
Znakz BR. 0022. 2 .99.2020

Protokól Nr 99/2020
z posiedzenia Zarząĺlu Powiatu
z dnia 10 listopada 2020 roku

któľe odbylo się w foľmĺe telekonferencji

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jeruy Kolarz
2, Stanisław Klimczak
3. Jeľzy Koľdos
4, Wiesław Marzec
5. Tomasz Mieľzwa

oraz

Aneta Chwalik _ Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
Grzegoľz Lasak _ Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
Piotr Zeljaś _ Dyľektoľ Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach
Piotľ Sokołowski _ Zastępca Dyľektoľa Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku _ Zdroju
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu
Renata Kľzemień - Naczelnik Wydziału EK
Sławomiľ Dalach _ Naczelnik Wydziału SoZ
Kamil Stępień - Inspektoľ w Wydziale KT

Pľoponowany poľządek posiedzenia:

l. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku posiedzenia.
4, Pľzyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie wyrażenia opinii

dotyczącej kwalifikacji dľogi położorrej w gľanicach administracyjnych gminy Nonvy
Koľczyn do kategoľii dľogi gminnej (Dyľ. PZD w Busku - Zdľoju).

6, Zapoznanie się z wynikanri kwaliÍikacji wniosków dotyczących likwidacji baľięľ
aľchitektonicznych, technicznych i w konrunikowaniu się (Dyľ. PCPR w Busku _
Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).

7, Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busktr _ Zdľoju w spľawie zmiany uchwały
Nr 33ll2020 Zaľządu Powiatu w Bttsku - Zdľo.iu z dnia l8 czerwca 2020 r. w spľawie
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wysokości doíinansowania Ze śľodków Państwowego liunduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych likwidacji barieľ architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, zaopatľzęnia w sprzęt ľehabilitacyjny, pľzedmioty ortopedyczne
i śľodki pomocnicze oraz w zakľesie spottu, kultuľy, rekreacji i turystyki osób
niepełnospľawnych w ľoku 2020 (Dyr. PCPR w Busku _ Zdroju, Nacz. Wydz. soz).

8. Zatwietdzenie preliminarza kosztów funkcjonowania Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej
W Piasku Wielkim prowadzonego pľZeZ Caľitas Diecezji Kieleckiej na 202l ľok
(Dyr. PCPR w Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ,, Skarbnik Powiatu).

9. Zatwięrdzenie pľeliminarza kosztów funkcjonowania Waľsztatów Terapii Zajęciowej pľzy
Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na 202l rok (Dyľ. PCPR w Busku _ ZĺJroju,
Nacz. Wydz. sOZ, Skaľbnik Powiatu).

l0. Zatwierdzenię preliminaľza kosztów ťunkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na Ż02l ľok (Dyr. PCPR w Busku _
Zclroju, Nacz. Wydz. soz,, Skaľbnik Powiatu).

11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia Statutu Placówki opiekuńczo
Wychowawczej im' Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Winiaľach (Dyľ. Po-w

w Winiaľach, Nacz. Wydz. SoZ).
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu

organizacyjnego Placówki opiekuńczo Wychowawczej im' Maľszałka Jőzęťa
Piłsudskiego w Winiaľach (Dyľ. Po_w w Winiarach, Nacz. Wydz. soz).

t3. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
informującym o wykryciu ogniska epidemiologicznego w oddziale Pediatrycznym
(Dyľ. ZoZw Busku - Zdroju, Nacz. Wydz. SoZ).

14.Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju
o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _
Zdroju naľastająco za III kwaľtał 2020 ľoku (Dyľ. ZoZ w Busku - Zdroju,, Skaľbnik
Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).

15. Rozpatrzęnie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w spľawie wyraŻenía zgody na nienaliczanie wynajmującym podmiotom opłat
czynszowych z tytułu najmu powieľzchni pod automat do spľzedaży napojów goľących
oľaz sklepik szkolny (Nacz. Wydz. EK' Skarbnik Powiatu).

16. Rozpatľzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku
_ Zdľoju w sprawie wyľażenia zgody na likwidację zuĘtych rzeczovłych składników
majątkowych (Nacz. Wydz. EK).

17. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdľoju
w spľawie wyľażenia zgody na likwidację na|eŻącego do pozostałych środków trwałych
wyposaŻenia inteľnatu (Nacz. Wydz. EK).

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego
w Bľoninie w Sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu budynku gospodaľczego
(Nacz. Wydz. BK).

19. Rozpatruenie wniosku Naczelnika Wydziału EK w sprawie upowaŻnienia Dyľektorów
I Liceum ogólnokształcącego w Busku Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnoksú.ałcących w Busku - Zdroju do dokonania zakupu spľzętu informatycznego
w ramach Rzqdowego programu rozwijania szkolneĺ infrastruktury oraz kompetencii
uczniĺ|w i nauczycieli v, zalĺresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na ląta
2020 _ 2024 - ,Aktywna tabĺica" oraz w spľawie zwiększenia planów finansowych na
rok 20Ż0I Liceum ogólnokształcącego w Bttsku - Zdroju i Zespołu Szkół Teclrnicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju o waľtość wkładu własnego po 3 500 zł,
tj. łącznie 7 000 zł wymaganego do zrealizowania zakupu w/w sprzętu inÍbrmatycznego
(Nacz. Wydz. EK, Skaľbnĺk Powĺatu).
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20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie upoważnienia dyrektoľa
jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie realĺzacji Rządowego progľamu rozwijania szkolnej infrastľuktury oÍaz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakľesie technologii infoľmacyjno
komunikacyjnych na lata 2020 _Ż024 -,'Aktywna tablica'' (Nacz. Wydz. EK).

