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tel. cłnü.4t 378 30 sl,52,53

fax 4t 376 35 78
Znak: BR.0022.2.98.2020

Protokĺíl Nr 98/2020
z posiedzenia Zarządu Powĺatu

z dnia 28 paździeľnika 2020 roku'
które odbyło się w formĺe telekonfeľencji

W posiedzeniu Zarządu udzĺał wzięlĺ:

l. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Jerzy Koľdos
4. Wiesław Marzęc
5. Tomasz Mieľzwa

oraz
Gtzegorz Lasak _ Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Renata Kľzemień _ Naczelnik Wydziału EK
Iľeneusz Augustowski _ Główny Księgowy w tut. Starostwie Powiatowym
Aneta Piasecka _ Inspektoľ w Wydziale SoZ
Adľian Lasak - Inspektoľ w Wydziale SoZ

Proponowany po rządek posied zeniaz

otwaľcie posiedzenta.
Stwieľdzenie quoľum.
Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołów z posiedzen Zaruądu Powiatu: Nr 9612020 z dnia 22 paŹdziernika
2020 roku oľaz Nľ 9712020 z dnia23 pażdzieľnika 2020 roku.
Rozpatľzenie wniosku Buľmistľza Miasta i Gminy w Busku _ Zdľoju w spľawie
pľzystąpienia Powiatu Buskiego do współpľacy w zakľesie realizacji dľugiego etapu
Progľamu Rozwój Lokalny w ľamach tzw. Funduszy Norweskich i EoG (Nacz. Wydz.
EK).

1.

2.
3.
4.

5.
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6. Rozpatrzenie wniosktr Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrrlicznych i ogólnokształcącyclr
w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia zgody na zwiększenie stawki wynagľodzenia
zasadniczego dla dwóch nauczycieli pľaktycznej nauki zawodu (Nacz. Wyclz. EK).

7. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadpoclstawowych w Busku - Zdľo.iu
w spľawie zabezpieczenia śľodków Ílnansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
(Nacz. Wydz. EK).

8. Rozpatľzenie wniosku Dyľektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdľoju
w spľawie wytaŻenia zgody na propoľcjonalne obniżenię cZyl1sZU za wynajenl
powieľzclrni pod autonraty oraz najmu lokalu Za sklepik w związku Zczasorym
ograniczeniern t-unkcjonowania Zespołu z powodu cpidenrii oraz wyraŻenie zgocly na

pozostawienie automatów na ustalonynr nriejscu, jak ľówrrież o comiesięczne naliczanie
czynszłJ w kolejnych miesiącach w sposób uwzgledniający sytuację epidemiczną i sposób
pľacy szkoły ztego wynikający (Nacz. Wyclz. BK, Skaľbnik Powĺatu).

9. Podjęcie decyzji w spľawie pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu ľządowego

,'Aktywna tablica'' (Nacz. Wydz. EKo Skaľbnik Powiatu)'
l0. Rozpatrzenie wniosku Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Busku -

Zclľo.iu w spľawie wyľazenia zgody na zmianę w poszczególnych pozycjach pľelimirraľza
kosztów działalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w 2020 roku (Skaľbnik Powiatu,
Nacz. Wydz. SOZ).

1I. Zaopiniowanie spľawozdania kwartalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej przy
Towaľzystwie Pľzyjaciół Dzieci oddział Powiatowy w Busku - Zdľoju z wykoľzystania
śľodków finansowychzaIII kwaľtał 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

t2. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Warsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu
Pomocy Społecznej w Grrojrrie z wykorzystania śľodków f_rnansowych za III kwaľtał 2020
ľoku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

13. Zaopiniowanie spľawozdania kwaľtalnego Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku
Wielkim pťZy Caľitas Diecezji Kieleckiej z wykol'zystania śľoclków finansowych
za III kwaľtał 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SoZ).

14. Zapoznanie się z Uchwałą Nľ |2812020 vI Składu oľzekającego Regionalnej Izby
obľachunkowej w Kielcach z dnia 19 paŻdziernika 2020 ľoku w spľawie opinii
o inÍbľmacji o pľzebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku
(Skaľbnik Powiatu).

15. Podjęcie uchwały Zaruądv Powiatr'l w Busku - Zdľoju w spľawie konsultacji pľojektu
uchwały ,,Pľogľamtl współpľacy Powiatu Buskiego z oľganizacjanli pozaľząclowymi oľaz
innyrni podmiotami pľowadzącynri działalrrośi poŻytku publicznego w lataclr 202l-2025"
(Nacz. Wyĺlz. SoZ).

