zakup niezbędnego wyposażenia''' W zestawięniu kosztów realizacji zadania nie
przedstawiono żadnych infoľmacji wskazujących, iŻ w ramach pľzedmiotowego zadania
dokonany zostanie zakup łóŻek, o któľych była mowa wę wniosku.

Po przeanalizowaniu tľeści ogłoszenia o otwartym konkuľsie ofert na wsparcie rea|izacji pÍzęz
organizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadanía z zakresu ochľony i promocji
zdrowia, zapisów oí'efty jaka została zgłoszona clo konkuľstl oľaz po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Konkursowej zawartym w w/w Protokole z posiedzenia Komisji
Konkursowej,ZarządPowiatu postanowił przyznac dotację w wysokościŻŻ 000 złdlaFundacji
Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach'

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

Ad. 13
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofeľt na wspaľcie
rea|izacji pÍzęZ oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty, zadania z zakresu
ochľony i promocji zdrowia.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Uchwała Nr 4l4l202O Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 pażdziernika 2020 ľoku
w spľawie ogłoszenia wyników otwartego konkuľsu ofert na wspaľcie rea|izacji pÍZeZ

oľganizacje pozarządowe i inne upľawnione podmioty,zadaniazzakresu ochrony i pľomocji
zdrowia stanowi zalqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 14
Naczelnik Wydziału KT Kľzysztof Zapiórkowski poinformował Członków Zarządu Powiatu,
Żę z dniem 3l.l2.2OŻ0 ľ. wygaśnie umowa na usługi usuwania i przechowywania pojazdów
na paľkingu stľzeżonym' zgodnie z aľt. |30a ust. 5f ustawy z dnia 20 częrwca 1997 r. Pľawo
o ruchu dľogowym .'\l związku z powyższym Naczelnik Wydziału KT zwrocił się z wnioskiem
o uwzględnienie w ,,Wieloletnim Planie Finansowym'' zadania polegającego na usuwaniu
i przechowywaniu pojazdów na parkingu stľzeżonym (planowane jest zawaľcie umowy na dwa

latazdatąobowiązywaniaoddnia0l .0l.Ż02Ir.dodnia3l.12.2022r.)'JednocześnieNaczelnik
Wydziału KT zawnioskował o zabezpieczenie na w/w zadanie środków finansowych
w wysokości:

na Ż02l r. - 20 325,20 zł netto _ 25 000,00 zł bľutto,

na 20ŻŻ r. _ 20 325,20 zł netto - 25 000,00 zł bľutto.

Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Tľansportu w pľzedmiotowej spľawie stanowi

załqcznik nr I5 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, povĺyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu ptzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 15
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząď Powiatu z wnioskiem Dyľektora
Zespołu Szkół Techniczno _ Informatycznych w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzęnia
kwoty stypendium motywacyjnęgo Za dľugie półrocze ľoku szkolnego 20l9lŻ0Ż0 wypłacane
w pierwszym półroczu roku szkolnego 20201202l _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I6
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK przekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Techniczno - Inťoľmatycznych w Busku - Zdroju wynosi l50 zł dla ucznia. Do stypendium
wytypowano 51 uczniów.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium motywacyjnego
w Zespole Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte pľzezZarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za'
0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 16
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaľządĺl Powiatu
Ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Tęchniczno - Infoľmatycznyclr w Busku _ Zdroju
z realizacji pľojektu ,,Dobľy staľt 2.0'' współfinansowanego ze śľodków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Świętokľzyskiego na lata Ż014 - 2020 za okľes III kwaľtału Ż020 roku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqczník nr l7 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyŻszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości.



10

Następnie Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków Zaruądu Powiatu
ze sprawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroju z realizacji pľojektu 
',Dobľy 

start 2.0'' współfinansowanego ze środków Euľopejskiego
Funduszu Społecznego w ľamach Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 _ 2O2O za okres lipiec _ wľzesień 2020 roku _ w bľzmięniu
stanowiącym załqcznik nr I8 do niniejszego pľotokołu.

