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Znakz BR. 0002.2.X.20 1 5

w posiedzeniu udzial wzięlĺ:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju

Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

Pľotokól Nr Xl20l5

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

któľa odbyla się w dniu 30 wľześnia 2015 roku

w sali konfeľencyjnej Staľosfwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

l ' Grzegotz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyľektoľ Zespołu

opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

2. Marzena Pióľkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju

3. Gabľiela obara - Z-ca Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin

i Nasiennictwa w Kielcach

4' Marek Lis - Kierownik sekcji ds. oľg. - kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pozarnej w Busku - Zdroju

5. Jolanta Maślicha - Dyľektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroju

6. Jolanta Czyrny - Dyľektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju

7. Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju

8. Teľesa Wójcik - Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy

9. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju

l0. Marta Drobek - Główna Księgowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju

1l. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdľoju



12. Andrzej Bilewski - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNr l w Busku - Zdroju

13. Grzegorz Wojciechowski _ Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego

w Busku - Zdroju

14. Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

l5. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie

lí.Kĺzysztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku -Zdroju

l7. Piotľ Ze|jaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

18. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju

19. Maľian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju

20. Stanisław Kozioł _ Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

2l.Tomasz Łukawski _ Kierownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

22.Zbigniew Pietľaszewski - Z-caDyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju d/s

Finansowych

23. Janusz Malaľa - Z-ca Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie

oraz

- Repľezentanci szkół, którym wľęczone

Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł

Ż0ll4lŻ0l5.

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego

- Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad:

zostaną Nagrody w Turnieju Szkół

,,Najlepsi w spoľcie'' w ľoku szkolnym

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu'

2. Stwierdzenie quorum.

3. Pľzyjęcie porządku obľad.

4. Przyjęcie pľotokołu z IX Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie nagród w Turnieju Szkół Ponadgimnazja|nych Powiatu Buskiego o tytuł 
',Najlepsi

w sporcie" w roku szkolnym 201412015.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.

7. Inteľpelacje i zapýania radnych.

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:



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

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

c) zmiany uchwały Nľ IV l27 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia

20t5 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2030.

d) wyľaŻenia zgody na realizację pÍZeZ Powiat Buski w 2016 r projektu pn. ,,Pľzebudowa dľóg

powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami kľajowymi i wojewódzkimi na

teľenie powiatu buskiego'', upowaŹnienia Zarządu Powiatu w Busku ' Zdroju do złoŻenia

wniosku o dofinansowanie projektu w ľamach progľamu wieloletniego pn. ,,Poprawa rozwoju

gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia

śľodków finansowych na jego realizację.

e) zmiany uchwały m YllrIl72l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca Ż0l5

ľoku w spľawie zatwieľdzenia sprawozdania f,tnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju przy ul. Bohateľów Waľszawy 67 za 2014 rok oraz pokľycia ujemnego

wyniku Íinansowego za ten okľes.

Í) zmiany uchwały Nr VIII/7712015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 20|5

roku w spľawie wyrażenia zgody na wydzieľżawięnie powierzchni uzýkowej znajdującej się na

parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

g) o zmianie uchwały w spľawie ustalenia ľozkładu godzin pľacy aptek ogólnodostępnych na

terenie Powiatu Buskiego.

9. Informacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochrony Roślin i Nasiennictwa

o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdľoju za I półľocze 2015 roku uwzględniające w szczególności stan naleŻności

i zobowiązań w tym wymagalnych.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I pőłrocze20|5 roku.

12. Infoľmacja o kształtowaniu się wieloletniej pľognozy f,lnansowej'

13. Informacja na temat realizacji zadan z za|<ręsu modemizacji i ľemontów dľóg.

14. Infoľmacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za Ż0l4 ľok przez osoby

zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. l, 3 i 5 ustawy zdnia 5 czerwca l998 ľoku

o samoľządzie powiatowym.



15. Informacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych

Powiatu w Busku - Zdroju.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapyl"ania radnych.

17. Sprawy tőŻne i wolne wnioski.

18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

za 2014 ľok przez Radnych Rady

Ad. r

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Pľzęwodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 12.00 otwoľzył X Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (1 Radny poinformował o spóŹnieniu), co wobec

ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na

podejmowanie prawomocnych uchwał oruz decyzji - listy obecności radnych otaz

zapľoszonych osób stanowią załqcznikí nľ I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3

Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do

porządku obľad w pkt 8 po literze ,rg'' liter ,rh'' , ,ri'' , ,j'' W brzmieniu:

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,rhĎ wytażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku

głównym i budynku przychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

,,,i'' wyraŻenia zgody na uŻyczenie aktywów trwałych mienia ruchomego stanowiących własnośó

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

,,j'' zmiany uchwały Nr VI/60/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 maľca 2015 ľoku

w sprawie wyľaŻenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski Progľamu pn. ,,Schematom STOP!

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pľacy -pilotaŻ".

Innych pľopozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczegőlne wnioski

dotyczące zmiany poľządku obrad, w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

W7w wnioski dotyczące zmiany porządku obľad w pľzýoczonym wyŻej brzmieniu, zostały

przyjęte pľzez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na l8
Radnych obecnych na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiafu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz

z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu

stosunkiem głosów _ na l8 Radnych obecnych na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4

Pľotokół Nr IX l 2015 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdtojl z dnia 3 sierpnia 2015 ľoku

zostď ptzyjęty ptzez Radę Powiafu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

l8 Radnych obecnych na sali:

zą- ]8

przeciw - 0

wstľzymał się - 0



W kĺótkiej przerwie obrad:

W związku z zakonczeniem przez Pana Eugeniusza Witka pľacy zawodowej w Powiatowym

Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju na stanowisku Zastępcy Dyrektora, Przęwodniczący Rady

Powiatu Andľzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu władz samorządo}vych

PowiatuBuskiego złoŻy|ipodziękowania za 57-letnią, sumiennąpľacę' Życząc zdrowia, szczęścia

i pomyślności oľaz real'izacji wszelkich planów i zaĺnierzen.

Nastqpiły okolicznościowe przemówienia'

Ad.5
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolaľz w imieniu Rady

i Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju wľęczyli Nagľody w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatu Buskiego o týuł ',Najlepsi 
w sporcie'' w ľoku szkolnym 2014lŻ015.

Lista szkół nagrodzonych - stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastqpiły gratulacje'

o godz. 12.40 na salę obrad przybył Radny Grzegorz Lasak, tak więc liczba radnych
uczestniczqcych w Sesji zwięlrszyła się do ]9'

Ad.6

Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 3 sierpnia 2015 ľoku

do 30 wľzeŚnia 2015 roku, przedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie

tym Zarząd odbył 7 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zaruądu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqczník nr 4 do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.



Ad.7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zgłosił n/w inteľpelacje i zapýania:

1.1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrőci.ł się z wnioskiem w imieniu

mieszkańców Gminy Solec - Zdrőj dotyczącym zmiany istniejącego znaku drogowego (na drodze

kĺajowej w m' Szczaworyż) oznaczającego nazwę miejscowości: należy zamiast napisu Zborów

umieśció napis Solec - Zdrój, bowiem obecne oznaczenie dezoľientuje użytkowników ľuchu

drogowego.

l.2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ponowił wniosęk w sprawie dotyczącej

wykonania lewoskľętu w miejscowości Rataje.

2. Radny Jaľosław Jaworski złoŻył ďw inteľpelację w formie pisemnej:

Radny zwrócił się z prośbą o interwencję w Świętokľzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

w zakĺesie wykonania oznakowania poziomego na skľzyżowaniu dľogi wojewódzkiej rr 77I

Wiślica - Strożyska zdrogą gminną (w m.Wiślica) - w/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi

załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

3. Wĺceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak zgłosił ďw inteľpelacje i zapýania

3.1. Radny zvłľőcił się z pýaniem czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

w ramach własnych kompetencji podejmuję działania i czy jest współoľganizatorem akcji pomocy

dla chorych dzieci?