16. Podjęcie uclrwały Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie powołania Komisji
Konkuľsowe.i w celu opiniowania złoŻonyclr of-eľt na powieľzenie ľealizacji zadania
z zakľestt pľowaclzenia punkttr nieodpłatrrej pomocy pľawnej ltrb nieodpłatllego
poľadnictwa obywatelskiego w 2021 ľoku przez oľganizacje pozaľządowe (Nacz. Wyclz.
soz).

l7. Spľawy roŻne (Dyr. ZoZw l}usku - ZĺIroju, Nacz. Wydz. SoZ).
1 8. Zamknięcie posiedzęnla.

Ad. I
obľadoln Zarządu pľzewodniczył Pvewodniczący Zaľządul .Ieľzy Kolarz. któľy powitał
zebranych i o goclzinie 800 otwol'z.ył 981losieĺlzenie Z'aľządv Powiattr.



3

Ad.2
Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ aktualnie w posieclzenitt udział bieľze
5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uclrwał i decyzji lisý obecnoścĺ Człoltków Zarzĺ1du oľaz zűproszo,ryclt osĺjb stunowiĺ1
załqczniki nr I i 2 do niniejszego pľotokolu.

Ad.3
Pľopolrowany przez Pľzewodľliczącego Z'arządu poľządek obľac1 Członkowie Za,'-ządu pľzy.jęli
bez uwag w głosowanitl pľzy 5 głosaclr -'za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylrrał się.

Ad.4
Pľotokoły z posiedzen Zaĺ-ządu Powiatu: Nľ 9612020 z. drria Ż2 paŻdzieľnika 2020 ľoku oraz
Nr 9712020 z dnia 23 pażdziernika 2020 ľoku zostały przyjęte pÍZęz Członków Zarządu
Powiatu bez ttwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstľzylnał się.

Ad.5
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem
Buľmistľza Miasta i Gminy Busko _ Zdľoj Znak: oIS'033.5'10.20Ż0 z dn.27'10.Ż0Ż0 r.
w spľawie pľzystąpienia Powiatu Buskiego do współpľacy w zakresię ľealizacji dľugiego
etapu Pľogľamu Rozwój Lokalny w ľanrach tzw. Ilunduszy Noľweskich i EoG - w bľznrieniu
stanowiącyn załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.
Współpľaca będzie obejmowała zakľes zadan dotyczący:

1) udziału w twoľzeniu pľogľanru kultuľalnego iľekľeacyjnego na teľenie miasta oľaz
zielonego centrum;

2) udziału we wdľażaniu Strategii ľozwoju edukacji ponadpoclstawowej;
3) udziału w oľganizacji kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomośi rnieszkańców

o mozliwościach i potľzebaclr osób z niepełnospľawnością;
4) udziału w budowie bezpiecznych ścieŻek łączących tniasto z obsz.atanri wiejskimi

oľaz atľakcjami tuľystycznymi w okolicy.

Po przeanaIízowaltiu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.6
Naczelnik Wydziału I]K Renata Kľzemień zapoznała Zarząd Powiattl z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół 'feclrnicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju Znak:
ZSTio.1l22.l146'Ż020 z dn. 19.|0.2020 ľ. W spľawie wyľażenia zgody na zwiększenie
o 20Yo nrir'rimalnej stawki wynagľodzeĺiia zasaclniczego dla clwclch nauczycieli pľaktyczlrej
nauki zawodu w okľesie od 01 .10.2020 ľ' clo 31.12.Ż020 r. _ w bľzmieniu stanowiącynr
załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

Po przeanďrizowattiu, Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzyrnał się.

Zgoclnie z zobowiązaltietrr z posiedzenia Z'aľząclu z dn. 30 wľześriia bľ. Przewodniczący
Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinĺbľnrował Członków Zarządu o pľZepľowaclzonei ľoznrowie
z Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogóhrokształcącyclr w Busktl - Zclľo.il-l w wyniku,
któľej Dyľektoľ wyľaziła zgodę na wspaľcie działan znrieľzających clo pľzekształcenia
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Wskazanyoli 1lolnieszczeli w l)owiatowym Mięclzyszkolnynr ośľoc1ku Spclľtowynr w Br-rsku -
Zdro.iu w salę na za.ięcia tľeningowe, jak ľciwnieŻ ľenront szitttli.

