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Znak: BR. 0002.2.XXXVI.2014

Protokół Nr XXXVI /2014

z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju
która odbyła się w dniu 19 marca 2014 roku
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju
w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu W Busku -Zdroju
Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:
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Waldemar Sikora ~ Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój
Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
Kazimierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju
Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogóhrokształcących
w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Marta Warchulska - Zespół Szkół Ponadgimnazjahiych w Stopnicy
Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego W Broninie
Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku -
Zdroju
Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - lnfonnatycznych W Busku -
Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy W Busku - Zdroju
Stanisław Kozioł- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w \Vrniarach
Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju
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Osoby, którym wręczone zostaną Stypendia Sportowe Starosty Buskiego
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

1



Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
5. Wręczenie Stypendimn Sportowego Starosty Buskiego.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjarni.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:
a) zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2014 roku,
b) przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku,
c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Śvviętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu
kultury,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica na realizację zadania z zakresu kultury,
e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
płwvająßyßh.
f) określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu W 2014 roku na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,
g) powierzenia Gminie Busko - Zdrój zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg
powiatowych.
9. Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2013 rok.
10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitamego Powiatu Buskiego za 2013 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju za
2013 rok wraz z wykazem potrzeb W zakresie pomocy społecznej.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Busku - Zdroju na temat realizacji zadań
W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia
W 2013 roku na terenie Powiatu Buskiego a także Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji
powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2011 - 2020.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1
Obradom przewodniczył Zbigniew Zioło - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i 0 godz. 10.00 otworzył XXXVI Sesję Rady Powiatu W Busku - Zdroju.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zioło oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokołu.
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Ad. 3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił Wnioski o wprowadzenie
autopoprawek do projektów uchwał W pkt 8 litera „a” i litera ,,b”:

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:
a) zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2014 roku,
b) przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2014 roku.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Xłficeprzewodrriczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie wnioski
o wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał W pkt 8 litera ,,a” i litera „b” W
przytoczonym wyżej brzmieniu:

Poszczególne wnioski dotyczące przyjęcia W/W autopoprawek, zostały przyjęte przez Radę
Powiatu W głosowaniu - stosunkiem głosów - na 15 Radnych obecnych na sali:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Zioło, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyżej autopoprawkami, został przyjęty przez Radę Powiatu W głosowaniu
stosunkiem głosów - na 15 Radnych obecnych na sali:

za - 15
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 4
Protokół Nr XXXV/ 2014 z Sesji Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014 roku
został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, W głosowaniu stosunkiem głosów - na 15
Radnych obecnych na sali:

za - 15
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5
Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło wręczyli
Stypendium Sportowe Starosty Buskiego zawodnikom Klubu Sportowego SŁONECZKO,
osiągającym znaczące Wyniki W dziedzinie Lekkoatletyka W skali krajowej i międzynarodowej.
Lista osób nagrodzonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.
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Ad. 6
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 27 lutego 2014 roku
do 19 marca 2014 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym
Zarząd odbył 3 posiedzenia.
W uzupełnieniu do informacji przedstawionej W sprawozdaniu, W związku z zapytaniem Radnego
Romana Dudy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił wyjaśnień W zakresie remontu kortu
tenisowego znajdującego się przy ZST-I W Busku - Zdroju. Poinformował, iż sprawa ta będzie
jeszcze przedmiotem dyskusji i uzgodnień z Burmistrzem Miasta i Grniny Busko - Zdrój W zakresie
przeznaczenia dotacji celowej udzielonej przez Gminę Busko - Zdrój.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności W okresie międzysesyjnym, stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie - W głosowaniu stosrmkiem głosów - na 15
Radnych obecnych na sali:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Grzegorz Lasak zgłosił nlw zapytania:
1.1. Po analizie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2013 rok, Radny zwrócił się z pytaniem
0 przyczyny a zarazem możliwości zaradzenia sytuacji braku opieki medycznej W szkołach.
Ponadto Radny przytaczając zapisy W/W informacji zwrócił uwagę na braki W wielu placówkach
oświatowych W zakresie spełnienia norm dotyczących dostosowania mebli do wzrostu uczniów.