3.2. Radny zwľócił się z pytaniem do Dyrektoľa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku - Zdroju czy podczas X ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich

ośrodków Pomocy Rodzinie ,,Centrum'', któľe odbyło się w Busku - Zdľoju, były podejmowane

jakieś ustalenia w zakľęsie spraw dotyczących imigrantów?

3.3. Radny zwľócił się z wnioskiem o ponowrre wystąpienie do Geneľalnej Dyrekcji Dróg

Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach w zakľesie wykonania bezpiecznych zjazdőw z dĺőg

w miejscowościach: Szaniec, Zwieruyniec, Żerniki Góľne.



3.4. Radny zwrőcił się z pýaniem czy planuje się i czy jest szansa na pozyskanie środków

finansowych na docelowe utwoľzenie Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Specjalnym ośrodku

Szkolno - Wychowawczym w Bľoninie? Radny jest w posiadaniu koľespondencji z podpisami l00

osób wnioskujących o takie rozwiązanie.

3.5. Radny zwľócił się z pýaniem jaki jest status pľawny terenu pľzy obiektach: ARiMR, PP-Ł

ZST-I w Busku - Zdroju? Pytanie to związane jest z utrudnionym koľzystaniem z parkingu pľzy

ARiMR, gdzie klienci chcąc wyjechaó z paľkingu muszą pľosii pľacowników o otwaľcie bľamy

pilotem. Radny zapľoponował', aby w miejsce koľtu tenisowego znajdującego się na placu pľzy

ZST_I utworzyó dodatkowe miejsca paľkingowe.

3.6. Radny zwrócił się z wnioskiem o budowę chodnika przy drodze powiatowej Wełecz - oleszki.

3.7. Radny zwrócił się z pýaniami dotyczącymi dróg poscaleniowych:

- czy proces scaleniowy został już zamknięty?

- czy dľogi poscaleniowe wykonane w kĺuszywie będą asfaltowane?

- po czyjej stronie |eŻąkoszty związane z opłatami geodezyjnyąi - czy te koszty są uwzględnione

w procesie scaleniowym czy leŻą one po stľonie mieszkańców - uczestników scalenia?

4. Radny Piotr Wąsowĺcz zgłosił ďw inteľpelacje i zapytania:

4.1. Radny zgłosił wniosek w zakĺesie uregulowania tonażu na dľodze ľelacji Busko 'Zdrój -

Elzbiecin. Jadąc od stľony Elżbiecina widnieje znakokľeślający tonaŻ do 10 ton, natomiast jadąc

z Buska - Zdroju - znak jest zamazany, nieczytelny (można się dopatrzeć, 20 ton). Biorąc pod

uwagę' iz droga jest po odbudowie , na|eŻy zadbać by nie została zniszczona nadmieľnym tonażem.

4,2. Radny ponownie zgłosił wniosek w sprawie niestabilnego pobocza pÍzy drodze ľelacji

Busko - Zdrőj _ Elzbiecin. Rozsypujący się po całej jezdni kamień stwarza niebezpieczeństwo dla

użýkowników ruchu drogowego a nięstabilne pobocza nie spełniają swojej funkcji.



5. Wieslaw Mazec zgłosił wniosek do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

o podjęcie działań dyscyplinujących mieszkańców - chodzi o niszczeniepoprzezzaorywanie pasa

drogowego na drodze Kostki Duże - Kostki Małe, mimo uregulowanej sytuacji prawnej.

6. Radny StanisławMoskal złoŻył ďw interpelację w formiepisemnej:

Radny zwrőcił się z pľośbą o udľożnienie ľowów i posadowienie dwóch mostów: pľzy

drodze w miejscowości Kotki oÍaz ptzy drodze Kotki-Służów - ilw interpelacja w formie

pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do niniejszegoprotokołu.

