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Znak: BR. 0002.2.XII.201 5

Pľotokól Nr XII/ 2015

z Sesji Rady Powĺatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 2ó listopada 2015 ľoku
w sali konferencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľoju

w posiedzeniu udzial wzĺęli:

s Radni Powiatu w Busku - Zdľoju

s Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zapľoszone osoby:

1. Małgoľzata Janiszewska - Świętokľzyski Wojewódzki Inspektor ochrony Śľodowiska
w Kielcach
Gľzegotz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokľzyskiego, Dyrektoľ Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Robeľt Bujny - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pożarnej w Busku -

Zdroju
Grzegorz Majsak - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha - Dyľektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdľoju

6. Teresa Wójcik - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja.lnych w Stopnicy
7 ' Jolanta Czyny - Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju

8' Anna Kosela - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdľoju

9. Helena Bebe| - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowię
l0. Sylwester Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju
11. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nľ l w Busku - Zdľoju
12. Wiesław Waga - Dyľektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
l3' Gľzegoľz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdroju
14. Włodzimierz Dryja -Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku -Zdroju
15. Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
16.Krzysztof Socha_ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku -Zdroju
l7. Piotr Ze|jaś - Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
l8. Krzysztof Tułak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
19. Marian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku -Zdroju

2.

J.

4.

5.



20. Stanisław Kozioł - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

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

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Pľzyjęcie porządku obľad.

4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okres pomiędzy sesjami.

6. Inteľpelacje i zapytania ľadnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

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

b) pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 roku.

c) zmiany uchwały Nľ IV l27 l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia
2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

20rs-2030.
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Stopnica z pÍzeziaczeniem na zadanie pn.

,,Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy''.
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój nieruchomości
stanowiącej własnoŚć Powiatu Buskiego.
f) wyrażeniazgody na przystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu zamkniętego

w ľamach 9 osi Pľiorytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr: RPSW.09.0Ż.0l-IZ.00-26-00812015)
Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2OI4-2O20.
g) wyľazenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

h) rozpatĺzenia skargi na działalnośó Dyľektora Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Busku - Zdľoju.

8. Infoľmacja o stanie środowiska na teľenie Powiatu Buskiego w 2014 ľoku.

9. odpowi e dzi na interp e l acj e i zapytania ľadnych.
l0. Sprawy rőŻnę i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.



Ad. I
obradom pľzewodniczył Andľzej Gądek _ Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebranych i o godz. 10.00 otwoľzył XII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

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

w posiedzeniu uczestniczy l9 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji -

listy obecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią zaĘczníki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3

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

poľządku obľad w pkt 7, po literze 'h'' liter ,,i'' , ,rj'' w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,i'' udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuczępy zprzeznaczeniem nazadania pn.,,Budowa

oczyszcza|ni ścieków pľzy Szkole Podstawowej w Nizinach'' oraz ,,Modemizacja kotłowni

w ZPo w Tuczępach - zakup piecď'.

,,j'' wyrażenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadaĺia inwestycyjnego pn.

,,Pľzebudowa boisk wieloťunkcyjnych ptzy I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju wĺaz
z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych'' oraz zabezpieczenia środków

Íinansowych na jego wykonanie.

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie powyższe wnioski
dotyczące zmiany porządku obľad, w pľzytoczonym wyŻej brzmieniu.

Ww poszczególne wnioski dotyczące zniany poľządku obrad w pÍzytoczonym wyŻej brzmieniu,

zostały pľzyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 19

Radnych obecnych na sali:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obrad wtaz
z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za' 19

przectw - u

wstľzymał się - 0

Ad.4

Protokół Nr XI l20I5 z SesjiRadyPowiafuwBusku -Zdroju z dnia 29 pażdziunika 2015

roku został Wzyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów -

na 19 Radnych obecnych na sali:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie
ľoku do 26

okĺesie tym

Sprawozdanie

załqcznÍk nr

Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny Ü. od dnia Ż9 pazdziemika 2015
listopada 2015 roku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz. w
Zarząd odbył 5 posiedzeń.

z pÍac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

3 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ponadto Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował radnych i zachęcił do

udziału w spotkaniu w dniu 4 grudnia 2015 ľoku godz. 8.00, na któľym wspólnie z Burmistľzami

i Wójtami Gmin z teľenu Powiatu Buskiego omawiane będą sprawy młiązane z rea|izacją
inwestycji drogowych.

Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poinformował równieŻ, iż Powiat Buski za rok

Ż0|4 zajął,bardzo wysokie, bo 27 miejsce w kľaju - na 3l4 powiatów - w zakľesie pozyskiwania

środków unijnych.



Ad.6

Interpelacje i zapylania Radnych:

1. Przewodnĺczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwĺőciŁ się z wnioskiem do Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku _ Zdroju o niezwłoczne zweryťlkowanie znaków drogowych

- oznakowań terenu zabudowanego _ pľZy drogach powiatowych na terenie Powiatu Buskiego.

2. Radny Piotľ Wąsowĺcz zgłosił ďw inteľpelacje i zapýania:

2.t. Radny w imieniu zaniepokojonych mieszkańców ul. Kusocińskiego w Busku 'Zdroju
właścicieli gruntów przy Hali Spoľtowej i Waľsztatach Szkolnych, zwľócił się z prośbą o
przedstawienie informacji w zakľesie złoŻonego przęz Powiat Buski wniosku o nabycie prawa

własności nieľuchomości w drodze zasiedzenia. Czy nieruchomośó będąca pľzedmiotem wniosku

obejmuje częśi ogrodzoną czy wychodzi poza teren ogrodzenia orazjak kształtują się spľawy

odszkodowań?

2.2. Radny dziękując za podjęcie inicjatywy w zakresie poprawy wizerunku i zagospodaľowania

terenu pľzy I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdľoju zwľócił się z pytanięm o możliwość

zapoznaniasię z koncepcją i projektem ilw inwestycji.

2.3. Radny ptzyznał słusznośó aby planowana podwyŻsza wynagľodzeń w kwocie l50 zł ľocznie

obejmowała oprócz pracowników Staľostwa Powiatowego również pľacowników wszystkich

pozostałych jednostek oľganizacyjnych powiatu.

Powyższy wniosek poparł również Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak'

3. Radny Jaroslaw Jawoľski zgłosił ďw zapytania:

3.1. Radny w imieniu mieszkańców gm. Wiślica zgłosił wniosek o popaľcie i przekazanie zgodnie

z właściwością wniosku dotyczącego ľemontu dľogi wojewódzkiej Nr 771 na odcinku Wiślica _

Szczerbaków _ Strożyska, polegającego na ułożeniu nowej nawięrzchni asfaltowej. obecny stan

techniczny nawierzchni jest utrudnieniem i zagroŻeniem dla użytkowników ruchu drogowego -

ýw interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

3.2. Radny w imieniu mieszkańców m. Juľków gm. Wiślica poparł wniosek dotyczący remontu

drogi powiatowej (od cmentarza do granic wsi Żuľawniki) - w/w inteľpelacja w foľmie pisemnej

stanowi załqcuÍk nr 5 do niniejszego protokołu.



3.2. Radny w imieniu mieszkańców m. Kuchary gm. Wiślica zgłosił wniosek o doľaŹną napľawę

odcinka drogi powiatowej Nľ 0073l gdzie powstałe zagłębienie twoľzące roz|egłąkałuŻę stanowi

niebezpieczeństwo dla uzytkowników ľuchu dľogowego - w/w interpelacja w formie pisemnej

stanowi załqcznik nr ó do niniejszego pľotokołu.

4. Radny Roman Duda w nawiązaniu do podjętych działań w zakresie poprawy wizeľunku

i zagospodarowania teľenu przy I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, ponowił wniosek

w sprawie wymiany wszystkich staľych, szpecących ogrodzeń przy jednostkach oświatowych

znajdujących się przy Al. Mickiewicza w Busku 'Zdroju.

5. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak zgłosił ďw interpelacje i zapýania:

5.l. Radny nawíązał do tematu potrzeby wykonania bezpiecznyóh zjazdőw z dľogi krajowej Nľ 73.

Radny zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Z&oju o przygotowanie

infoľmacji w zakľesie ilości zdarzeń dľogowych zaistniałych na drodze krajowej nľ 73 w
administľacyjnych granicach miasta i gminy Busko - Zdrój w latach 2010-20|5. Radny widzi

potľzebę zorganizowania spotkania Radnych Rady Powiatu oraz przedstawicieli Generalnej

Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostľad oddział w Kielcach celem omówienia powyższych

inwestycji jako zadań kompleksowych i pľiorytetowych.

5.2. Radny nawiązując do informacji w zakľesie planowanej budowy obiektu Zespołu Szkół

Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju, zwľócił się z pytaniem czy przed podjęciem

decyzji o budowie nowego obiektu zostały wzięte pod uwagę obiekty i budynki szkolne już

istniejące?