2l. Podjęcie uchwały Zatządu Powiatu w Busku _ Zdtoju w sprawie upowaŻnienia dyľektoľa
jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności
w zakľesie realizacji Rządowego pľogľamu ľozwijania szkolnej infľastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakľesie technologii informacyjno
komunikacyjnych na lata 2020 -2024 -,,Aktywna tablica" (Nacz. Wydz. EK).

22,Rozpatrzenie wniosku Bokserskiego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Spor1owego
Ring o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Powiatowęgo Międzyszkolnego ośľodka
Spoľtowego w Busku _ Zdľoju (Nacz. Wydz. EK).

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistľza Miasta i Gminy Busko _ Z&őj w spľawie zwolnienia
z opłat mieszkańców sołectwa Szaniec za wydanie aktualnych pľaw jazdy i dowodów
ľejestracyjnych pojazdów (Nacz. Wydz. KT, Skarbnik Powiatu).

24.Rozpattzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w sprawie
wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych w dziale 85203 _
Lokale Aktywizujące (Skarbnĺk Powiatu).

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
dokonania zmian w związku z podpisaniem aneksu do Umowy Nr 2Ż312020 zavłartej
w dniu 8 wľześnia 2020 r. doýczącym przesunięcia pomiędzy pozycjami kategoľii
kosztów dla DPS w Zboľowie z kategorii: ,,Dodatkowe wynagľodzenie dla pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę'' do kategoľii: ,,Koszt zakupu wyposażenía oraz śľodków
ochrony indywidualnej'' (Skaľbnik Powĺatu).

2í.Rozpatrzenie wniosku Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w sprawie
dokonania zmian w planie wydatków budzetowych w ramach projektu ,,Bezpieczna
przy szłośc'' (Skaľbnik Powiatu).

T7.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie f,tnansowym wydatków Dz. 852 Rozdz.
85295 na rok 2020 (Skaľbnik.Powiatu).

28. Rozpatrzęnie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku _ Zdroju
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie przesunięcia śľodków finansowych w planach
wydatków naŻ020 ľok (Skaľbnik Powĺatu).

29. Podjęcie uchwały Zaruądu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na ľok 2020 (Skarbnik Powiatu).

30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skarbnik Powiatu).

3l. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku (Skaľbnik Powiatu).

32. Podjęcie uchwaĘ Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadaŕĺ z zakresu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odľębnymi ustawami w 2020 ľoku (Skarbnĺk Powiatu).

33. Analiza danych przedłoŻonych do pľojektu budżetu Powiatu na 20ŻI ľok (Skaľbnik
Powiatu).

34. Spľawy rőŻne.
35. Zamknięcie posied zenia'



Ad. I
obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanych i o godzinie 800 otworzył 99 posiedzenię Zarządu Powiatu'

Ad.2
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quoľum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnyclr uchwał i decyzji _ lisý obecności Członków Zaľzqdu oraz
zaproszonych osób stanowiq załqcznikĺ nr 1 i 2 do niniejszego protokołu,

Ad.3
Proponowany przez Pľzewodniczącęgo Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu prryjęli
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.4
Protokół Nľ 98/2020 z dnia 28 pażdziernika 2020 roku został przłjęty przez Członków
Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach

-wstrzymał się.

Ad.5
Zastępca Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdroju Piotr Sokołowski
zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Buľmistrza Miasta i Gminy Nowy Koľczyn w sprawie
wyraŻenia opinii dotyczącej kwalifikacji dľogi połoŻonej w gľanicach administľacyjnych
Gminy Nowy Koľczyn do kategoľii dľogi gminnej _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3
do niniej szego pľotokołu.

Następnie Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku Zdľoju Piotľ
Sokołowski przedstawił projekt uchwały Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie
wytaŻenia opinii dotyczącej kwaliťrkacji drogi położonej w granicach administľacyjnych
gminy Nonvy Koľczyn do kategorii dľogi gminnej.

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

Uchwała Nľ 41812020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2020 roku
w spľawie wyraŻenia opinii doÍyczącej kwalifikacji dľogi położonej w gľanicach
administracyjnych gminy Nowy Korczyn do kategorii dľogi gminnej stanowi załqcznik nr 4
do niniej szego pľotokołu'

Ad.6
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Aneta Chwalik
zapoznała Członków Zarządu Powiatu z wynikami kwalifikacji wniosków dotyczących
likwidacji barieľ architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

Dyľektoľ PCPR w Busku _ Zdroju poinfoľmowała, ze kwalifikacji wniosków dokonano
w oparciu o Rozporządzenie Ministľa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie okľeślenia zadan powiatu, któľe mogą być finansowane Ze Śľodków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych oraz o Zarządzenie Nľ l612020 Dyľektora
Powiatowego Centľuln Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju z dnia l czeľwca 2020 ľoku
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w spľawie ustalenia zasad udzielania osobom niepełnosprawnym dof-lnansowania na
likwidację barier aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, ze śľodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych. W tľakcie prac Komisja
rozpatrryła Łącznie 5 wniosków, w tym: 1 wniosek o dofinansowanie likwidacji baľięľ
aľchitektonicznych, 3 wnioski o dofinansowanie likwidacji baľieľ technicznych i l wniosek
o doÍinansowanie likwidacji baľieľ w komunikowaniu się.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
do wiadomości'

Ad.7
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Aneta Chwalik
pľzedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nľ 33112020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 18 czeľwca 2020 ľ. w spľawie
wysokości doÍinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnospľawnych likwidacji barieľ aľchitektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się, zaopatrzenia w spľzęt ľehabilitacyjny, pľzedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz
w zakľesie spoftu, kultury, ľekreacji i turystyki osób niepełnospľawnych w ľoku 2020.