7. Radny Ludomiľ Leszczyński oraz Radny Kamil Kasperczyk - zloży|i wspólne ďw

interpelacje i zapytaniaw formie pisemnej:

7.1. Radni wnioskują o dokończenie zadania remontu dľogi powiatowej na odcinku Zaborzę

w kierunku Jastľzębca (ok. l km) - w/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik

nr 7 do niniejszego protokołu.

7.2.Radni wnioskują o ujęcie w planie rzeczowo-finansowym przebudowydľogiNr0ll2Tna

odcinku Klępie Góme - ýw inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 8 do

niniejszego protokołu.

8. Radny Grzegorz Jankowski złoŻył ďw inteľpelacje i zapýania w formie pisemnej:

8.l. W imieniu mieszkańców wsi Mikułowice, Radny zwraca się z prośbą o Zamontowanie

pľogów zwalniających na drodze ľelacji Mikułowice - Nowy Folwark - w/w interpelacja

w formie pisemnej stanowi załqczník nr 9 do niniejszego protokołu.

8.Ż, W imieniu mieszkańców miasta Busko - Zdľőj, Radny zwraca się z pľośbą o wykonanie

oświętlenia kortu tenisowego pľZy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zđroju

- ilw interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr l0 do niniejszego protokołu.



o gofu. I3,35 Przewodniczqcy Rady Andrzej Gqdek ogłosił I0 minutowq przerwę a o godz. ]3.45
po wznowieniu obrad przystqpiono do realizacji ph 8.

Ad.8

Przewodnicący Rady Powiafu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

a) ProjeW UchwaĘ Rady Powiatu w Bush,l - Zdroju w sprawie zmian w buđżecie

Powiatu Buskiego w 2015 roht.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddď pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwałą została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr x / 90 lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015

ľoku w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi załqczník nľ 11

do niniejszego protokofu.

b) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľavlie przeniesieľi

w wydatlrach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľohl.

Pľzewodniczący Rady Powiafu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwďy.
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W związku z tym, że Radni nie zabieĺali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X l91 120l.5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015

ľoku w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku - stanowi

załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

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

w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015-2030.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku ztym, ze Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ )Ü 92l20l,5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września Ż015 ľoku

w sprawie zmiany uchwały Nľ IV l 27 l 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30

stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2030 - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego protoĘołu.
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d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

na realizację przez Powiat Buski w 20]6 r projektu pn. ,,Przebudowa dróg powiatowych

usprawniajqcych komunikację pomiędzy drogami lcrajowymi i wojewódzkimi na terenie

powiatu buskiego'', upoważnienia Zarzqdu Powiątu w Busku - Zdroju do złożenią wniosku

o dofinansowanie projektu w rąmach progrąmu wieloletniego pn. ,,Poprawa roałoju

gminnej i powiatowej infľastruktury drogowej na lata 20]6-20]9" oraz zabezpieczenia

środków finansowych na jego ľealizację.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabięrali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X l93 ĺ20|5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015 ľoku

w spľawie wyrażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski w zola ľ projektu pn. ,'Pľzebudowa

dľóg powiatowych uspľawniających komunikację pomiędzy dľogami kĺajowymi i wojewódzkimi na

terenie powiatu buskiego'', upoważnieniaZaĺządu Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku

o dofinansowanie pľojektu w ramach progľamu wieloletniego pn.,oPopľawa ľozwoju gminnej

i powiatowej infľastruktuľy drogowej na |ata 2016-Ż019o' otaz zabezpieczenia środków

finansowych na jego realizację _ stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

e) Pľoiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

nr VIII/72/2015 Rady Powiatuw Busku - Zdroju z dnia 29 czeľwca 20]5 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Jinansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 20] 4 rok oraz polłycia ujemnego wyniku finansowego

za ten olcres.
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Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ X l94 120|5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 wľześnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr YlIIl72l2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnja 29 czerwca