Ad. 7
Naczęlnik Wydziału EK Renata Kľzemień z'apoznała 7'aľząd Powiatu z wnioskienl f)yľektoľa
Zespołu Szkół Ponaclpodstawowych w Busku - Zctľoju Znak: ZSP.O71.\.I02.2020 z drr.
Ż0.l0.2020 ľ. w Spľawie zabezpieczenia Śľodków ĺinansowyclr na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w okľesie X-XII 2020 l'. w wysokości 539,00 zł - w bľznlieniu stanowiącyln
zalqcatik nr 5 do niniejszego pľotokołtl'

Po ptzeanalizowaniu' Zaľząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowalliu pľzy 5 głosach -za,0 głosacli -pľzcciw i 0 głosacli _wstľzyrrrał się'

Ad.8
Naczelnik Wyclziału EK Ręnata Kľzenrień z.apoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Zespołu Szkół Ponadpodstarł,owyclr w Bttsku - Zdľoju Znak: ZsP.071,7.18,20Ż0 z dn.
19.|0.2020 ľ' w Spľawie wyľażenia zgody na pľopoľc.ionalne obniżenie cZynsZU za wynajenr
powieľzchni pod automaty oraz lrajmu lokalu Za sklepik w 'związkv Z czasowynl
ogľaniczeniem funkcionowania Zespołu w miesiącu pażdzieľnlku oraz wyľażenic zgocly na
pozostawielrię autonratów na ustalonynr nriejscu, jak ľówrricz o comiesięczne naliczanie
czyl7szu w kolejnyclr nriesiącach w sposób uwzgledniający sytuację epiderlriczną i sposób
pľacy szkoły z tego wynikający _ w bľznrieniu stanowiącyrn załqcznik nr 6 do rrinie.iszego
pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pocl uwagę pozytywną ľekolrrendację Naczelrrika Wydziału EK
oraz Głównego Księgowego tut' Staľostwa Powiatowego, Zarząd Powiatu pozytywľrie
zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu pľzy 5 głosaclr -za, 0 głosaclr -przeciw
i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzelnień zwrociła się do Zarz'ądu Powiatu o pocljęcie
decyzji w spľawie pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu ľząclowego ,'Aktywna tablica''.
Naczelnik Wydziału E'K poinÍ'oľmowała, że w dniu wczoľajszynr ukazało się ľozporządzenie,
któľe ľeguluje kwestie związane z pozyskanienr w ľoku biezącyll'l wspaľcia ĺjnansowego na
zaktrp pomocy dydaktycznych (m.in. pľzenośnego sprzętu komputeľowego). Z tlwagi, Że
pľogľam ten jest czteľoletni, Naczelriik Wydz.iału EK w poľozunrieniu z Dyľektoľami
jednostek oświatowyclr Powiatu ustaliła, Że w ľoku bieżącyln Z wnioskiem wystąpią te
Szkoły, któľe lrajbaľclziej potľzebują laptopów clo zc1alnego nauozania i są to Zespół Szkół
'fecluricznyclr i ogólnokształcącyclr oľaz I Licetrnr ogólnoksztaľcące. Wysokośó
cloflnansowania, jaką nroŻe otľzymai clana Szkoła to l4 000 zł clotacji pľzy wkłaclzie własnym
oľganll pľowadzącego wynosZącym 3 500 z'ł.

Wniosek oľganu pľowadząccgo oľaz wnioski Dyľektoľów Zespołu Szkół 'fechnicznych
i ogólnokształcących i I Liceunr ogólnokształcącego stanowią zalqcznik nr 7 do nirriejszego
pľotokołu.