Dyrektor PCPR w Busku _ Zdľoju wyjaśniła, że wprowadzenie zmian w w/w uchwale wynika
z przeznaczenia dodatkowych śľodków na rehabilitację społeczną osób niepełnospľawnych,
któľe zostaĘ okľeślone Uchwałą Nľ XXi235 /2020 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
23.l0.2020 ľ. w spľawie określenia zadan oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, pľzypadających według algorytmu w 2020 roku
na rea|izację zadan z zahęsu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych
w Powiecie Buskim. Zwiększenie wysokości doÍinansowania likwidacji baľier technicznych,
w komunikowaniu się, zaopatrzenia w spľzęt ľehabilitacyjny oruz pľzedmioty ortopedyczne
i śľodki pomocnicze umożliwi wydatkowanie śľodków przeznaczonych na ľehabilitację
społeczną w 2020 ľoku.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przęz Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

UchwałaNľ41912020Zarządu PowiatuwBusku -Zdrojuzdnia l0 listopada2020ľoku
w sprawie zmiany uchwaĘ Nr 33 |12020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia
18 czerwca 2020 r. w spľawie wysokości dofinansowaníaze śľodków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych likwidacji baľieľ aľchitektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w spľzęt rehabilitacyjny, pľzedmioty oľtopedyczne
i śľodki pomocnicze oÍaz w zakresie sportu, kttltury, ľekľeacji i tuľystyki osób
niepełnospľawnych w ľoku 2020 stanowi zołqcutik nr 6 do niniejszego pľotokołu'

Ad.8
Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju Aneta Chwalik,
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawili
preliminarz kosztów funkcjonowania Warsztatőw Teľapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 202l ľok - w brzmieniu stanowiącym
załqczĺtik nr 7 do niniejszego protokołu'
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Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busktt _ Zdľoju Aneta Chwalik,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalaclr nie zgłosili
zastrzęŻeń do pľzedstawione go pľel imi narza.

PowyŻszy pľeliminaľz został przyjęty pÍzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Ad.9
Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Aneta Clrwalik,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach pľzedstawili
pľeliminaľz kosztów funkcjonowania Waľsztatow Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie na}O}l rok - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego
pľotokołu.

Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Aneta Chwalik,
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach nie zgłosili
zastzeŻen do pľzedstawionego preliminaľza.

PovłyŻszy pľeliminaľz zosÍał przyjęty przęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 10
Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Aneta Chwalik,
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak oľaz Naczęlnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach przedstawi|i
pľeliminaľz kosztów ťunkcjonowania Waľsztatőw Teľapii Zajęciowej przy Towaľzystwie
Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju na Ż02l ľok - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ 9
do niniejszego pľotokołu.

Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Aneta Chwalik,
Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach nie zgłosili
zastrzeŻen do pľzedstawionego pľeliminaľza.

Powyższy pľeliminaľz został przyjęty pľZęZ Członków Zaľządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzynrał się.

Ad. 11

Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś zapoznał Zarząd
Powiatu z pľojektem inicjatywy uchwałodawczej w spľawie uchwalenia Statutu Placówki
opiekuńczo _ Wychowawczej im. Marszałka Józęfa Piłsudskiego w Winiaľach _ w bľzmieniu
stanowiącyn załqcutik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach poinfoľmował, Że potrzeba uchwalenia nowego
Statutu Placówki związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo _

wychowawczych do standaľdu w zakľęsie liczby dzieci, o którym mowa w aľt. 230 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej. Nouvy Statut
Placówki uwzględnia fakt, Że |iczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych z dniem l stycznia 2021 r. nie może przekraczać, 14.

Po analizie, powyzszy pľojekt uchwały został pľzyjęty przez Członków Zarządu Powiatlr
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, povlyŻszą inicjatywę należy przekazać, Pľzewodniczącemtr Rady
Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Dyľektoľ Placówki opiekuliczo _ Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Zeljaś przedstawił
projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie uchwalenia Regulaminu
organizacyjnego Placówki opiekunczo _ Wychowawczej im. Maľszałka Jőzefa Piłsudskiego
w Winiaľach.

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolarz zwrőcił uwagę na śľedni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w Po-W w Winiaľach' który jest znacznie wyższy od śľedniego miesięcznego
kosztu utľzymania wychowanka w Po-W w Pacanowie.

Następnie Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oraz Członek Zatządu Jeľzy Kordos zgłosili
uwagi dotyczące Zapľoponowanych pÍzez Dyrektoľa Placówki wymiarów etatów dla
pľacowników w grupie stanowisk ekonomiczno _ administracyjnych i gľupie stanowisk
obsługi. Przewodniczący Zarządu zobowiązał Dyrektoľa Po_W do dokonania analizy pod
kątem możliwości połączenia niektórych stanowisk lub obniżenia wymiaru etatów
w w/w grupach, celem ogľaniczenia kosztów funkcjonowania Placówki.