1.2. W nawiązaniu do Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
W Busku - Zdroju za 2013 rok wraz z wykazem potrzeb W zakresie pomocy społecznej, Radny
podkreślając znakomite przygotowanie W/W dokumentu, zwrócił się z zapytaniem o działania tzw.
„miękkie” podejmowane przez PCPR realizowane na zewnątrz czyli W miejscu zamieszkania,
W domu potencjalnego beneficjenta.

2. Radny Roman Duda zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju
z prośbąo wyjaśnienie aktualnej sytuacji W zakresie świadczeń urologicznych W Szpitalu.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, poza kolejnością porządku obrad oddał głos
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorzowi Gałuszce, celem
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
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Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, iż
zaniepokojenie jakie powstało W tym zakresie było wynikiem choroby i absencji jednego
z urologów a takze odejścia z pracy jednego ze specjalistów. Te chwilowe niedogodności, które
miały miejsce, powstały z przyczyn losowych, za co Dyrektor ZOZ przeprasza pacjentów. Dyrektor
ZOZ zapewnił i uspokoił, iż W zakresie urologicznym dla pacjentów nic się nie zmienia
a Wręcz przeciwnie ulega poprawie dostępność do świadczeń urologicznych W Szpitalu
W Busku - Zdroju. Dotychczas Poradnia Urologiczna pracowała 24 godziny tygodniowo, natomiast
teraz zakres pracy Poradni zostanie rozszerzony do 44 godzin tygodniowo - z zabezpieczeniem
trzech urologów. Poradnia będzie także dostępna W godzinach popołudniowych. Dyrektor wyjaśnił,
iż W ramach chirurgii jednego dnia procedury, które były dotychczas realizowane zostały
przeszacowane a kontrakt W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został podzielony na
procedury zachowawcze i na procedury zabiegowe. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie
kontraktu W ramach procedur zabiegowych ambulatoryjnych i tarn te procedury dzięki
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu będą realizowane. Pozostałe procedury urologiczne po
podziale etatu urologa będą realizowane W ramach kontraktu chirurgicznego. Dyrektor zapewnił
więc, iż nie ma mowy o zamykaniu, zmieniona zostanie tylko forma przyjęć i realizacji procedur
leczniczych W dziedzinie urologii. Podjęte działania mają na celu zabezpieczenie świadczeń
urologicznych Z korzyścią dla zdrowa i życia pacjentów. Dyrektor ZOZ cieszy się, że ma okazję
sprostować wszelkie niedomówienia jakie powstaływtymzakresie.

Ad. 8

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Raay Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI/367/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku W sprawie zmian W budżecie Powiatu Buskiego W 2014 roku - stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku.
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Vificeprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI/368/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku - stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Swiętokrzyskiemu na realizację zadania z zakresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI/369/2014 Rady Powiatu w Busku - 'Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku w sprawie udzielenia pomocy fmansowej Województwu Swiętokrzyskiemu na realizację
zadania z zakresu kultury - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Wiślica na realizację zadania z zakresu kultury.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierałi głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
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Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI / 370/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiślica na realizację zadania z zakresu
kultury - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały. e
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały'
pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI/371/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zadań
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - O
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Uchwała Nr XXXVI/372/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 marca
2014 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2014 roku na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Gminie
Busko - Zdrój zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
Radny Zbigniew Jastrząb zabierając głos, zwrócił uwagę, iż zasadne byłoby aby zarówno letnie jak
i zimowe utrzymanie dróg znajdowało się w jednych rękach, co zapewniłoby pewną elastyczność.
Jak pokazuje rok bieżący, mimo tego, że kalendarzowa zima jeszcze się nie skończyła to wartmki
pogodowe wskazują na potrzebę rozpoczęcia już sprzątania miasta po zimie ze względów zarówno
estetycznych jak i bezpieczeństwa. Jeden zarządca dróg miałby w tym względzie większą
swobodę. `
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż prowadzone są w tym zakresie rozmowy
z Burmistrzem Miasta iGminy Busko - Zdrój. Na razie wypracowane zostało porozumienie
w zakresie powierzenia Gminie Busko - Zdrój zadań publicznych związanych z letnim
utrzymaniem dróg powiatowych, które obejmowało będzie okres od 1 kwietnia 2014 roku do
15 grudnia 2014 roku. Przewodniczący Zarządu zapewnił jednocześnie, iż nie czekając na koniec
kalendarzowej zimy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe przystąpiono już do sprzątania miasta
przez służby PZD. Powyższe potwierdził również Radny Vifresław Marzec - pracownik Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, informując 0 zakupionym
przez Spółkę sprzęcie - zamiatarce.

Vifrceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI/373/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 19 marca 2014
roku w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdrój zadań publicznych związanych z letnim
utrzymaniem dróg powiatowych - stanowi załącznik nr II do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
oraz sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za 2013 rok - w brzmieniu
stanowiącym kolejno załącznik nr 12 inr 13 do niniejszego protokołu - zostały przyjęte na 15
Radnych obecnych na sali posiedzeńw głosowaniu:
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za - 15
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 10
W nawiązaniu do zapytan zgłoszonych przez Radnego Grzegorza Lasaka w pkt 7 interpelacje
i zapytania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy Krzysztof Socha poinformował, iż mając
na uwadze zdrowie dzieci i młodzieży wydaje się zasadnym, aby w każdej szkole był gabinet
lekarski, pielęgniarski, stomatologiczny i o takiej sytuacji, jako Inspektor Sanitarny marzy.
Inspektor Sanitarny nie jest władny aby wydawać decyzje w tej sprawie, może jednak, zajmując się
zdrowiem publicznym zwrócić uwagę na powyższe i to zostało w sprawozdaniu wskazane. Nie jest
tak, że tej opieki medycznej w szkołach nie ma Przyznał, iż mówiąc o opiece medycznej powinien
użyć słowa właściwej lub stałej. Przy stałej opiece medycznej; lekarskiej, pielęgniarskiej nie
byłoby np. wszawicy, z którą część szkół ma ogromny problem.

\V1ceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poinformował, iż na terenie Gminy Tuczępy
opieka pielęgniarska w szkołach jest zapewniona.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfonnował, iz W każdej placówce oświatowej
prowadzonej przez Powiat Buski, gabinety lekarskie zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt.
Natomiast opiekę lekarską czy pielęgniarską zapewniają POZ-y. Prowadzone były i są rozmowy
z Dyrektorem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o zwiększenie opieki medycznej
w placówkach oświatowych zwłaszcza W placówkach typu specjalnego. Tak więc w szkołach
prowadzonych przez Powiat Buski opieka medyczna jest zapewniona, ale nie na takim poziomie
o jaki wnioskują dyrektorzy szkół.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej dostosowania mebli do wzrostu uczniów, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Socha poinformował, iż właściwy dobór mebli
zapewnia właściwą postawę uczniów. Niektóre placówki oświatowe nie spełniają norm w tym
zakresie. Zaznaczyć tu należy, że problem ten odnosi się do mebli starych, bowiem meble obecnie
kupowane muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Sprawą istotną jest indywidualne
dostosowanie ławek szkolnych do uczniów „wyrośniętych

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitamego Powiatu Buskiego za 2013 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu - została przyjęta na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0
wstrzymał się - O

Ad. ll
W nawiązaniu do pytania zgłoszonego przez Radnego Grzegorza Lasaka w pkt 7 interpelacje
i zapytania, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej
Smulczyński poinformował, iż działania tzw. „miękkie” realizowane są w Centrum w szerokim
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zakresie. Odbyło się 1555 porad psychologów, które udzielane były również w miejscu
zamieszkania osoby, która tej pomocy wymagała. Pomoc ta dostępna jest całodobowo W każdym
dniu. Ponadto prowadzone są działania w zakresie porad prawnych a także pomocy materiahrej.
W sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku - Zdroju za
2013 rok _powyższe zagadnienia zostały szeroko omówione.