5.3. Radny mając na uwadze bezpieczenstwo użytkowników ľuchu drogowego' poddał po

ľozwagę wykonanie dodatkowych oznaczen drogowych, półwysepek na odcinku łącznika

ul. Armii Kľajowej z ul' Gľotta w Busku - Zdľoju oraz skrętu.w kierunku m. Radzanów.

5.4. Radny odnosząc się do strony internetowej Staľostwa Powiatowego - zakładki - Lokalne

Centrum obsługi Inulestora - turysýka - zwrócił się z pytaniem czy Powiat ma wpływ na

redagowanie przedmiotowej strony?

5.5. Radny podziękował Burmistľzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrőj za przychylenie się do

wniosku w spľawie rozwaŻeniamozliwości wykonania przejścia dla pieszych na ul. Langiewicza w

Busku - Zdroju na wysokości wejścia na Glinianki.



6. Radny Ludomir Leszcryński oraiz Radny Kamil Kaspercryk
inteľpelacje w foľmie pisemnej:

złoŻy|i wspólne ďw

ó.1. Radni wnioskują o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Iłajowych i Autostľad

w Kielcach w zakľesie remontu dĺogi kľajowej Nr 73 na odcinku od m. Konary do m. Pacanów -

w/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

6.2. Radni wnioskują o inteľwencję w ŚwiętokrzyskimZarządzie Dľóg Wojewódzkich w Kielcach

o zabezpieczenie w planie rzeczowo - finansowym środków finansowych na remont drogi

wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Stopnica - Pieczonogi - ilw interpelacja w foľmie pisemnej

stanowi załqcznik nr 8 doniniejszego protokołu.

ó.3. Radni wnioskują o interwencję w ŚwiętokrzyskimZaruądzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach

w sprawie monta:żu dodatkowych baľierek zabezpieczających wzdłuŻ dľogi wojewódzkiej nr 756

na odcinku na całej długości budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy - w/w interpelacja w foľmie

pisemnej stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiafu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 2015 rolru.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do Ww projekÍu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady

pľojekt uchwďy wraz z autopoprawką pod głosowanie

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

w głosowaniu:

za-19

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xII / 110 t20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 listopađa}Dlĺ
ľoku w sprawie zmianw budŻecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi zalqcznik nr 10 do

niniejszego pľotokołu.

poddał ilw

Radę Powiatu



b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień

w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20]5 rolctł.

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

pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddď ilw
projekt uchwały wraz z autopoprawką 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 Nľ xII / 111 l201s Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada}0l5
ľoku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi

załqczník nr II do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/ 27 / 20]5 Rady Powiatu w Buslru - Zdroju z dnia 30 sýcznia 20]5 roku
w sprawie ĺľieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na latą 2015-2030'

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

pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały. Na prośbę Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka omówił zapisy

załącznika nľ l w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał w/w pľojekt uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - l



Uchwała Nr XII ĺ l12 t20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2015

roku w sprawie zmiany uchwałyNľ IV lŻ7 12015 Rady Powiatu w Busku - Zdrojuz dnia 30

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

2015-2030 - stanowi załqczník nr 12 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Stopnica z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,ĺłýkonanie projektu

budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy".

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

projektem uchwały.

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

głosowanie

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

w głosowaniu:

zą- ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xII / 113 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopadaZDlĺ
ľoku w sprawie udzielęnia pomocy finansowej Gminie Stopnica zprzeznaczeniem na zadanie pn.

,,Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy'' _

stanowi załqczník nr 13 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu
na dokonanie daľowizny na ľzecz
własność Powiatu Buskiego.

w Busĺu - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

Gminy Solec - Zdrój nieruchomości stanowiqcej

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ xII / 114 l20t5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 listopada}Dl1
roku w spľawie wyraŻenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec - Zdrój

nieruchomości stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego - stanowi załqczník nr 14 do

niniejszego pľotokołu.

fl Projelď UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

na przystqpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego konhlrsu zamlłliętego w ramach 9 osi
Priorytetowej - ĺľłqczenie i wallra z ubóstwem, Poddziałanie 9'2.I - Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (konlaľs nr: RPSW.09.02.0I-z.00-26-008/2015) Regionalnego

P ro gr amu op er acyj ne go Woj ew ó dztw a Św i ęt o lł zy s kie go na t at a 2 0 1 4 - 2 0 2 0.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na t9 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za-19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xII / 115 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 26 listopada}}Iĺ
ľoku w spľawie wyrazenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski do ogłoszonego konkursu

zamkniętego w ľamach 9 osi Prioľytetowej - Włączenie i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.l _

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr: RPSW.09'02.01'I.Z.00'Ż6-008/2015)

Regionalnego Progľamu operacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego na lata 2014-20Ż0

stanowi załqczník nr 15 do niniejszego protokołu.

g) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spraułie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzf
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

głosowanie.