W związku z przekazaną pÍzez Dyľektora Po-W w Winiaľach infoľmacją odnośnie
niewielkich możliwości ogľaniczenia kosztów osobowych, Wicepľzewodniczący Zarządu
Stanisław Klimczak zasugeľował, aby Dyľektor dokonał anaIizy kosztów funkcjonowania
Placówki (ogrzewania, energii) a'następnie zapľoponował rozwiązania i zorganizował pracę
Placówki w sposób, który pozwoli ograniczyćtenrodzaj kosztów.

Po analizie, powŻsza uchwała została pozyĘwnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 1 głosie _wstľzymał się'

Uchwała Nr 42012020 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2020 ľoku
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej
im. Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Winiarach stanowi załqcznik nr I I do niniejszego
protokołu.

W dalszej części posiedzenia Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz poinfbrmował
o otľzymanym z Uľzędu Miasta i Gminy w Busku _ Zdrojl pľojekcie umowy dotyczącym
dzierŻawy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kostkach Duzych z przeznaczeniem na
Placówkę opiekuńczo _ Wychowawczą, stwierdzając jednocześnie, Że zapisy w/w umowy
(dotyczące m.in. czynszu dzierŻawnego) powinny zostać poddane szczegółowej analizie'

Ad. 13
Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z pismem z dnia 22 paŹdziernika 2020 ľ' infoľmującym, że w kolejrrym
oddziale, tj. Pediatľycznym, '''vykryto ognisko epiderniologiczne, d. pozytywny wynik na
CoVID-l9 u 2lekarzy i 5 pielęgniaľek _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu'



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

Ad. 14
Dyľektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju Grzegorz Lasak zapoznał Członków
Zarządu Powiatu z informacją o pľzychodach, kosztach oraz wyniku finansowym Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju narastająco za III kwar1ał 2020 ľoku _ w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I3 do niniejszego protokołu.

W tľakcie dyskusji nad pľzedstawioną inÍbľmacją zwľócono uwagę' Że wynik ťtnansovĺy ZoZ
naľastająco za III kwartał 20Ż0 ľoku wyniósł - l l 07 006,47 zł, wobec l 736 420,93 zł wyniku
uzyskanego w III kwartale 20l9 ľoku' Zgodnie z informacjąprzekazanąprzezDyrektoraZoZ
w Busku _Zdroju na zakup śľodków ochľony osobistej Szpital przeznacza miesięcznie ponad
600 000 zł.

Następnie Dyľektoľ ZoZ w Busku - Zfuoju przekazał, że w dniu 6 listopada bľ. Wojewoda
Świętokrzyski wydał decyzję dotyczącą oddziału Chirurgicznego ogólnego i oddziału
Chiľuľgii Uľazowo oľtopedycznej. Z zapisów pľzedmiotowej decyzji nie wynika
jednoznacznie czy Szpital ma udzielai w ramach w/w oddziałów świadczeń w ľamach
drugiego czy Írzeciego poziomu. Kontynuując Dyľektoľ ZoZ poinformował o obecności
Żołnierzy w Szpitalu , ktorzy udzielają wspaľcia na Izbie Przyjęć, oraz aktual izują bazę danych
o wolnych łózkach a takŻe obecności Żołnierzy WoT pełniących dyżuľy w punkcie
wymazowym' Dyľektor ZoZ poinformował, że w Szpitalu hospitalizowanych jest ponad
l00 pacjentów. od dnia 9listopada 2020 r. wznowiono działalność oddziału Pediatrycznego
w związku z powľotem do pľacy personelu medycznego po pľzebytym zakaŻeniu
koľonawiľusem' od dnia l7 listopada bľ. (na oddziale Geľiatrycznym) dostępnych będzie
12 dodatkowych łóżek, a od dnia l gľudnia bľ. - 3l łóŻek. Łącznie na oddziałach
Geriatrycznym i Choľób Wewnętľznych od dnia l gľudnia bľ. dostępne będą 43 ŁőŻka
w związku z wykonaną modeľnizacją' Ponadto, od dnia 12 listopada bľ. dostępnych będzie
15 łőzek na oddziale Ginekologiczno Położniczym. Dyľektoľ ZoZ poinfoľmował,
Że w Jego ocenie Szpital moŻe zadysponować łącznie l80 łóŻek dla pacjentów z CoVID-l9,
jednak zgodnie z decyzją Wojewody Świętokľzyskiego do końca bieżącego ľoku Szpital
powinien przygotować l90 łóŻek.