Po pľzcanalizowaniu, bioľąc pcld trwagę pozytywną ľekonrcnclację Głównego Księgowcgo ttlt.
Staľostwa Powiatowego, Zaľząd Powiatu pocl.iął clecyzję o pľzystąpierriu clo pľojcktil
ľządowego ',Aktywna tablica'' w głosowanitl pľzy 5 głosach -z'a, 0 głosaclr -pľzeciw
i 0 głosach -wstľzyrnał się'
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Ad. t0
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowego lľeneusz Augtrstowski z'apoznał 7'aľz.ąc1
Powiatu z wnioskiem Towaľzystwa Pľzyjaciół Dzieci odclział Powiatowy w Busku - Zdrojul
w spľawie wyľaŻenia zgody na ztnianę w poszczególnych pozycjach pľelirninaľza kosztów
ĺlziałalności Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w 2020 ľoku'
Wniosek Towaľzystwa Przyiacioł Dzieci oddział Powiatowy w Busku - Zdroju Znak:
'fPD.oP.08.2020 z cln. 08.l0.2020 ľ' wÍaz. z opinią Powiatowego Centľum Ponrocy Rodzinie
w Busktl - Zdľojrr Znak: PCPR'ZPON'540' 1'2.14.2020 z' dn. 13.l0.20Ż0 ľ. stanowi załqcaük
nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, bioľąc pod Llwagę pozytywną ľekonrendację Głównego Księgowego ttrt.
Staľostwa Powiatowego powyższy wniosek został pozytywriie zaopiniowany pľzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 11
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski pľzeclstawił
sprawozdanie kwartalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowe.i ptz.y l'owarzystwie Pľzyjaciół Dzieci
w Busku - Zdľoju z wykoľzystania Śľodków finansowych za lll kwar1ał 2020 roku'

Spľawozdallie kwaľtalne Waľsztatĺiw Teľapii Zajęciowej przy fowaľzystwie Pľzyjaciół
Dzieci oddział Powiatowy w Busku - Zdľoju wraz Z opinią Powiatowego Centľuln Ponrocy
Rodzinię w Busku - Zdľoju do w/w spľawozdania stanowi załqcznĺk łtľ 9 do niniejszego
pľotokołu.

Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski oraz Inspektoľ
w Wydziale SoZ Aneta Piasecka rrie zgłosili zastľz.eżeń do pľzedstawionego spľawozdania.

Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolaľz pľzekazał, Że zgodnie z infbľrnacj ą przekazaną pr7'e7'

Państwowy F_undusz Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych minro sytuacji
epiclemiologicznej. któľa wstľzymała pľacę niektóľych Waľsztatów Teľapii Zajęciowej dotacja
z PFRON jest pľzekazywana.

Powyzsze spľawozdanie zostało pľzyjęte przez Członków Zaruądu Powiatu w głosowaniu
pľzy 5 głosach _za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. t2
Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowcgo Iľeneusz Atrgustowski pľzedstawił
spľawozcJanie kwaľtalne Waľsztátów 'I'eľapii Zajęciowej pľzy f)onru Pomocy Społeczne.j
w Gnojnie z wykoľzystania śľodków ĺrnansowyoli za III kwar1ał 2020 roktr.

Sprawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Za.ięciowe.i przy Domu Pomocy Społecznej
w Grrojrrie wrazz opiliią Powiatowego Centľum Polrrocy Roclzinie w l]usku - 7'drojv do w/w
spľawozdania stanowi załqcuik nr I0 clo riirrie.jszego pľotokołu.

Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski oraz Inspektoľ
w Wydziale SoZ Aneta Piasecka nie zgłosili zastrz,eŻen clo pľzedstawionego spľawozclania.

Powyższe spľawozdanie zostało pľzyjęte pľZeZ Człorików Zaľządĺl Powiatu w głosowaniu
pl'zy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzylnał się.
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Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinfbľmował Członkow Zarządu, Że ze względu na
panu.jącą sytuację w związku z r'ataŻenięlrr wywołanym CoVID-19 wśľód pensjonaľiuszy
Domu Pomocy Społeczne.i w Gnojnie, została podjęta decyzja o oddelegowanitt pracowlrików
Waľsztatów Teľapii Zajęciowej do pľacy w DPS. Pľzewodniczący Zarządu wyraził słowa
uznania dla oddelegowanych pľacowników.

Ad. l3
Główny Księgowy tut' Staľostwa Powiatowcgo Iľcncusz Augustowski pľzcclstawił
spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Teľapii Zajęciowej w Piasku Wiclkim pľzy Caľitas
Dieoczji Kiclcckiej z wykoľzystania śľoclków f'inalrsowycli za III kwaľtał 2020 ľoku.

Spľawozdanie kwaľtalne Waľsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkinr pľzy Caľitas
Diecezji Kieleckiej wrazZ opinią Powiatowego Ceľltľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
do w/w spľawozdania stanowl załqcznik nr I I do niniejszego pľotokołr-r.