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

w głosowaniu:

dyskusję nad

uchwały pod
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za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xII / 116 120l.5 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 listopada}}lĺ
roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieľuchomości w najem _ stanowi załqczník nr 16 do niniejszego protokołu.

h) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie rozpatrzenia

skargi na działalność Dyrelđora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xII / 117 12015 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dĺia 26 listopada20lĺ
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośó Dyľektoľa Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej w Busku _ Zdľoju _ stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Tuczępy z przeznaczeniem ną zadania Pfr. ,,Budowa oczyszczalni

ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach" oraz ,,Modernizacja kotłowni w ZPo
w Tuczępach - zalap pieca"'

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

t1



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

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xII / 118 t20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada}0lĺ

roku w sprawie udzielenia pomocy ťrnansowej Gminię Tuczępy z przeznaczeniem na zadania

pn. ,,Budowa oczyszcza|ni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach'' oraz ,,Modernizacja

kotłowni w ZPo w Tuczępach - zakup piecď' - stanowi załqcznik nr I8 do niniejszego

pľotokołu.

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

na realizację w 20I6 roku przez Powiat Buski zadania'inwesýcyjnego pn, ,,Przebudowa

boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum ogólnolaztałcqcym w Bushl - Zdroju wraz z budowq

ścieżki rehabilitacyjnej i przebudowq ciqgów piesz1lch" oraz zabezpieczenia środków

finansowych na jego wYkonanie.

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwipku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nr xII / 119 l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 listopađa 20t5

roku w sprawie wyľaŻenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania

inwestycyjnego pn. ,,Pľzebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum ogólnokształcącym

w Busku _ Zdľoju wÍaz z budową ściężki rehabilitacyjnej i pľzebudową ciągów pieszych'' oraz

zabezpieczenia środków ťrnansowych na jego wykonanie - stanowi załqcutík nr 19 do

niniejszego protokołu.
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Ad.8

Małgoľzata Janiszewska
w Kielcach szczegółowo
Buskiego w 2014 ľoku.

- Świętokľzyski Wojewódzki
omówiła infoľmację o stanie

Inspektor Ochrony Srodowiska
środowiska na terenie Powiatu

Informacja o stanie śľodowiska na terenie Powiatu Buskiego w Ż0l4 roku - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu.

Ad.9

odpowiedzi na interpelacje i zapýania Radnych:

Inteľpelacje i zapýania Radnych:

Ad. 1. Do rozeznania, przekazania zgodnie z właściwością i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi
w foľmie pisemnej na inteľpelację Pľzewodnĺczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka,
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg
w Busku - Zdľoju Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 2. 1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza, Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolarz omówił procedurę związaną ze złoŻonym pÍzez Powiat Buski do Wojewody
Świętokĺzyskiego wnioskiem o nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
gruntów pľzy ul. Kusocińskiego w Busku - Zdľoju tj. gruntów PMOS, Waľsztatów Szkolnych oľaz
gruntów obok tzw. ogródków działkowych. Przewodniczący Zarządu popľosił Radnego Piotra
Wąsowicza aby po Sesji wskazał konkretne numery działek oraz właścicieli zgłaszających
wątpliwości, celem sprawdzenia w dokumentacji Źľódłowej stanu pľawnego orźrz wyjaśnienia
kwestii odszkodowań.