W związku z pytaniami Wiceprzewodniczącego Zaruądu Stanisława Klimczaka o stan
zdľowia pracowników Szpitala oraz o odpowiedŹ na apel Dyľektoľa o pomoc pľzy
hospitalizacji pacjentów w związku z wyeliminowaniem ZpÍacy przez ogniska koľonawiľusa
części pielęgniaľek i lekarzy, Dyľektoľ ZoZ w Busku _ Zdľoju poinformował, Że pracownicy
Szpitala powoli wľacają do pracy po pľzebytym zakaŻeniu koľonawiľusem. Na dzien
wczorajszy chorych na CoVID-l9 iobjętych kwaľantanną było 56 osób. Większa część
z tych osób, to nie osoby objęte kwaľantanną, a osoby chore z dodatnim wynikiem testu na
koľonawiľusa. Na apel o pomoc pľzy hospitalízacji pacjentów odpowiedziały 4 pielęgniaľki
i opiekunki nredyczne, któľe zostały zatľudnione'

Ad. t5
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzernień zapozna|i Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Zespołu Szkół
Techniczno Infoľmatycznych w Busku Zdroju w spľawie wyľaŻenia zgody na
nienaliczanie opłat czynszowych z tytúu najnru powieľzchni pocl automat do spľzedazy
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napojów goľących oľaz sklepik szkolny (począwszy od dnia l listopada bľ. do momentu
powrotu uczniów do szkół) w zwiĘzku z szerzącą się epidemią COVID- 19 n/w podmiotom:

Firma PHU AMIGO s.c. w Kielcach,
Sklep Spożywczo _ Przemysłowy ,,MAGNES'' _ załqcznÍk nr 14 do niniejszego
pľotokołu.

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

Ad. 16
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa Zespołu Szkół
Techniczno _ Infoľmatycznych w Busku _ Zdroju w spľawie WraŻenía zgody na likwidację
pozostałych śľodków trwałych o ogólnej wartości l08 060'78 zł zgodnie z załqcznikiem nr I5
do niniejszego pľotokołu.

Konieczność likwidacji rueczowych składników majątkowych, Dyľektoľ ZST-I w Busku _
Zdroju uzasadnia ich zuŻyciem natuľalnym, brakiem części zamiennych na rynku, a takŻe
częstymi ľemontami, któľe przewyŻszają koszty zakupu nowego spľzętu' Niesprawne
urządzenia elektľoniczne (komputery, dľukaľki, pľojektory, itp.) eksploatowane są przez okľes
ponad l0 lat w związku zczym staľzejące się opľogramowanie traci stabilnośi i zmniejsza
produktywność na skutęk awaľii. W pľzedłożonym wniosku Dyľektor ZST-I w Busku _
Zdroju informuje, Że likwidacja wyposażenia zostanię dokonana popÍzęz ľozbióľkę,
złomowanie bądŹ' utylizację. Części pochodące z demontaŻu zuĘtego spľzętu posłużą do
napľawy wyposaŻenia pozostającego w uŻytkowaniu jednostki lub do celów dydaktycznych.
Dyľektor ZST-I w Busku - Zdtoju poinformował równieŻ, Że wycofane z użytkowania
zostanie zniszczone wyposażenie zaewidencjonowane na kaľtotekach ilościowych oÍaz
magazy nie naľzędzi o wy m.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązú' Dyrektoľa ZST_I w Busku _ Zdroju do uzupełnienia
pľzedmiotowego wniosku o sporządzony ptzez Komisję Likwidacyjną pľotokół likwidacyjny,
z któľego wynikać będzie, Że wlw Komisja dokonała oględzin składników majątkowych
(śľodków tľwałych, wyposażenia) i stwierdziła, Że nie nadają się do dalszego użytkowania.

Zarząd Powiatu postanowił, Że do składanych pľzęz Dyľektorów jednostek oľganizacyjnych
Powiatu wniosków w spľawie likwidacji rzęczorych składników majątkowych powinien być
załączany pľotokół Komisji Likwidacyjnej dokonującej oceny zuŻytych składników majątku.

Ad. 17
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyľektora I Liceum
ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju w spľawie wyrażenia zgody na likwidację należącego
do pozostałych środków trwałych wyposażenia inteľnatu zgodnie z załqczníkiem nľ 16 do
niniej szego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za' 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.
JednocześnieZarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora I Lo w Busku _Zdroju do uzupełnienia
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pľzedmiotowego wniosku o sporządzony przęz Komisję Likwidacyjną pľotokół likwidacyjny,
z któľego wynikaó będzie, Że wlw Komisja dokonała oględzin składników majątkowych
(środków trwałych, wyposażenia) i stwieľdziła, że nie nadają się do dalszego użytkowania'

Ad. 18
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Specjalnego
ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie w spľawie WraŻenia zgody na zdjęcie ze
stanu budynku gospodaľczego _ w bľzmieniu stanowiącym załqczłtík nľ 17 do niniejszego
protokołu.

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
w związku z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 28 paŹdziernika 2020 ľ. w spľawie
zabezpieczenia w budżecie Powiatu Buskiego wkładu własnego w wysokości 7 000 zł na
zakup sprzętu informatycznego w ľamach Rzqdowego programu ľozv,ijania szkolnej
infrastruktury or(]z kompetencji uczniów i nauczycieli w zaĺĺresie technologii informacyjno -
komunikacyjnych na ląta 2()20 - 2024 - ,,Aktywna tablica", Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień zwrociła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o:

1. upoważnienie Dyľektorów I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju i Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju do dokonania zakupu
spľzętu infoľmatycznego w ľamach w/w Pľogľamu na podstawie $ 5 ust' l
Rozpoľządzenia Rady Ministrów z dnia 23 pażdziernika 2020 r. w sprawie
szczegőłowych waľunków, foľm i trybu realizacji Rządowego pľogľamu rozwijania
szkolnej infľastľuktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakľesie technologii
infoľmacyjno _ komunikacyjnych na lata 2020 _2024 _,,Aktywna tablica'',

2. zwiększenie planów ťtnansowych na rok Ż0Ż0 I Liceum ogólnokształcącego w Busku _
Zdroju i Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju o wartość
wkładu własnego po 3 500 r], tj. łącznie 7 000 zł. Wkład własny jest wymagany do
zrea|ízowania ilw zakupu zgodnie z $ 4 ust. 3 powołanego Rozpoľządzenia.