Główny Księgowy tut. Staľostwa Powiatowego Iľeneusz Augustowski oraz Inspektoľ
w Wydziale SoZ Aneta Piasecka nie zgłosili zasÍrzeŻen clo pľzedstawionegc't spľawozdania.

Powyższe spľawozdanie zostało przyjęÍe przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Ad. 14
Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nľ 12812020 VI Składu oľzekającego Regionalnej
Izby obľachunkowei w Kielcach z dnia 19 pażdziernika 2020 ľoku w sprawie opinii
o inĺbľmacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I półľocze 2020 ľoku -
w bľzmieniu stanowiącym zalqcznik nr l2 do rrirriejszego pľotokołu.

Infbľmacja w powyższym zakľesie została pľzyjęta ptzez Członków Zarządu Powiattr do
wiadomości.

Ad. 15
Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzeclstawiła pľojekt uchwały Zaľządu Powiattt
w Busku _ Zdľojtl w sprawie konsultacji pľojektu uchwały ',Pľogľamu współpľacy Powiatu
Buskiego z organizacjami pozaľządowymi oraz innymi podmiotami pľowadzącymi
działalność pożýktr publiczriego w latach 202l-20Ż5".

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZeZ Członków Zaĺ*ządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Uchwała Nr 4l6120Ż0 Zaľz'ądu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia28 paŹdzieľnika 2020 rokrr
w spľawie konsultacji pľojektu uchwały ,.Pľogľalrrtr współpľacy Powiatu Buskie go
z organizacjaĺni pozaľządowynri oľaz innynri podmiotanri pľowaclzącyll'ti działalnośÓ poŻytku
publicznego w lataclr Ż02l-20Ż5'' stanowi załqcaúk nr I3 do rriniejszego pľotokołu.

Ad. 16
Inspektoľ w Wydziale SoZ Aneta Piasecka pľzeclstawiła projekt trchwały Zarządu Powiatu
w Busku - Zclľoju w spľawie powołania Konrisji Kollkuľsĺlwcj w celu opilriowallia zloŻonycll
o1ěľt na powieľzenie ľealizacji zadania z zakľesu pľowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
pľawnej lub rrieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w 202l roku pľZeZ oľganizac.je
pozaľządowe'
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l)o analizie, y:owyŻ,sza uchwała została pozytywllie zaopiniowana przez Członków Zaľządĺl
w głosowaniu pľzy 5 głosach *za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Uchwała Nľ 41 7lŻ020 Zal'ządu Powiatu w Busku _ Zdro.itl z dnia Ż8 pażdzieľnika 2020 ľoku
w spľawie powołania Konrisji Korrkuľsowej w celu opiniowania złoŻonych oÍ'eľt na
powieľzenie ľealizac.ii zadanja z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej ponlocy pľawnej
lub nieodpłatnego poľadnictwa obywatelskiego w Ż021 ľoku ptzez oľganizacje pozaľządowe
stttľlowi załqcuik nľ I4 clo ninie'jszego pľotokołtl.

Ad. 17

W spruuctch różnych:

Zaľząd Powiatu zapoznał się:
* z odpowiedzią Wojewody Świętokľzyskiego na pismo Dyľektoľa Zespołtr opieki

Zdľowotnej w Bttsku - Zdľoju Znak: Z.oZ'lDolŻ08lBDM/2020 z dn. 22.|0.2020 r.

w spľawie |iczby pacjentów. któľą Szpital może prz.y.1ąc w związktl z wystąpienicnr
u peľsonelu na odclziale Chiľuľgii ogólnej ogniska epidemiologicznego
w bľzmieniu stanowiącyn załqcznik nr /5 do niniejszego pľotokołu;