2015 ľoku w spľawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdľoju pľzy ul. Bohaterów Waľszawy 67 za 2014 rok oľaz pokĺycia ujemnego wyniku

finansowego za ten okres _ stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

Nľ VIII/77/20I5 Rady Powiatuw Busku - Zdľoju z dnia 29 czerwca 20I5 roku w spľawie

wyrażenia zgody na wydzieľżawienie powierzchni użytkowej znajdujqcej się na parterze

w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju'

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu

w głosowaniu:
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za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ X lgs lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 30 wľześnia 2015 roku

w spľawie zmiany uchwały Nr VIII/77lŻ0l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca

20l5 ľoku w sprawie wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie powieľzchni uzýkowej znajdującej się

na parterze w budynku głównym Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju - stanowi

załqcznik nľ 16 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju o zmianie uchwały w sprawie

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.

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

projektem uchwały.

W związku zÍym, Że Radni nie zabieľali głosu' Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X 19612015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia Ż0l5 ľoku

o zmianie uchwały w spľawie ustalenia ľozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teľenie

Powiatu Buskiego - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

na wydzieľżawienie powierzchni użytkowej znajdujqcej się w budynku głównym i budynku

pľzychodni specjalistycznej Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju.
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Przewodniczący Rady Powiafu w Busku _ Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwaĘ

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodnicący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ X l97 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - ZÄĺojll z dma 30 wľześnia 2015 ľoku

w sprawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie powierzchni uŻytkowej znajdującej się w budynku

głównym i budynku przychodni specjalistycznej Zespołu opieki ZdľowotĘ w Busku - Zdroju

stanowi rĺłqcznik nr /8 do niniejszego pľotokďu'

í) PĘekł Uchwały Rady Powíatu w Busku - Zdroju w spravvie wyrażenia zgody

na użyczeníe alaywów trwaĘch mienia ruchomego stanowiqcych własność kspołu opieki

Zdrowotnej w Busku - Zdroju

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

pľojektem uchwaĘ.

W związku ztYm, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pĄekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwďa została przyjęta pÍ7śz Radę Powiafu

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ X /98 /2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015 ľoku

w sprawie wraŻenia zgody na uŻyczenie aktywów tľwałych mienia ľuchomego stanowiących

własność Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załqcznÍk nr 19 do

niniejszego pľotokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

Nr VI/60/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 2015 roku w sprawie

wyrażenia zgody na ľealizację przez Powiat Buski Programu Pfr. ,,Schematom ST)P!

ĺľspóIne działania instytucji pomocy społecznej i insýtucji rynku pracy - pilotaż'',

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrżej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr X l99 12015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 wľześnia 2015 roku

w spľawie zmiany uchwały Nľ VI/60/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca 2015

roku w sprawie wyľażenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski Pľogramu pn. ,,Schematom

sToP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instýucji rynku pľacy - pilotaż'' -

stanowi załqcznik nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9

Pani Gabriela obaľa - Z-ca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin

i Nasiennictwa w Kielcach omówiła szczegółowo Informację o działalności Inspekcji na

terenie Powiątu Buskiego.
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Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin i Nasiennictwa

o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik

nľ 2I do niniejszego pľotokołu - została przyjęta pÍzez Radę Powiatu.

Ad. t0

Infoľmacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju za I półrocze 20|5 roku uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązan

w tym wymagalnych - w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 22 do niniejszego protokołu _

została przyjęta przez Radę Powiatu.

Ad. 11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2015 ľoku -

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 23 do niniejszego pŕotokołu - została przyjęta ptzez

Radę Powiatu'

Ad. 12

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej pľognozy

2015 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik

przyjęta przez Radę Powiatu.

finansowej w powiecie buskim w I półľoczu

nr 24 do niniejszego protokołu - została

Ad. 13

Infoľmacja na temat rea|izacji zadań z zakresu modeľnizacji i ľemontów dróg - w bľzmieniu

stanowiącym załqczník nr 25 do niniejszego protokołu - została przyjęta ptzez Radę Powiatu.

