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Protokól Nľ Ix/ 2015

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

któľa odbyla się w dniu 3 sieľpnia 2015 ľoku

w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku _ Zdľoju

w posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju

Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

Gľz'egorz Majsak _ Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdľoju

Robeľt Bujny - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pozarnej w Busku -

Zdroju

Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdľoju

5' Jolanta Czyrny - Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdrojl

6' Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju

7 ' Wiesław Waga - Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie

8. Andrzej Smulczyński _ Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju

9. Kľzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju

10' Piotr Zeljaś _ Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego

Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

1.

2.

3.

4.



Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzenie quorum.

3. Pľzyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIil Sesji Rady Powiatu.

5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okĺes pomiędzy sesjami.

6. Inteľpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku,

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku,

c) zmiany uchwały Nr IV l27 lŻus Rady Powiafu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia

2015 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2030,

d) zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz đnia 3l maľca 2015 roku

w sprawie określenia zadań oruz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2015 ľoku na ľealizację

zadań z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Buskim,

e) upowaŻnienia do pľzeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego rewidenta do

badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju,

f) pľzyjęcia do realizacji ,,Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2020",

g) uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie,

h) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego.

8. odpowi e dzi na i nterpel acj e i zapýania radnych.

9. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.



Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, któľy powitał

zebranych i o godz. 9.00 otworzył IX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu

wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oľaz

decyzji _ listy obecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nľ I i 2 do

niniej szego pľotokołu.

Ad.3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka' proponowany porządek obrad,

został pľzyjęty ptzęz Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na l7

Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

W krótkiej pľzerwie obrad:

w związku z zakoÍlczeniem ptzez Pana Lecha Sołtysiaka pracy zawodowej w Staľostwis

Powiatowym w Busku - Zdľoju na stanowisku Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa

i ochrony Środowiskao Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy

Kolarz w imieniu władz samorządowych Powiatu Buskiego złoŻyli podziękowania za wieloletnią

sumienną pracę' Życząc zdľowia, szczęścia i pomyślności oraz real'izacji wszelkich planów

i zarnierzen.

Jednocześnie Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinformował, iż stanowisko Naczelnika Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Środowiska w wyniku konkursu objął Pan Andľzej Lasak.

N as t ą1liĘ o ko l iczno ś c i ow e przemów ie nia.



Ad.4

Protokół Nľ VIII lŻ0l5 z SesjiRadyPowiatuwBusku -Zdtoju z dnia 29 czerwca 2015 roku

został przyjęty pruez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

17 Radnych obecnych na sali:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5

Spľawozdanie

do 3 sierpnia

Zarząd odbył

Spľawozdanie

załącznik nr

Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od drua 29 częrwca 2015 roku

2015 ľoku, pľzedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz. W okľesie tym

4 posiedzenia.

prac Zarządu Powiatu z dziaŁalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

do niniejszego protokofu.

z

3

odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Gtzegoĺza Lasaka, Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andrzej Smulczyński, poinformował, iż jako

Przewodniczący Zaruądu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich ośrodków

Pomocy Rodzinie ,,Centrum'' z siedzibą w Busku _ Zdroju, zwľócił się do Zarządll Powiatu

z wnioskiem w spľawie zapewnienia bezpłatnego noclegu i wyżywienia dla członków Zespołu

Pieśni i Tańca ,,Solczanie'' z Litwy. Zespőł został zaproszony do udziďu w X ogólnopolskim

Foľum, które odbędzie się w dniach 7-9.09.Żu5 ľoku. W tľakcie koncertów, które mają charakteľ

dobroczynny odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy na Dom Dziecka w Solecznikach.

Dyrektor PCPR Andľzej Smulczyński seľdecznie zapraszawszystkich Radnych do udziału.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iŻ ze względu na bľak środków ťrnansowych

oraz z uwagi na to, że nie jest to zadanie własne Powiatu, wniosek został rozpatrzony ptzez Zarząd

Powiatu negatywnie.

Wiceprzewodniczący Rady Grzegoľz Lasak zaapelował o godne i należyte pľzyjęcie rodaków

z Litwy.



Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zamykając dyskusję podziękował za

przedstawionę spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapýania Radnych:

1. Radny Grzegorz Jankowskĺ złoŻył ďw interpelacje i zapýaniaw foľmie pisemnej:

1.1. W imieniu mieszkańców ul. Kopemika i Mickiewicza w Busku - Zdroju, Radny zwľaca się

z prośbą o zobowią.zanie Komendanta Powiatowego Policji do częstszego monitoringu

ul. Kopernika zę względu na notoryczne przekłaczanie szybkości i odbywające się wyścigi

w godzinach 2l.00 -23.OO, które stwarzają zagľoŻenie dla pľzechodniów - w/w interpelacja

w foľmie pisemnej stanowi załącznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

l.2. Na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju oľaz mieszkanców miejscowości

Suchowola, Radny zwracasię z pľośbą o usunięcie chwastőw z chodnika poptzez spryskanie na

całej dfugości w miejscowości Suchowola oraz podanie terminu naprawy chodnika - Ww

interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

2. Radny Ludomir Leszcryński oraz Radny Kamil Kaspeľcryk - złozylri wspólne ďw

inteľpelacje i zapytaniaw foľmie pisemnej:

2,l.Zewzględu na zły stantechnicznyRadni wnioskują o zabezpieczenie środków finansowych

na odwodnienie i konserwację rowów z podczyszczeniem dna na głębokości 30 cm po stronie

prawej i lewej drogi powiatowej Nr 0044T przezwieś Klępie Dolne - ilw inteľpelacja w foľmie

pisemnej stanowi załącznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Ż.2. w związku z |icznymi uwagami mieszkańców wsi Wolica gm. Stopnica, Radni wnioskują

o inteľwencję w Generalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostrad w Kielcach o wykonanie

niezbędnych pľac konserwatoľskich i pielęgnacyjnych chodnika biegnącego wzdłvż drogi kĺajowej



Nľ 73, ktőry jest zarośnięty i odkształcony _ ilw interpelacja w formie pisemnej stanowi

załączník nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdrojl Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwiąpku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Radny Robeľt Gwőżdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr IX l82 lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi załqczník nr 8 do

niniejszego pľotokołu.

b) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesieri

w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W zwią7ku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Radny Robert Gwoźdż nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ IX l83 12015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 ľoku

w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi załącznik

nr 9 do niniejszego protokołu.

c) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ

Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 sýcznia 2015 roku

w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dlą Powiatu Buskiego na latą 20]5-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W zwiąpku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:



za - 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Radny Wiesław Maľzec nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nľ DV 84 l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 3 sieľpnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr Iv l 27 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

30 stycznia 2015 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lataŻOl5-2030. - stanowi załączník nľ I0 do niniejszego protokołu.

d) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprałie zmiany uchwały

Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busht - Zdroju z dnia 3l marca 2015 roht w

sprawie olłreślenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 20]5 roku ną realizację

zadań z zalĺresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W zwią7ku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za' 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Radny Wiesław Marzec nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.



Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nľ VI l 48 l 20115 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

31 marca Ż0l5 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2015 ľoku

na realizację zadań z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Buskim - stanowi załączník nr 1l do niniejszego protokołu.

e) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprau,ie upoważnienia do

przeprowadzenia postęowania w ząIłesie wyboru biegłego ľewidenta do bądania

sprawozdaniafinansowego za 2015 rokw Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwiąku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwďa została przyjęta pruez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Wiesław Maľzec nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr IX ĺ86t2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia do przeprowadzeniapostępowania w zakľesie wyboru biegłego rewidenta

do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku -
Zdroju _ stanowi załącznik nr 12 do niniejszego pľotokołu.

l) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w sprawie przyjęcia do

realizacji,,Progľamu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2015'2020".



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W zwipku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l87 1201.5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 ľoku

w sprawie przyjęcia do ľealizacji ,,Progľamu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2020'' - stanowi załączník nr /3 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spravvie uchwalenia Statutu

Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwiąpku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

10



za-17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l88 lŻ0l5 Rady Powiatu w

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy

nr 14 do niniejszego protokołu.

Busku - Zdroju z dnia 3

Społecznej w Zborowie

sieľpnia 2015 ľoku

_ stanowi załącznik

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w

skaľgi na działa|nośó Starosty Buskiego.

Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwią3ku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwďy pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX t89 t20l,5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 sieľpnia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośó Starosty Buskiego - stanowi załączník nr 15

do niniejszego protokołu.
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Ad.8

odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnych:

Ad 1.1. Do podjęcia stosownych działań i udzielenia odpowiedzi w foľmie pisemnej na

interpelację Radnego Grzegorza Jankowskĺego, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz

zobowiązał Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdrojtl.

Ad l.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Grzegorza Jankowskiego, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzzobowiązał Dyľektoľa

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 2. 1.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólne

interpelacje Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego oÍaiz Radnego Kamila Kasperczyka,

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad.9

w sprawach ľóżnych i wolnych wnioskach głos zabieľali:

1. Radny Robeľt Gwóźdź:

_ Radny poinfoľmował, iŻ na stronie intemetowej Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz

na stronie www.busko.com.pl zamieszczona zostďa obszeľna relacja z uroczystego otwaľcia

w zwiąku z zakoÍrczeniem realizacji inwestycji w ramach mechanizmu szwajcarskiego projektu

pn. ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat

buski, poprzez tworzenie lolrnli akýwizujących pracowni terapii zajęciowej, pomieszczeń

rehabilitacji leczniczej wrąz z zahlpem wyposażenia oraz podnieyienie lĺwalifilracji personelu''.