Wniosek Naczelnika Wydziału EK w pľzedmiotowej sprawie stanowi załqcznik nr 18 do
niniej szego protokołu.

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

4d.20
Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień przedstawili pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej prowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji Rządowego pľogramu rozwijania szkolnej
infiastľuktury orcZ kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii infoľmacyjno _
komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 _ ,'Aktywna tablica'' (dot. upowaŻnienia Dyrektoľa
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľoju do podjęcia działan w celu ľealizacji
w/w pľogľamu)'

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Uchwała Nr 42ll20Ż0 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2020 ľoku
w spľawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji Rządowego progľamu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii inťoľmacyjno -
komunikacyjnych na lata 2020 _ 20Ż4 _ 

',Aktywna tablica'' stanowi załqcznik nr 19 do
niniej szego protokołu.

Ad.21
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oľaz Naczelnik Wydziału EK Renata
Kľzemień pľzedstawili pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie
upowaŻnienia dyrektora jednostki oświatowej pľowadzonej prZęZ Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie realizacji Rządowego pľogramu ľozwijania szkolnej
infľastruktury oÍaz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakręsie technologii informacyjno _
komunikacyjnych na lata 20Ż0 _ 2024 _,,Aktywna tablica'' (dot. upoważnienia Dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju do podjęcia działa,ĺl
w celu ľealizacji w/w programu).

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 42212020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l0 listopada 2020 roku
w spľawie upoważnienia dyrektora jednostki oświatowej pľowadzonej przez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakľesie rea|izacji Rządowego programu ľozwijania szkolnej
infrastľuktury oÍaz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno _

komunikacyjnych na lata 2020 _ 2024 _ ,,Aktywna tablica'' stanowi załqcznik nr 20 do
niniej szego protokołu.

^d.22Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Naczelnik Wydziału EK Renata
Krzemień zapozna|i Członków Zatządu Powiatu z wnioskiem Bokserskiego
Międzyszkolnego Uczniowskiego'Klubu Spoľtowego Ring w Busku _ Zdľoju o nieodpłatne
udostępnienie hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego w Busku _
Zdroju w cęlu zorganizowania w dniu l4.ll.2)20 ľ. Meczu Bokseľskiego Świętokľzyskie
vs Łódzkie z okazji Dnia Niepodległości _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do
niniejszego pľotokołu. Ww zawody odbędą się bez udziału publiczności, w pełnym ľeżimie
sanitamym' Relacja zawodów odbywać się będzie online na portalu Ponidzie.TV.

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

4d.23
Wiceprzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak oraz Inspektor w Wydziale KT Kamil
Stępień zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy
Busko _ Zdrőj z dnia 02.102020 ľ. w Spľawie zwolnienia z opłat mieszkańców sołectwa
Szanięc za wydanie aktualnych praw jazdy i dowodów ľejestľacyjnych pojazdów w związku
z podjętą Uchwałą Nľ XXV/30512020 Rady Miejskiej w Busku _ Zdroju z dnia l5 września
2020 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Szaniec - w bľzmieniu stanowiącym
załqczník nr 22 do niniejszego pľotokołu.
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Następnie Inspektoľ w Wydziale KT Kamil Stępień pľzedstawił zestawienie kosztów
związanych z wmianą dowodów rejestľacyjnych pojazdów, spowodowaną zmianami
administľacyjnymi poczynionymi przęz Gminę Busko - Zdľój oľaz podstawy prawne
dotyczące możliwości zmniejszenia opłaty lub zwolnienia od jej uiszczenia _ załqcznik nr 23
do niniejszego pľotokołu.

Zgodnie z aľt. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ľuchu dľogowym (tj. Dz. U.
z 20Ż0 r. poz. ll0 z pőżn. zm.) ',W pľzypadku gdy zmíana stanu faktycznego w zakresie
adľesu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu
rejestľacyjnego pojazdu albo nowych blalrkietów pľofesjonalnych dowodów ľejestľacyjnych,
spowodowana została zmianami administracyjnymi, ľada powiatu może, w drodze uchwały,
zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się
o wydanie tych dokumentów''.

Zgodnie z $ 2 Rozporządzenia Ministra Infľastľuktury zmieniającego Rozpoľządzenie
w spľawie wzoľów dokumentów stwierdzających upľawnienia do kieľowania pojazdami
z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.406) prawa jazdy wydane pľzed dniem wejścia
w Życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzoÍami okľeślonymi w przepisach
dotychczasowych, zachowują ważnośó pÍzez okľes, na któľy zostały wydane, oľaz nie
podlegają wymianie w przypadku zmiany adľesu zamieszkania posiadacza dokumentu'

Mając na względzie wieloletnią współpracę z samorządami gminnymi w kwestii reallizacji
zadań z zakręsu infľastruktury dľogowej, Skarbnik Powiatu wyraził pozytywną opinię
odnośnie pľzedmiotowego wniosku. Ponadto, Skarbnik Powiatu zapľoponował, aby
w projekcie uchwały w w/w sprawie okľeślić teľmin, w którym mieszkańcy sołectwa Szaniec
będą mogli dokonać wymiany dowodów ľejestľacyjnych pojazdów.

