PROTOKÓŁ NR 71/20
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 12 maja 2020 r.
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu)
Dariusz Czechowski Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński
Wicestarosta,
Małgorzata Gusta
Członek Zarządu,
Rafał Pacanowski
Członek Zarządu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Agnieszka Górska - Skarbnik Powiatu,
Cezary Nowak
- Sekretarz Powiatu.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
2) nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla szkół
prowadzonych przez Powiat Włoszczowski realizujących zdalne nauczanie.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy najmu Nr 11/17/N/AG na okres 3 lat.
4. Sprawy różne.
Przebieg posiedzenia
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.
Ad.1.
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.
Ad.2.1.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zmiany w budżecie wynikają z proponowanych przez kierowników
jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków tj. DPS i Starostwa.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 37/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2020 rok.
Ad.2.2.
Pani Małgorzata Gusta poinformowała, iż Powiat Włoszczowski w ramach programu otrzymał
kwotę 80 tys. zł, z czego zostało wykorzystane 99,6% tj. 79 962,89 zł.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 38/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania
nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
realizujących zdalne nauczanie.
Ad.3.
Pani Małgorzata Gusta wyjaśniła, iż na jednym z poprzednich posiedzeń Zarząd pozytywnie
rozpatrzył wniosek firmy Unilink w sprawie obniżenia czynszu o 50% i na podstawie specustawy
został przedłużony okres najmu do 30 czerwca br. Natomiast aktualnie firma zwraca się
o przedłużenie umowy najmu na okres do 3 lat, w związku, z czym proponuje się
przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienia najemcy w drodze przetargu.
Pan Przewodniczący wskazał, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w niniejszym
przypadku wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Stwierdził, iż jeżeli jest taka możliwość firma
Unilink może wziąć udział w przetargu i taką propozycję przedstawić Radzie. Natomiast
wnioskodawca zostanie poinformowany o przetargu i możliwości przystąpienia do niego.
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Pan Sekretarz dodał, iż wnioskodawca zostanie poinformowany o stanowisku Zarządu.
Ad.4.
Pani Małgorzata Gusta poinformowała, iż w dniu dzisiejszym obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki i Położnej i z tej okazji zostały złożone podziękowania i wyrazy uznania
za codzienny trud, opiekę i szacunek, jakim w swej pracy Pielęgniarki i Położne otaczają
pacjentów. Ponadto w związku z hejtem kierowanym pod adresem pracowników służby zdrowia
zwróciła się do członków Zarządu o wydanie stanowiska wnoszącego sprzeciw wobec hejtu
skierowanego na pracowników służby zdrowia.
Pan Wicestarosta wskazał, iż jutro w tej sprawie zostanie wydane oficjalne oświadczenie Zarządu.
Pan Przewodniczący wskazał, iż jego zdaniem należy wydać oświadczenie popierające działania
służb medycznych.
Rafał Pacanowski pozytywnie odniósł się do propozycji. Wskazał, iż rola służby zdrowia w tak
ciężkich warunkach jest szczególna i narażona na bardzo duże ryzyko.
Pan Przewodniczący stwierdził, iż należy wspierać służbę zdrowia, a w szczególności
pracowników szpitali, którzy nie mogą wykonywać pracy zdalnej.
Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 1433 – 1444.
Przewodniczący Zarządu:

Protokolant:
Iwona Szafrańska

Dariusz Czechowski
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