_ Radny poprosił o interwencję u Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju w zakľesie

rozwiązania problemu blokujących przejazd paľkowanych wzdłuż chodnika samochodów obok

budynku ECB w Pacanowie.

L2



_ Radny zwrócił się z prośbą o ponowne wystąlienie z interwencją do GDDKiA w Kielcach

w zakľesie wykonania lewoskrętu na drodze krajowej nľ 73 w drogę powiatową w m. Rataj e a takŻe

odnośnie wymiany barieľek zasłaniających widoczność przy wyjeżdzie z drogi powiatowej na

dľogę krajową w m. Wolica gm. Stopnica.

w odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz zobowią3ał się do

przekazania powyższych wniosków odpowiednim służbom, celem podjęcia stosownych działań,

jednocześnie zobowią3ał Dyrektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztofa

Tułaka do pľzygotowania wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostrad

w Kielcach.

2. Radny Grzegorz Jankowski:

- Radny zwrócił uwagę na nieobecność w dniu dzisiejszym na Sesji Rady Powiatu Dyrektoľa

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju lub Jego Zastępców. Radny odnosi wrĺľŻenie, Że

kiedy Rada Powiatu zatwierdzała środki finansowe d|a ZoZ to Dyľektor uczestniczył w Sesji,

natomiast teraz, gdy śľodki są już przekazane to Dyrektor nie'widzi już. potľzeby uczestnictwa.

Tymczasem Radni, chcą wiedzieć czy i w jaki sposób realizowany jest przyjęty w miesiącu maju

br. plan ľestruktuľyzacji Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdĺoju. Radny poinfoľmował, iż

zapoznał się z kwaľtalnym sprawozdaniem ťrnansowym Zoz,jednak są to dla Niego tylko suche

cyfry. Radny wnioskuje zatem o zobowiąanie Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej do

przygotowywania spľawozdań opisowych, bardziej czytelnych, pľzedstawiających postępy

i realizaĄę załoŻeń programu ľestrukturyzacji.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz zobowiąał Naczelnika

Wydziału soz do przygotowania wystąpienia do Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku _ Zdroju do spoľządzenia szeľokiej opisowej infoľmacji w zakľesie postępu prac

zatwierdzonego pľogramu restrukturyzacyjnego ZoZ w Busku - Zdroju, celem przedstawienia na

najbliższej Sesji Rady Powiatu.

3. Wiceprzewodnĺczący Rady Powĺatu Grzegorz Lasak:

_ Radny zgłosił wniosek aby na stronie inteľnetowej Starostwa Powiatowego zamieszczonazostała

kolorowa mapa z aktualnym wykazem dľóg powiatowych, celem umożliwienia zapoznania się
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przęzmieszkańców. Radny zaproponował również rozwaŻenie możliwości zamieszczenia

tablicy infoľmacyjnej z wykazem dróg powiatowychprzy budynku Staľostwa Powiatowego.

_ Radny wnioskuje o zaapelowanie do władz Gminy Gnojno.o podjęcie pľac proceduralnych

w zakľesie zawiedzenia heľbu Gminy Gnojno. Na sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

gdzie odbywają się m.in. Sesje Rady Powiatu zarnieszczonych jest tylko 7 herbów a przecież

w skład Powiatu Buskiego wchodzi 8 Gmin.

_ Radny zgłosił wniosek o rozvłaŻenie możliwości zamieszczenia odblasków na barięrkach

ochronnych przy dľogach powiatowych. Zarośnięte tľawą nie zawsze na czas wykoszone rowy

zaslaniająbarierki. Umieszczenie zatem odblasków w celu poprawy bezpieczeŕĺstwa jest w pełni

uzasadnione.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowtązał Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju Kľzysztofa Tułaka do zamieszczenia aktualnego

wykazu dľóg powiatowych zaľówno na stľonie intemetowej PZD jak i Staľostwa Powiatowego

oľaz do przedstawienia zasadności i możliwości w zakľesie zamieszczenia odblasków na

barierkach ochľonnych przy drogach powiatowych.

Wicestaľosta Buski Stanisław Klimczak, jako mieszkaniec gm. Gnojno popľoszony został

o przekazanie podczas sesji Rady Gminy Gnojno wniosku w zakľesie zatwierdzęnia heľbu.

4. Radny Jerzy Koľdos:

- W odniesieniu do uwagi Radnego Robeľta Gwoździa w spľawie blokujących przejazd

parkowanych wzdłuż chodnika samochodów obok budynku ECB w Pacanowie, Radny zrľľócił

uwagę' iż lepszym rozwiąaniem niż kaľanie kierowców mandatami (bo samochody muszą gdzieś

paľkowaó a parkingu jeszcze nie ma) będzie ustawienie lustra przy vłyjeżdzie z ul. Karskiej

na ul' Sfupską.