^d.2.2. 
ĺ Ad. 4 odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza oÍaz Radnego

Romana Dudy, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz przedstawił i omówił propozycję

zagospodarowania teľenu przy I Liceum ogólnokształcącym w Busku _ Zdroju. W ľamach projektu

przewiduje się następujące obiekty przeznaczone do celów rehabilitacji, kultury ťlzycznej
i rekľeacji:

- boisko spoľtowe wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną do piłki ręcznej i noznej oraz boisko
wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego znawierzchnią sztuczną,

- bieżnia okólna wokół boiska oraz skocznia do skoku w dal z rozbieŻnią, nawieľzchnia
syntetyczna,

- remont miejsc siedzących pľzy boisku wielofunkcyjnym, demontaż ławek betonowych,
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- ogrodzenie obiektu oľaz wykonanie piłkochwytów wokół boisk wielofunkcyjnych,

- wykonanie dojść do obiektu oľaz szkoły dla osób niepełnosprawnych (wykonanie pochylni na

schodach w ciągu pieszym od strony północnej)' ľemont nawierzchni asfältowej - wykonanie nowej

nawierzchni z kostki,

_ odwodnienie boiska oraz wykonanego utwardzenia terenu z włączeniem do istniejącej

kanalizacji deszczowej,

- wykonanie siłowni zewnętrznej wraz Ze ścieżką rehabilitacyjną' nawierzchnia syntetyczna'

Z|okalizacjami elementów obiektu na mapie sytuacyjnej, osoby zainteresowane mogą zapoznać

się w Wydziale IPI Staľostwa Powiatowego.

Plany w zakresię wymiany ogrodzeń przy obiektach oświatowych wzdłuŻ Al. Mickiewicza
i ul' Armii Krajowej w Busku - Zdľoju dotyczyć będą okľesu po zakończeniu opeľatu

uzdľowiskowego. Wówczas pľZy opracowywaniu pÍzez Buľmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj

kompleksowych inwestycji, rozwaŻona zostanie Spľawa wymiany ogrodzeń.

Ad. 2.3. odnosząc się do uwagi Radnego Piotľa Wąsowicza, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy

Kolaľz poinformował i zapewnił, iŻ spľawa podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Staľostwa

Powiatowego oraz pracowników wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu,

będzie przedmiotem wnikliwej analizy Zaruądu Powiatu.

Ad 3. I.2.3. Do ľozeznania, pľzekazania zgodnie z właściwością i udzielenia szczegółowej

odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje Radnego Jarosława Jawoľskĺego, Przewodniczący

Zarządu Jeľzy Kolarzzobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju

Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 5.1. Pieľwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju - Grzegorz

Majsak, zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w foľmie pisemnej na zapytanie

Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w zakresie przygotowania infoľmacji

dot. ilości zdarze,Ĺ'l drogowych zaistniałych na drodze krajowej nľ 73 w administľacyjnych granicach

miasta i gminy Busko -Zdroj w latach 2010-2015.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka do wystąpienia z zapýan'iem do Geneľalnej Dyľekcji Dľóg

Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach o wskazanie planowanych na teľenie Powiatu

Buskiego w najblizszych latach inwestycji tj. w zakľesie wykonania bezpiecznych zjazdow,

pľawo i lewoskľętóą ciągów pieszych, chodników, modeľnizacji skrzyzowań itp.

Ad. 5.2. odpowiadaj ąc nazapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapewnił, iż Zarząd Powiatu szczegółowo analizował

kwestię w zakresie planowanej budowy nowego obiektu Zespołu Szkół Technicznych
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i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju, bioľąc ľównieŻ pod uwagę obiekty i budynki szkolne już

istniejące. Bioľąc pod uwagę wszystkie Za i przeciw decyzja o budowie nowego obiektu

znajdu.je pełne uzasadnienie.

Ad. 5.3. odpowiadaj ąc na zapýanie Wiceprzcwodni czącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

Przewodniczący Zarządu .Teľzy Kolarz poinfbrmował, iŻ zgodnie z właściwością propozycja

Radnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu dľogowego, popÍzez

wykonanie dodatkowych oznaczen drogowych, półwysepek na odcinku |ączníka ul. Aľmii
Kľajowej z u|. Gľotta w Busku - Zdroju oraz skľętu w kierunku m. Radzanow, pľzekazana

zostanie do Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj.

Ad.5.4. odpowiadającnazapyilanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, iŻ w 20ll ľoku Powiat Buski podpisał

porozumienie o współpracy ze Stowaľzyszeniem ,,Lokalna Gľupa Działania Wokół Łysej Góľy''

z siedzibą w Bielinach, dotyczące realizacji Pľojektu ,,Lokalne Centra obsługi Inwestoľa - Eksteľn

European Gateway''. W/w porozumienie dotyczyło m. in. współpracy w zakresie nieodpłatnego

przekazywania informacji o ofeľtach inwestycyjnych z obszaľu działania powiatu, wspiłpracy

w zakľesie opracowywania nowych ofert inwestycyjnych i ich weľyfikacji' wymiany baz danych

o podmiotach gospodaľczych' zasobach natuľalnych surowców, obiektach i atrakcjach

tuľystycznych.. Starosta Buski w 20ll roku zwľócił się do Butmistrza i Wójtów z terenu Powiatu