_ z pismem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zdroju Znak:
ZoZlDo/Ż10lBDMl2020 z dn. 23.10.2020 ľ, skieľowanym do Wojewody
Świętokrzyskiego inĺ'oľmującynr, Że od czteľech pacjentów hospitalizowanyclr
w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Teľapii został pobľany wyÍ:'az w kieľunku
COVID-19' Z powodu bľaku pielęgniaľek anesteziologicznych częśó peľsonelu
z chiľuľgii, gdzie wystąpiło ognisko epidemiologiczne pľacowała w w/w oddziale _
w bľztnieniu stanowiącym załqcznÍk nr I6 do ninie.jszego pľotokołu;
z pismem Dyrektoľa Zespołu opieki Zdľowotľlej w Busktt Zclľoju Znak:
ZoZlDolTl3IBDM/2020 z cln. 26.l0.Ż020 ľ' skieľowanym do Wojewody
Świętokľzyskiego w zakľesie rnoŻliwości wykonywania zabiegów chiľuľgicznych
ioľtopedycznych dla pacjerrtow z dodatlrinr wylrikiem COVID_I9 - wbľzrnieniu
stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu;
z pismem Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku Zclľoju Znak:
ZozlDolzl4BDM|2020 z dn. Ż6.|0.2020 ľ. skierowanym do Wojewocly
Świętokľzyskiego rv spľawie ltstalania lrrĺrżlirł,ości pľz1,jęcia pacjenta clo szpitala
w opaľciu nie tylko o bazę łóżkową' ale ľównieŻ o ľlroŻliwości kadľowe - w bľznrieniu
stanowiącyn zułqcznik łlr ]8 do niniejszego pľotokołu.

Dyľektoľ Zespołtl opieki Zdrowotnej w Bttsku - Zdroju Grzegoĺ'z Lasak poinfornrował, Że na
dzlęn dzisiejszy w Szpitalu pľzebywa 95 pacjentów z dodatnim wynikieln COVID-19.
obecnie na oddziale PediatľycZnym zna.iduje się jeszcze dziewięć łozek wolnych' Pozostałe
łozka rrie są możliwe do zabezpieczenia głównie z powodu bľaktr peľsonelu pielęgniaľskiego.

Kolejno, Dyľcktoľ ZoZ' w Busku Zdroju poinf'oľnrował o piśnrie Wojewody
Świętokľzyskiego skieľowanyl-lr do Dyľektoľa Świętokľzyskiego oddziału Wojewódzkiego
NFZ w Kielcaclr, w któľylrr Wojewoda irrfbľmuje, żc clo dnia 26 paŹdzieľrrikir bľ. Dyľektoľ
Zespołur opieki Zdľowotnej w Busku - Zc1ľo.iu nie wykonał w całości decyzji Wojewocly
Swiętokľzyskiego z drl. 15'10'2020 ľ.. W związku z powyŻ'szym Wojewocla zwľaca się
o skoľygowanie kontľaktrr dla podmiotu leczniczego.



I

Następnie' Dyľektoľ ZoZ w tsusku - Zdľoju zapoznał Z,aľząd Powiatu z pismem, któľe
w clniu dzisiejszym zostanie skieľowane do Wojewody Świętokľzyskiego. Dyľektoľ ZoZ
w Bttsku _ Zdroju infoľmuje w nim Wojewodę o ogniskach koronawirusa w buskim Szpitalu
i wyeliminowaniu tynr samym Z pracy 47 pľacowrrików, w tym w większości pielęgniarek,
któľe pľzebywają na kwaľantannach domowych, a takŻe są hospitalizowane w buskiej
placówce. Peľsonel Szpitala Powiatowego w Busku - Zdľoju zabezpiecza na dzien dzisiejszy
ponad l00 pacjentów i jest to sytuacja, w której na kilkuosobowych oddziałach znajdują się
tylko dwie pielęgniaľki. Z powodu clroľoby COVID-l9 peľsonelu pielęglriaľskiego, zostały
wpľowadzone dyŻury nredyczne wśľód pielęgniaľek tak, aby zabezpieczyć, pacjentów
pľzebywającyĺ;lr w Szpitalu. Ponadto' zostały wstľzytrrane planowe rrľlopy wypoczynkclwe.
Pľzyjęcia pacjerrtów z COVID-I9 do ZoZ w Busku - Zdľoju odbywają się płynnie, bez
Żadnych zakłóceń poza jednyrn incydentem, kiedy ze Szpitala Psychiatľycznęgo w Moľawicy
próbowano skieľowai pacjenta do buskiej placówki, a pacjent ten powinien być
zabezpieczony pruez pľofilową jednostkę. W wynikrr siły wyższej - choľoby na COVID-l9
peľsonelu Szpitala Powiatowego .w Busku - Zdľoiu zabezpieczana jest maksymalna |iczba
pacjentów, natomiast w pľzypaclku powľotu do pľacy pielęgniaľek ilość pacjentów
hospitalizowanyclr w Placówce będzie wzľastała. Szpital z tytułtl siły wyższe.j nie powinien
ponosii zadnych negatywnyclr.skutków Íinansowyclr, o które wnioskuje do Naľodowego
Funduszu Zdrowia Wojewoda Swiętokľzyski. Podejście Wojewody do tej sytuacji jest tym
baľdziej niezrozumiałe, Że przecieŻ osobiste deklaľacje złoŻone w obecności Dyrektoľa
Świętokrzyskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ i Staľosty Buskiego nie zostały
ztealizowane tj. w zakľesie pomocy i oddelegowania do ZoZ w Busku _ Zdroju chociaŻby
peľsonelu pielęgniaľskiego, czy w zakľesie cyklicznego dostaľczania śľodków ochrony
osobistej. Peľsonelu medycznego nie oddelegowano' a śľodki ochľony osobistej zostały
dostaľczone tylko raz i to w baľdzo małych ilościach' Spľawne funkcjonowanie Szpitala,
chociażby w zakręsie wypisywania pacjentów do donru z'pozytywnym wynikiem COVID-19,
ale niewymagających już hospitalizacji zawdzięcza się zorganizowaniu własnego transpottu _