Powyższe potwierdził Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz wskazując konkretny przypadek, jaki
miał miejsce, gdzie w godzinach późno wieczomych w sobotę taka pomoc psychologa została
udzielona w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2013
rok wraz z wykazem potrzeb W zakresie pomocy społecznej - w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr I5_ do niniejszego protokołu - zostało przyjęte na 15 Radnych obecnych na sali
posiedzeń w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 12
Analizując Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat
realizacji zadań W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz
o stanie bezrobocia w 2013 roku na terenie Powiatu Buskiego, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz zwrócił uwagę na trzy istotne sprawy tj. stopę bezrobocia ws Powiecie Buskim najniższą
w województwie świętokrzyskim, spadek bezrobocia oraz wzrost liczby ofert pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak poinformował, iż z uwagi
nato, że tegoroczne limity znane były już pod koniec gr'udnia 2013 roku, stąd nabór na praktycznie
wszystkie formy aktywizacji dostępne w PUP rozpoczął się nie w marcu lecz już w miesiącu
styczniu 2014 roku. Aktualnie trwa nabór na staże dla mężczyzn. W tym roku ta forma jest
całkowicie finansowana ze środków projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i to decyduje jednocześnie o strukturze osób, które mogą w tym projekcie wziąć
udział. Nabór na staże dla kobiet niestety zakończył się już w miesiącu styczniu. Ponadto jest
możliwość ubiegania się o dotacje przez osoby spełniające określone w projekcie systemowym
kryteria. Zakończony został już praktycznie nabór osób na prace interwencyjne. Kolejna forrna,
która cieszy się dużym zainteresowaniem to jest tworzenie miejsc pracy przez pracodawców.
W bieżącym roku jest możliwość uruchomienia 69 miejsc pracy i tu nabór też praktycznie dobiega
już końca. Dyrektor PUP Marian Szostak poinformował, iż pojawiają się informacje
o dodatkowych środkach finansowych na aktywizację, o które będzie można się ubiegać W połowie
roku, co jest pozytywnym sygnałem z uwagi na to, że jest dopiero połowa miesiąca marca
a większość środków finansowych dostępnych na ten rok została już zaangażowana. Należy jednak
mieć na uwadze to, że PUP w Busku - Zdroju może nie otrzymać tych środków, bowiem Powiat
Buski znajduje się w lepszej sytuacji niż inne powiaty wwojewództwie świętokrzyskim.

Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Lasaka czy do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku
- Zdroju trafiają oferty pracy spoza województwa świętokrzyskiego, Dyrektor Marian Szostak
poinformował, iż jak najbardziej wpływają takie oferty, jednak jak się można domyślać, skoro
oferty te nie spotkały się z zainteresowaniem osób bezrobotnych w danym miejscu, można więc
się zastanawiać nad ich atrakcyjnością.
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Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań
w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia
w 2013 roku na terenie Powiatu Buskiego a także Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji
powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2011 - 2020 - w brzmieniu stanowiącym kolejno załącznik nr I6 i nr 17 do niniejszego
protokołu - zostały przyjęte na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń w głosowaniu:

za - 15
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielone zostały w pkt Ad. 7, Ad. 10 i Ad. ll.

Ad. 14
W sprawach różnych iwolnych wnioskach:
1. Radny Zbigniew Jastrząb złożył podziękowanie Wicestaroście Buskiemu Stanisławowi
Klimczakowi za osobiste zaangażowanie się w sprawę dotyczącą pozyskania specjalisty urologa
a tym samym zabezpieczenia świadczeń urologicznych w ZOZ w Busku - Zdroju.
2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poinformował Radnych, iż w związku
z uchwałą, podjętą na ostatniej Sesji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2014 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego - Skarżący, po otrzymaniu W/w uchwały
przysłał nowe pismo. Pismo to zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna
stwierdziła, iż Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności. Biorąc pod uwagę
fakt, że Skarżący został pouczony o treści art. 239 § l ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady Powiatu - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - o podtrzymanie stanowiska wyrażonego
w uchwale Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Buskiego oraz zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w aktach sprawy - bez
powiadamiania Skarżącego.
Ponieważ Radni nie zgłosili żadnych uwag ani zapytań Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej tj. podtrzymania stanowiska
wyrażonego w uchwale Nr XXXV / 365 / 2014 z dnia 27 lutego 2014 roku oraz zamieszczenie
odpowiedniej adnotacji w aktach sprawy bez zawiadamiania Skarżącego.
Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, powyższy wniosek został przyjęty przez Radę
Powiatu W głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 15
Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło
dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 11.45 zamknął XXXVI Sesję Rady
Powiatuw Busku - Zdroju.
Protokół spor7.ądzilaf:"
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