Buskiego o przekazanie informacji dotyczącej terenów inwestycyjnych znajdujących się na

obszarze gminy oľaz informacji dotyczących atľakcji tuľystycznych. Istniała również możliwośi

bezpośľedniej współpracy poszczególnych Gmin z Centrum popľzez podpisanie stosownego

poľozumienia. od 20ll roku Żadna gmina nie przekazała informacji do zamięszczenia na portalu'

Projekt pn. ''Lokalne Centľa obsługi Inwestoľa - Eastem European Gateway'' jest inicjatywą

oddolną, z poziomu gmin, lokalnych stowarzyszeń dziaŁających na obszaľach wiejskich (LGD)

z ľegionu Polski Wschodniej. Realizowany był od 0l .0l .20l 0 r. do 31 )22014 w ramach Pľogľamu

operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i współfinansowany ze środków Unii Euľopejskiej'

Ad 6. 1.2.3. Do rozeznania, przekazania zgodnie z właściwością i udzielenia szczegółowej

odpowiedzi w formie pisemnej na wspólne interpelacje Radnego Ludomira Leszczyńskiego

oraz Radnego Kamila Kaspeľcryka, Pľzewodniczący Zarządu lerzy Kolarz zobowiązał

Dyrektoľa Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kľzysztofa Tułaka.

Ad.10
W sprawach ľoznych i wolnych wnioskach:

l. odpowiadając na zapýanie Radnego Grzegorza Jankowskiego o ľemont budynku po byłej

Szkole Pielęgniaľskiej, mieszczącej się obok I Liceum ogólnokształcącego w Busku -Zdroju,

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko\arz poinfoľmował, iz obecnię w w/w budynku znajduje się

Biblioteka Pedagogiczna a budynek jest własnością Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Należy mieć nadzieję,Że budynek na lO0-lecie I Lo w Busku - Zdľoju zostanie ze stľony Urzędu
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Maľszałkowskiego wyremontowany'

2. Z uwagt na nieobecnośó, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz
Gałuszka zobowiązany zosÍał do udzielenia pisemnej odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza

Jankowskiego w zakľesie:

+przepľowadzonego i rozstrzygniętego przetatgunakardiologię-stawkí zam2 zdaniemradnego

są zbyt małe'

+ dalszego funkcjonowania oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego - nadal geneľującego

wysokie stľaty finansowe,

* spľawozdań finansowych (lipiec), któľe wykazują wzľost wynagľodzeń w stosunku do roku

ubiegłego o l84 tys 955 zł,

+ ogólnej działalności opeľacyjnej - wykazującej wzľost pľawie o l007o,

+ stľaty finansowej ZoZ - jest to już kwota 3 mln 800 tys zł,

+ bioľąc pod uwagę powyższe dane to w jaki sposób realizowany jest tak szumnie zapowiadany

Progľam Restruktury zacji ZoZ?

Zdaniem Radnego w przyszłym ľoku Rada Powiatu w Busku - Zdroju znów stanie przed

dylematem dofinansowania Zespołu opieki Zdrowotnej, bowiem amoľtyzacja nie pokryje długu'

3. odpowiadając na zapýanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, Radny Krzysztof
Gajek - Kieľownik ARiMR w Busku - Zdrojll poinformował, iż wysokość dopłat dla ľolników

w roku bieżącym będzie porównywalna do roku ubiegłego.

4. Radny Robeľt GwóżdŻ nawiązując do zakupionego i otrzymanego w dniu dzisiejszym przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku _ Zdľoju - obwód Drogowy w Stopnicy ciągnika, podzielił się

z Radnymi Rady Powiatu osobistą ľefleksją, wyraŻając satysfakcję i zadowolenie z powyższego

przedsięwzięcia. Radny Robert Gwożdż podziękował pracownikom Powiatowego Zarządu Drőg
i wyraził ogromny szacunek dla ich zaangaŻowania i wkładu pracy.

Ad. 11

Wobec zrea|izowania porządku obrad,

dziękując wszystkim obecnym za udział o
w Busku - Zdroju.

Protokól sporządzila:
Barbara Banaś

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek
godz. 12.45 zamkný XII Sesję Rady Powiatu

Pn'zĽw
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