Ad. 14

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2014 rok przez osoby zobowiązane

do ich składania na podstawie art. 25 c ust. l, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czeľwca 1998 ľoku o

samoľządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ 26 do niniejszego pľotokołu -

została przyjęta przez Radę Powiatu.
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Ad. 15

Informacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2014 rok przez Radnych Rady

Powiatu w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 27 do niniejszego pľotokołu

- została ptzyjęta przez Radę Powiatu.

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapy:tania Radnych:

Ad 1.1. Do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Zarządcy Dľóg Kľajowych w zakľesie

zmiany istniejącego znaku drogowego (na drodze kľajowej w m. SzczaworyŻ) oznaczającego

nazwę miejscowości: (zamiast napisu Zborów umieścić napis Solec - Zdrój, bowiem obecne

oznaczenie dezoľientuje użytkowników ruchu drogowego) i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi

w formie pisemnej na inteľpelację Pľzewodnĺczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka,

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązú' Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg

w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.

Ad l.2. W odpowiedzi na zapýarie Przewodnĺczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka

w spľawie dotyczącej wykonania lewoskľętu w miejscowości Rataje, Przewodniczący Zarządu

Jerzy Kolarz poinformował, iż Geneľalna Dyľekcja Dľóg KľajoÝvych i Autostľad w Kielcach

w dniu 15 lipca 2015 roku udzieliła odpowiedzi, iŻ zadanie powyższe znajduje się obecnie

w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznychjako zadanie oczekujące naprzyznanie środków

finansowych.

Ad 2. Do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Świętokľzyskiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich w zakľesie wykonania oznakowania poziomego na skĺzyżowaniu dľogi

wojewódzkiej nr 77l Wiślica _ Stľożyska z drogą gminną (w m. Wiślica) i udzielenia szczegőłowej

odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację Radnego Jarosława Jawoľskiego, Przewodniczący

Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Kĺzysztofa Tułaka.
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Ad. 3. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu

Grzegorza Lasaka udzielił Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz:

ad 3. l.2, Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na zapytania

Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w zakľesie współorganizacji akcji

pomocy dla choľych dzieci oľaz w zakresie ustaleń podjętych podczas X ogólnopolskiego

Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich ośľodków Pomocy Rodzinie ,,Centrum'',

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowíązał Dyľektora Powiatowego Centľum Pomocy

Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzeja Smulczyńskiego.

ad 3.3. Do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Geneľalnej Dyrekcji Dróg Kĺajolvych

i Autostľad w Kielcach w zakľesie wykonania bezpiecznych zjazdőw z drőg

w miejscowościach: Szaniec, Zwierzyniec, Żemiki Góme i udzielenia szczegołowej odpowiedzi

w formie pisemnej na interpelację Wicepľzewodniczącego Rądy Powĺatu Grzegorza Lasaka'

Przewodniczący Zaruądu .Ierzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg

w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

ad 3.4. W odpowiedzi na pytanie Radnego czy planuje się i czy jest szansa na pozyskanie środków

finansowych na docelowe utworzenie Warsztatőw Terapii Zajęciowej pľzy Specjalnym ośľodku

Szkolno - Wychowawczym w Broninie, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iz na

dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości. Przewodniczący Zarządu podkľeślił jednocześnie, iż

wielokľotnie apelował do Kierownik WTZ-ów w Busku - Zdroju o podjęcie stosownych dziaŁan,

bowiem jest możliwoŚó poszerzenia działalności WTZ-ów (o 25 miejsc i l0 etatów) poprzez

zagospodarowanie jednego z obiektów po zlikwidowanych szkołach. Przewodniczący Zarządu

podpowiada pewne rczwiązania, jednak na razie brak jest współpracy Ze strony Pani Kieľownik

vnTZ i Pani Prezes TPD w powyŻszym względzie.

ad 3.5' odpowiadając na zapytanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka,

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował i szczegółowo omówił status pľawny

nieľuchomości i zasady korzystania z paľkingu znajdującego się pľzy ARiMR w Busku - Zdroju.