Zabierając głos w dyskusji Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, Wicepľzewodniczący
Zaľządu Stanisław Klimczak oraz Członek Zaľządu Tomasz Mierzwa pľzychylili się do
stanowiska Skaľbnika Powiatu w w/w spľawie'

Członek Zarządu Jerzy Koľdos wyľaził odmienne stanowisko w pľzedmiotowej spľawie,
stwieľdzając, że Samorząd, ktory wnioskuje o zwolnienie z opłat powinien przynajmniej
pokryć koszt pľodukcji dowodu rejestracyjnego. Powiat, natomiast mógłby zrezygnować
z pobieľania opłaty za dowód ľejestľacyjny. Członek Zarządu Jerzy Kordos dodał, Że Żaden
samoľząd nie finansuje w 100% żadnego zzadań własnych Powiatu.

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Buľmistľza Miasta
i Gminy w części dotyczącej zwolnienia z opłat mieszkańców sołectwa Szaniec za wydanie
aktualnych dowodów ľejestľacyjnych pojazdów otaz zobowiązał Wydział KT
do pľzygotowania projektu inicjatywy uchwałodawczej w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił , Że w pľojekcie w/w uchwały naleŻy zawrzeć, zapis,
że mieszkańcy sołectwa Szaniec będą mogli dokonać wymiany dowodów ľejestľacyjnych
w teľminie l2 miesięcy od dnia wejścia w Ęcíe uchwaĘ.

Powyższe stanowisko zostało przýjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach _

za, l głosie -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad.24
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznaŁ Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 20,l0.2020 ľ. Znak: DPS-3ll0l7412020 w spľawie
wyraŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych w dziale 85203 _
Lokale Aktywizujące - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍZęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosaclr _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.25
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 26.l0.2020 r' Znak: DPS-3ll0l7512020 w spľawie
wyľażenia zgody na dokonanie zmian w związku z podpisaniem w dniu 15 paździemika
2020 r. aneksu Nľ li2020 do Umowy Nr 22312020 zawartej w dniu 8 września 2020 r.

dotyczącym przesunięcia pomiędzy pozycjami kategorii kosztów dla DPS w Zborowie
z kategoľii: ,,Dodatkowe wynagľodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę o pľacę''
do kategorii: ,,Koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochľony indywidualnej''
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľry 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

^d.26Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskięm Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie z dnia 26.|0.2020 r. Znak: DPS-3110176lŻ020 w spľawie
vłyľaŻenia zgody na dokonanie zmian w planie wydatków budzetowych w ramach pľojektu
,'Bezpieczna przyszłość'' - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego
pľotokołu.

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

^d.27Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia23.I0.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zmian w planie finansowym wydatków Dz. 852 Rozdz. 85295 na ľok 2020 - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 27 do niniejszego pľotokołu.

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

Ad.28
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdtoju z dnia 26.l0.2020 r . Znak: ZsP .07 l .7 .2l .2020
w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie pľzesunięć środków finansowych w planach
wydatków na2020 rok - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany ptzęz Zarząd
Powiatu w głosowaniu prry 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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AíJ.29
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2020.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pľZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 42312020 Zaĺządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 10 listopada 20Ż0 roku
w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego na ľok 2020 stanowí załqczłtÍk nr 29 do
lrirriej szego pľotokołu.

4d.30
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego
w 2020 roku.

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

Uchwała Nr 42412020 Zarządu Powiatu w Busku _ Z&oju z dnia l0 listopada 2020 ľoku
w spľawie pľzeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku stanowi
załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu'

4d.31
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się'

Uchwała Nr 42512020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia l0 listopada 2020 ľoku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi
załqcznik nr 31do niniejszego pľotokołu.

4d.32
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak'przedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu adrninistľacji ľządowej oraz
innych zadan zleconych odľębnymi ustawami w 2020 ľoku.

Po analizię, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Uchwała Nr 42612020 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 10 listopada 2020 roku
w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakľesu administracji ľządowej oraz innych
zadaíl zleconych odľębnymi ustawami w 2020 roku stanowi zalqcznik nr 32 do niniejszego
protokołu.

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _
Zdľoju w spľawie zmían planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych.
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Po analizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nr 42712020 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 10 listopada 2020 ľoku
w sprawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budzetowych stanowi załqcznik
nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.33
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak przedłoŻył Członkom Zaľządu Powiatu, celem zapoznania
się:
- załoŻęnia do pľojektu budzetu.Powiatu Buskiego naŻ021' rok w ľozbiciu naposzczęgólne

jednostki organizacyjne - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 34 do niniejszego
pľotokołu,

_ infoľmację o dochodach, wydatkach, deficycielnadvłyŻce' pľzychodach, ľozchodach
- w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 35 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinfoľmow aŁ, Że;