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

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Członków
Zarządu Powiatu Ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku -
Zdroju z realizacji pľojektu ,,Dobľy staľt 2.0'' współfinansowanego ze śľodków Euľopejskiego
Funduszu Społecznego w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Świętokrzyskiegonalata2014_2O2Ozaokľes odOl.07.2OŻOt.do30.09.2020r._wbrzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I9 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad. 17
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zaruąd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 ľ. Znak:
ZST-I 075.7l.497.2020 o przeniesienie niewykoľzystanych śľodków z dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli (ľozdziały 80146 i 85446) zabezpieczonych
w budżecie Powiatu na20Ż0 ľok w wysokości 25 47l zł zprzeznaczenięm na uzupełnienie
limitu wydatków na wynagľodzenia osobowe a takŻe o wyľażenie zgody na dokonanie
przesunięó wolnych śľodków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budzetowej
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu'

Po pľzeanalizowaniu, povłyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzez Zaruąd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad. 18
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju z dnia 16.102020 r. Znak: ILo.32l.70.z020
o zwiększenie planu finansowego o śľodki zabezpieczone w budzecie Powiatu Buskiego
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk
nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 19
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju z dnia 16.10.2020 r. Znak: ILo321'.69.2020 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym wydatków budzetowych
_ w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍk nr 22 do niniejszego protokołu.
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Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek zosÍał pozytywnie
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i

zaopiniowany przez Zarząd
0 głosach _wstrzymał się.

Ad.20
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdľoju z dnía 19'10.20Ż0 r. Znak:
PF.0760.33 .2O2O o pľzekwalifikowanie wydatków w planie budżetu na2020 ľok - w brzmieniu
stanowiącym załqcznÍk nľ 23 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

^d.2tSkarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju z dnia 19.10.2020 r. Znak: ZsP '07l .7 .19 '2020
w spľawie wyľażenia zgody na dokonanie przesunięć śľodków finansowych w planach

wydatków na2020 ľok _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęZ Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.22Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w sprawie zmian w budŻęcie Powiatu Buskiego w 2020 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższa autopopľáwka została przyjęta pľzęz Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzylnał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopoprawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku
_ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 26 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższa autopopľawka zosÍała przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyzją Członków Zaruądu, powyŻszą autopoprawkę należy przekazai Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu' celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przezCzłonków ZarząduPowiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.
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Ad.24
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nľ XIV/I 4712019 Rady Powiatu w Busku -Z&oju
zdnía 30gľudnia 2019ľoku wspľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2OŻO- 2030 - w bľzlnieniu stanowiącym zaĘcznik nr 27 do niniejszego
pľotokołu'

Po analizie' powyzsza autopopľawka została pľzyjęÍa ptzez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzyrnał się.

D ecy zj ą Członków Zarządu, powy Ższą autopopľawkę nal eży przekazać Pľzewodniczącem u

Rady Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte pľZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzynrał się'

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapozĺlał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uchwałoclawc'ze.i w spľawie zmíany uchwały Nľ XVII/I8912020 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 29 maja 2O2O ľ. w spľawie okľeślenia zadan oraz podzíału śľodków
z Państwowego Funduszu Ręhabilitacji osób Niepełnospľawnych' pľzypadających według

algoľytmu w 2O2O ľoku na realizację zadanz zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do

niniej szego protokołu.

Po analizie, powyższy pľojekt uclrwały został pĺzyjęty pÍzęZ Członków Zaľządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazac Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu, celem włączenia do poľządku obľad najbliższej Sesji Racly Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało przyjęte pľzęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy

5 głosaclr -za, O głosaclr -pľzcciw i 0 głosach *wstľzymał się.

Ad.26
Vľ sprawach różnyclt:

Zarząd Powiatu zapoznał się z pisnrern Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -
Zclľoju pľzekazującym do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg Kľajowych i Autostľad oddział
w Kielcach wniosek Radnego Rady Powiatu Stanisława Lolo z.głoszony podczas XIX Sesji
Racly Powiatu w Busku - Zclľojtl w dnitl 25.09'2020 ľ. w Spľawie pľzebudowy skľzyżowania
clľogi kľajowej Nľ 73 z drogą powiatową Nľ 0l45T Pacanów - Niegosławice - Chľzanów

- w bľzmieniu stanowiącym załqcuik nr 29 do niniejszcgo pľotokołu.

Ad.27
Po zrea|izowaniu poľządku obľad Pľzewodni czący Zarządu.Ieľzy Kolarz poclziękował obecqyń

' r^nn r tzaudział i o godzinie 1000 zamknął posiedzenieZaľządu Powiatu.

['ľotokól spoľząclzi la:
l]aľbaľa Ntlrvocieĺi

B.No,^,oü-qĹ