Nie jest moŻliwa likwidacja koľtu tenisowego i utwoľzenia tam miejsc parkingowych, bo zabraniają

tego stosowne przepisy a pľzede wszystkim względy bezpieczenstwa - jest to teren szkoły.
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Powyższe popaľł Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju

Sylwester Pałka a takŻę KierownikARiMR wBusku -Zdľoju Kľzysztof Gajek.

ad 3.6. Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Wicepľzewodnĺczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka, w zakľesie budowy chodnika pľzy

drodze powiatowej Wełecz - oleszki, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał

DyrektoraPowiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

ad 3.7. W odpowiedzi na zapýania Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

Pľzewodniczący Zatządu .Ierzy Kolarz poinfoľmował, iŻ proces scaleniowy został zakonczony.

Drogi poscaleniowe wykonane w kruszywie zostały stosownymi protokołami przekazane gminie

i gmina jako właściciel może drogi asfaltować' W zakľesie kosztów związanych z opłatami

geodezyjnymi, to leżą one po stľonie mieszkańców - uczestników scalęnia - w związku z decyzją

najpieľw Sądu Rejonowego a następnie po złożonej apelacji - Sądu okręgowego.

Ad 4. 1.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelacje

Radnego Piotra Wąsowicza, w zakľesię oznakowania tonażu na dľodze Busko - Zdroj - Elzbiecin

oraz w spľawie ustabilizowania - wysypania kľuszywem poboczy przy w/w dľodze,

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg

w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.

Ad 5. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Wiesława Maľca dotyczącą podjęcia działań dyscyplinujących mieszkańców -

w zakresie niszczeniapopÍzez zaoľywanie pasa drogowego na drodze Kostki Duże - Kostki Małe,

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 6. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Stanisława Moskala, w zakresie udrożnienia rowów i posadowienia dwóch mostów:

przy drodze w miejscowości Kotki orazprzy dľodze Kotki-Służów, Przewodniczący Zarządu Jerzy

Kolarz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.
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Ad 7. l.2. Do rozęznania iudzieleniaszczegółowej

interpelacje Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał

w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

odpowiedzi w formie pisemnej na wspólne

oralz Radnego Kamila Kaspeľczyka,

Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg

Ad 8.l. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Grzegorza Jankowskiego, w zakresie zamontowania progów zwalniających na drodze

relacji Mikułowice - Nowy Folwark, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 8.2. Do udzielenía szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego

Grzegorza Jankowskiego' w zakresie wykonania oświetlenia kortu tenisowego przy Zespole Szkół

Techniczno - Infoľmatycznych w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz

zobowiązał Naczelnik Wydziału EK Renatę Krzemień.

Ad.17

w spľawach różnych i wolnych wnioskach głos zabieľali:

1. Radni Rady Powiatu otrzymali kseľokopie podziękowania od Dyľektoľa Zespołu opieki

Zdrowotnej w Busku - Z&oju za przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji

inwestycji związanej z remontem i modernizacją oddziału Pediatrycznego - w brzmieniu

stanowiącym załqcznik nľ 28 do niniejszego pľotokołu.

2, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek nawiązując do udzielonej przez Geneľalną

Dyľekcję Dróg Kľajowych i Autostrad w Kielcach odpowiedzi w zakresie wykonania lewoskľętu

na drodze krajowej nľ 73 w drogę powiatową w m. Rataje, iż jest to zadanie znajdujące się obecnie

w Pľogramie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznychjako zadanie oczekujące na przyznanie śľodków

finansowych, zwľócił się z pytaniem co musi się jeszcze wydaľzyć, i ile ludzi musi zginąó aby

zna\azły się wľeszcie - od blisko 10 lat - śľodki finansowe?