- Radny zwrócił się też z wnioskiem w imieniu mieszkanca miejscowości Rataje, który z uwagi

na linię ciągłąma utrudniony bezpośľedni wjazd na swoją posesję (posesja naprzeciwko baru).

Aby wjechaó na swojąposesję musi objechaó i zawróció. Nie stosując się do pľzepisów dľogowych
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kaľany jest często mandatami.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju KrzysrtoÍa Tułaka do rozeznania i sprawdzenia

zasadności powyŻszych wniosków. oraz przedstawienia pľopozycji rozvĺiązań.

5. Radny Roman Duda:

- Radny zwľócił uwagę na fatalne waľunki pomieszczeń apteki szpitalnej w Zespole opieki

Zdľowotnej w Busku - Zdroju. Należy w tym zakĺesie podjąó pilne, zdecydowane działania,

bowiem w obecnych warunkach apteka nie ma pľawa funkcjonowaó. Komisja ochrony

Zdľowia, Pomocy Społecznej i Polityki Pľoľodzinnej wizytując Zespół opieki Zdľowotnej

skierowała w tej sprawie stosowny wniosek do Zarządu Powiatu.

W odniesieniu do powyższego Pľzewodniczący Zarządl Jeľzy Kolaľz poinformował, iż osobą

odpowiedzia|ną za powyższe jest Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju do

któľego skierowany zostanie powyŻszy wniosek, cęlem przedstawienia propozycji rozwiązań.

ó. Wiceprzewodnĺczący Rady Grzegorz Lasak:

- Radny przyznałrację Pľzedmówcy w kwestii pilnego rozwiązania pľoblemu apteki szpitalnej.

Wskazał jednocześnie kolejne pilne problemy oczekujące na rczwiązanie - to jest - sprawa szatni

dla peľsonelu, pomieszczeń archiwum szpitalnego czy budowy SoR.

Radny Grzegorz Lasak poinfoľmował jednocześnie, iż na Sesji Rady Powiatu jest radnym. Pľosi

więc aby nie kieľowaó do Niego pytań, bowiem nie chciałby się na sesji wypowiadaó w imieniu

czy teŻ za Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdroju.

7. Przeułodniczący Rady Powĺatu Andľzej Gądek:

- Pľzewodniczący Rady ľównięŻ zvłrőcił uwagę na nieobecnośó pľzedstawiciela Zespołu opieki

Zdrowotnej w Busku - Zdľoju na Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący poinformował, iz będzie

wnioskował o zorganizowanie w miesiącu wľześniu br. spotkania Radnych, celem wizytacji

Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju.

- Pľzewodn iczący Rady poinformował, iż w tľakcie przedstawiania spľawozdania z ptac Zarządu

Powiatu do stołu prezydialnego podszedł Pan, któľy nie okazując się żadnym dokumentem czy
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legitymacją poinformował, iz uchwały Rady Powiatu są podejmowane niezgodnie z Konstytucją

bowiem nie zostały zaopiniowane ptzez Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych

,,Solidarność'' z siedzibą w Stopnicy. Pan poproszony został o nie zakłócanie porządku obrad

i poinfoľmowany został o mozliwości zabrania głosu w punkcie spľawy roŻnę i wolne wnioski.

Nie czekając jednak na ten punkt opuścił salę obrad.

- Przewodniczący Rady poinfoľmował, iż otrzymał infoľmację o wpływie anonimu na osobę

Pana Andľzeja Lasaka. Przewodniczący uznał,, iż pismo, które nie zostało podpisane nie powinno

byc rozpatrywane. Jeśli jednak Radny, który otľzymał anonim chce z ním zapoznać Radę to ma

takie pľawo'

8. Radny Grzegorz Jankowski:

- Radny poinformow ał, iŻ otrzytnał w pľywatnej korespondencji pismo - anonim dotyczące nowo

powołanego Naczelnika Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i ochrony Środowiska Pana Andľzeja

Lasaka w spľawie dotyczącej plagiatu pľacy dyplomowej'

W odniesieniu do powyzszego Przewodniczący Zarządu.Ierzy Kolaľz poinformował,iŻ pismo

podobnej treści skieľowane do Prokuratury wpłynęło teŻ juŻ wcześniej od kontľkandydata

biorącego udział w konkuľsie na stanowisko Naczelnika Wydziału RLo.

Ad. 10

Wobec zręa|izowania porządku obľad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek

dziękując wszystkim obecnym zaudział o godz. ll.l0 zamknął IX Sesję Rady Powiatu

w Busku - Zdroju.

Protokół sporządzila:

Barbara Banaś
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