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na
poziomie szacunków Ministeľstwa Finansów tj. l3 382 995 zł,vłyŻszym o 139 096 zŁ od
planowanych wpływów w roku 2020,
dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budŻetu państwa pľzyjęto na

poziomie 41 892 989 zł tj. wyŻszym o 638 730 zł od wielkości subwencji w roku 2020,
część, równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu skalkulowana pľzez Ministeľstwo
Finansów będzie wyŻsza o 416 l09 zł od tegoľocznej,
część, wyľównawcza subwencji będzie vĺyŻsza o 440 l32 zł od tegorocznej,
łączna kwota subwencji ogólnej będzie o I 494 97| zl wyŻsza od tegorocznej,
zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Świętokrzyskiego, zaplanowano wyŻsze
środki na zadania z zakręsu administracj i rządowej zlecone Powiatowi,
kwoty otrzymane na zadania własne nie są wystaľczające do pełnej rea|izacji tych zadan,
z ptzedłoŻonych na dzisiejsze posiedzenie ,,Założeń do projektu budzetu Powiatu
Buskiego na 202] rok w rozbiciu na poszczególne jednostki oľganizacyjne" wynika, Że

potrzeby zgłoszone pľzez kieľowników poszczegőlnych jednostek oľganizacyjnych
opiewają na kwotę l23 834 698 zł. Wiele ze złoŻonych przez Naczelników Wydziałów
tut' Starostwa wniosków nie znalazŁo się w pľojekcie budżętu. Zap|anowano wykonanie
działań tylko tych niezbędnych'
prognozowane dochody budzetowe ogółem oszacowano na chwilę obecną na kwotę
92 577 392 zł,
planowane wydatki wynoszą 96 259 520 zł,
z pÍZyjętych wielkości budzeto}vych na ptzyszŁy ľok wynika, że deficyt budżetowy
wyniesie -3 682128 zł,
kwota planowanych ľozchodów to 2 418 000 zł,
konieczne jest dalsze ograniczanie wydatków i szukanie oszczędności,
szczegőlną uwagę zwľócić na|eŻy na dľastyczny wzľost wydatków w jednostkach

oświatowych, gdzie bez konkľetnych rozwiązań systemowych nie będzie możliwości ich
ograniczenia, co może skończyć się zaprzestaniem działalności inwestycyjnej i ograniczyć
się wyłącznie do administrowania Powiatem,
planowane wydatki na f'unkcjonowanie jednostek oświatowych (po już dokonanych
ogľaniczeniach) opiewają na kwotę 46 33| 35l zł. Planowana na 202I ľok ľoczna kwota
subwencji to 41 892 989 zł, Zatem bľaki na etapie pľac nad projektem budżetu to kwota
4 438 000 zł.
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Z ana|izy wyciatków Ila oświatę w Ż020 ľoku wynika, ż'e na dzicń clzisiejszy do biezących
wyclatków oświatowyclr Powiat nrusiał dołozyi z właslryclr śľodków 2 2|4 000 zł.
większe wydatki sanroľządów nazadania oświatowe wynikają trr. in. z decyzii ľządowyclr
związanych np. z podwyżkami dla nauczycieli. Kwot tych nie trda się pokľyć
z otrzyĺnywanej subwencj i oświatowej.
sarnoľządy obciążane są nowyrni zadaniami bez zapewriienia aclekwatnyclr śľodków na
ich ľealizację,
na wydatki inwestycyjne zaplanowarlo śľodki w kwocie 5 201 44Ż zł, w tynr 2 000 000 zł
ze śľodków właslrych lla zadaria inwesĹyoyjrre dľogowe' Planowane jest ľówniez
wprowadzenie do budżetu niewykoľzystanych na chwilę obecną śľodków w kwocie
2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalrrychzpľzeznaczeniem nazadania
inwestycyjne, ale pľoponuje się, aby środki te wpľowadzić do budzetu dopiero pľzy
uchwalaniu budżetu na 2021 ľ. lub w tľakcię przyszłego ľoku, kiedy Znane będą
ostatecznie zadania drogowe jakie będą ľealizowane.

Skarbnik Powiatu popľosił o wnikliwą ana|izę pľzedłożonyclr nrateriałów. Dalsze
pľocedowanie nad pľojektem budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2021 nasÍąpi na rrastępnym
posiedzeniuZarządu, którego teľmin wyznaczono na dzień 13 listopada bľ.

Acl.34

W spľawach rĺíżnyclt:

Skaľbnik Powiatu Arttlr Polniak w związkul z omyłkowo przekazaną na posiedzeniu 7'arządv,

Powiatu w dniu 15 pażdziernika Ż020 r. irrÍbľnracją odnośnie wyniku Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdľoju za 2079 ľok, wniósł popľawkę do pľotokołu Nľ 95/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia |5 pażdzieľníka Ż020 ľ. polegającą na zmianie zapisu
na stľonie 12 pľotokołu z słÓw 

',Skaľbrrik 
Powiatu poinfoľmował, Że wynik Zespołu opieki

Zdrowotnej zamknął się zyskiem netto w kwocie L l79 |47,44 Zł." na ,,Skaľbnik Powiatu
poinfbľmował, Że wynik Zespołu opieki Zdľowotnej zanknął się zyskiem netto w kwocie
2 59Ż 68l,96 zł."

PowyŻsza popľawka została zaakceptowanaptzez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu
ptz7, 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

4d.35
Po zľealizowaniu poľządku obrad Przewodniczący Zar'ządtl Jerzy Kolarz podziękował
obecnynr za udział i o godzinie 1 0a0 zamknął posieclze nie Zarządu Powiatu.

I)ľo(okĺił spĺlľz.i1clzila:
Baľbaľa Norvocicri
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