Poniewaz odpowiedŹ w spľawie zmiany znaku określającego dojazd do miejscowoŚci Solec - Zdrőj

teŻ może byó określone jako zadanię oczekujące na przyznanie środków finansowych,
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Przewodniczący Rady Powiatu Zapľoponował, iŻ uÍ-unduje baner z odpowiednim napisem i umieści

go w pasie drogowym.

W odpowie dzi na zapytanie Pľzewodniczące1o Rady Powiatu Andľzeja Gądka w zakľesie oddziału

Geľiatrii, Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoru Gałuszka

poinformował, iż udało się pozyskać ipodpisaÓ umowę z.|ekarzem geľiatrą i od dnia 19

pażdziernika bľ. oddział Geriatrii wznawia działalność.

3. Sołtys wsi oleszki i Radna Rady Miejskiej Busko - Zdrőj Pani Danuta Prędka zwľóciła się

z wnioskiem o budowę chodnika i drogi w m. oleszki, uzasadniając powyzsze względami

bezpieczenstwa' Powyższy wniosek poparł ľównież Radny Wiesław Marzec, sugeľując jednak

aby najpierw wykonać remont drogi a następnie budowę chodnika. Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak dodał, iz aby chodnik był funkcjonalny na|eŻy

najpierw poszerzyć dľogę i zbudowaé kana|izację burzową.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iż jeśli będzie

wola współpracy w tym wzg|ędzie ze strony Miasta i Gminy Busko - Zdroj to budowa w/w

chodnika i dľogi w kolejnych latach będzie ľealizowana, bowiem plan robót na ľok 20116 został juŻ

zatwierdzony. Powiat sukcesywnie w maľę posiadanych środków finansowych odnawia

infľastruktuľę dľogową.

4. Mieszkaniec wsi Siesławice zabierając głos zwľócił się z ďw pytaniami:

- czy istnieje możliwośó aby w ľoku pľzyszłym były większe środki na szkolenia dla osób

bezľobotnych?

- czy możliwe jestwľamachoszczędności scalenie Powiatowego Uľzędu Pracy z Powiatowym

Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Z&oju?

- jakie działania podejmuje powiat w celu połączeniakolejowego relacji Busko - Kielce?

- czy szkolenia dla spľzedawców mogą trwać 2 tygodnie zamiast miesiąc?

Do powyższych zapýań odniósł się Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz,ktőry stwieľdził,

iŻna dziś trudno jest określió jaka będzie wysokość śľodków Íinansowych na szkolenia dla osób

bezrobotnych, bowiem za|eŻy to od wielu czynników. Co do scalenia PUP z PCPR - to samoľząd
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powiatowy nie posiada takich kompetencji - to stosowne ustawy ľegulują powyŻsze kwestie'

w odniesieniu do działan podejmowanych w zakresie połączenia kolejowego ľelacji

Busko - Kielce to na dziś jest ľaczej małe zainteľesowanie tym tematem, chociażby ze względu

na czas dojazdu.

5. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak poprosił o zdementowanie informacji,

iŻ z u:wagi na too że Rada Powiatu przekazała środki finansowe dla Zespołu opieki Zdľowotnej

w Busku - Zdroju to inne jednostki powiatu ucieľpiały z tego powodu a w jednej z placówek doszło

nawet do zwolnienia pľacownika.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, iż niepľawdziwa

jest powyższa informacja. Powiat realizuje swoje zadania i dba o wszystkie jednostki z taką samą

troską. Zwolnienia w podległych jednostkach to są decyzje kadľowe poszczególnych dyrektorów.

Ad. 18

Wobec zręalizowania poľządku obrad,

dziękując wszystkim obecnym za udział o

w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek

godz. |5.25 zamkný X Sesję Rady Powiatu
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