własna kaľetka COVID_19, a powinna w tej sytuacji być wykoľzystywana kaľetka systemowa'
Ponadto, zoľganizowana jest ponloc psychologiczna d\a pacjerrtów z CoVID-l9, czego nie
ma w innych Placówkach. Dyľektor ZoZ w Busku - Zdro1u w przytoczonym piśmie pľosi
oszersze spojľzenie na całość zagadnienia tj. |eczenia pacjenÍőw z COVID-l9 wbuskim
Szpitalu, przy tak ograniczonym peľsonelu.

Po zapoznaniu się z pismem Pľzewodniczący Z'aľządu Jeľzy Kolaľz Zapľoponował, aby w.jego
tľeści ująi jeszcze, Że po Zapewnieniu odpowiedniej |íczby peľsotlelu pielęgniarskiego'
Szpital uľuchomi wymaganą liczbę nriejsc tj. 202 łóŻka jak ľówniez sugestię, że po

zamknięciu sanatoľiów do Szpitala w Busku _ Züojrr Wojewoda Swiętokľzyski nroże

skierowai Znacznączęśc peľsonelu z sanatoľiów, ktciľe obecnie nie pľacują.

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca Dyľektoľ ZoZ w Busku -
Zdľoju poinfoľmował, Że na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Teľapii pľzebywa pięcitr
pacjentów bez dodatniego wyniku COVID_l9, któľych ze względu na Stan zdľowia nie ma
mozliwości przekazania do innej placówki.
Członek Zarządu Więsław Maľzec złoŻył podziękowanie dla Dyľektora Zespołu opieki
Zdrowotnej u'Busku _ Zdrojv oľaz dla peľsonelu oddziałtr Anestezjologii i Intensywnej
Teľapii Za pL-acę' któľą wykorru.ią w tak tľtrdnych waľtrnkach'

Następnie, w odpowie dzi na pytania Wicepľzewodniczącego Z,arządu Starrisława Klirrrczaka,
Dyľektoľ ZoZ w Btrsku - Zdľoju oclniósł się do utľudnień clla pacjentów odclziałÓw
zabiegowycli, ti. Clriľul'gii Uľazowo - oľtopecĺycznei. Clriľuľgicznego ogólnego. Następnie,
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Dyľektoľ ptzekazał szczegółowe irr1bľnrac.jc na tclnat ĺunkcjonowania plrnktu pobľań
w kieľunkll SARS * CoV-2, któľy znajduje się pľzy buclynku adnrinistľacji Zespołu opieki
Zdrowotnej.

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Jeruego Koľdosa, Dyľektoľ ZoZ w Busku -
Zdroju nawiązując do decyzji Wo.iewody Świętokľzyskiego na lnocy' której ZoZ w Busku -
Zdľoju stał się podmiotem Ieczniczym pi-Zeznaczonym do leczenia pacjentów z COVID-19,
poin1'oľnrował o pľoblenrach w zakľesie kieľowalria pacjerltów clo innych placówek
leczniczych.

Ad. 18
Po zľealizowaniu poľządku obľad Pľzewodniczący Zaľządĺl Jeruy Kolaľz podziękował
obecnym zaudział i o godzinie 9|5 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

i'1r ".' '

l|li'! 'ľ:

I)rotokol sporządzila:
Wiolcta Waga'J,.j,q!,\


