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Znak: BR. 0002.2.xvIII.20 l ó

Protokół Nľ XVIII l20t6
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

któľa odbyla się w dniu 22 kwietnĺa 2016 ľoku
vy sali konfeľencyinei Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdľo.iu

posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - Artur Polniak
Sekĺetarz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

1. Marzena Piórkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
Ż' Artuľ Bľachowicz - p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży Pożarnej w Busku -

Zdľoju
3. I{elena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
4' Teresa Wójcik - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
5. Lucyna Wojnowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
6' Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
7. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju
8. Andrzej Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdľoju
9. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
10' Włodzimieľz Dľyja - Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
l1. Gľzegorz Wojciechowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego

w Busku - Zdroju
l2. Marian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
13. Andrzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Busku -

Zdroju
l4. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
|5. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
|6.Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku -Zdroju
17. Piotr Ze|jaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo - WychowawczĄ w Winiaľach
18. GrzegorzLasak - p.o. Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
19.Łukasz Musiał - Kierownik Rejonowego oddziału ŚwiętokĺZyskiego Zarządu Melioracji

i Urządzen Wodnych w Kielcach - oddział w Busku - Zdľoju



oraz

Mieszkańcy Powiafu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Poľządek obrad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z dziaŁa|ności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapýania ľadnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.
b) pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.
c) zmiany uchwały nr XYll32l2016 Rady Powiatu w Busku -Zdroju zdniaZ9stycznia

2016 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
20t6-2030.

d) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Pľzomocy w Rodzinie oraz ochľony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

e) wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Nowoczesna szkoła
zawodowa - nowoczesny region'' w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego
Woj ewództwa Swiętokľzyskiego 20l 4-Ż0Ż0.

Đ wyľazenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobry staľt'' w ramach
Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego 2ol4-2O2O,

g) wyruŻęnia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Inwestycja w przyszłość;'
w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego
2014-2020.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

obradom przewodniczył Andrzej Gądek
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XVn

- Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku _ Zdroju.

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji _ listy
obecności radnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczníkí nľ 1 i 2 do niniejszego
protokołu.



Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad w pkt 7, po liteľze ,rg'' liter ,rh'' oraz ,ri'' w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,rh'' wyruŻenia zgody na rea|izację przez Powiat Buski projektu ,,Trzy kľoki do pracy''
współÍinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania l0.2 Działania
na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 ľoku zycia Poddziałanie I0.2.l
Wspaľcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 'roku 

Życia pozostających bez zatrudnienia
Regionalnego Programu opeľacyjnego Województwa Swiętokĺzyskiego na lata 2014-2020.

,ri'' dokonaniazmian w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdto|u

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie
dotyczące zmiany poľządku obrad, w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

Ww wnioski dotyczące zmiany poľządku obľad, zostały przyjęte pÍzez
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych

ďw wnioski

Radę Powiatu
na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącęgo Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad wraz
z przyjętymi powyzej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów _ na 18 Radnych obecnych na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XVII 12016 z
został przyjęty przez Radę
Radnych obecnych na sali:

Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia 2016 ľoku
Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku

do 22 kwietnia 2016 roku, pľzedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okľesie

tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działa|ności w o'kresie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do ýw sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdtoju uczcili minutą ciszy pamięć Ś.p. zoĺi Guz - byłej

Radnej Rady Powiatu w Busku - Zđroju.

Ad.6

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Jarosław Jaworski - zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

l.1. Radny poinformował, iz w dniu 16.04.Ż016 roku w Specjalnym ośrodku Szkolno

Wychowawczym w Broninie zoľganizowana zostałajak co ľoku Biała Sobota połączona również

z udziałem pľzedstawicieli środowisk pľawniczych. Radny rówĺĺież uczestniczył w ďw spotkaniu

służąc informacją z zakręsu działań ARiMR. Radny złoŻył podziękowanie Dyrektorowi SOS-W

w Broninie za zorganizowanie tego pľzedsięwzięcia, cieszącego się baľdzo dużym

zainteresowaniem. Radny zwrőcił się z apelem do Zarządu Powiatu o stosowne uhonoľowanie

działań Dyrektoľa SoS-w w Broninie Wiesława Wagi.

1.2. Radny nawiązując do interpelacji zgłaszanej juŻ na poprzednich Sesjach, korzystając

z obecności Kieľownika Rejonowego oddziału Świętokľzyskiego Zatządu Melioracji i |JtządzeÍl

Wodnych w Kielcach _ oddział w Busku - Zdroju Łukasza Musiała, ponownie zwľócił się
z pytaniem w sprawie dotyczącej kontynuacji konseľwacji głównego rowu melioľacyjnego ,,Ciek
od Skoľocic'' w m' Kobylniki oznaczonego nr ew. 120Ż, który spełnia równieŻ funkcje

przeciwpowodziowe.

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił ďw inteľpelacje i zapýania:

2.l. Radny ponownie zwľócił się z wnioskiem o zamontowanie bariery ochľonnej na łuku drogi

przy głębokim rowie w m. Łagiewniki. Wyliczone baľdzo wysokie koszťy zamontowania ilw
baľiery były powodem negatywnego załatwieĺia wniosku. Być może doszło do jakiegoś

niepoľozumienia, bowiem baľieľa ochronna na odcinku ok. 15-20 m - a właśnie na takim

odcinku jest potrzebna _ nie może aŻ ty|e kosztowaó. Radny zwľócił się zatem z wnioskiem

o ponowną analizę w powyższym zakľesie.



2.2. Radny nawipując do informacji zasłyszanej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Powiatu
zwĺőcił się z pľośbą o pľzedstawienie szerszej informacji w zakľesie tworzenia nowej jednostki

w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju zuliązanej z onkologią'

3. Radny Ludomir Leszcryński _ zgłosił inteľpelację w spľawie dotyczącej drogi powiatowej

Nľ 1l2T ľelacji Nowa Wieś - Kwasów _ Beszowa, któľa została oddana do użytku po ľemoncie

w roku ubiegłym. Zdaniem Radnego zasadnym byłoby zwrócenie się do Wykonawcy tej drogi

o uzupełnienie poboczy kĺuszywem - w ramach gwaľancji.

4. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomiľ Leszcryńskĺ w trosce o bezpieczeństwo

zgłosili interpelację w sprawie uzupełnienia masą bitumiczną wyrwy na drodze w miejscowości

Klępie Dolne. Jednocześnie Radni wnioskują o zweryfllkowanie pod względem technicznym

stanu nawieľzchni i poboczy oľaz ľowów wzdłuŻ miejscowości Białoborze, Klępie Dolne. Ww
interpelacja w formie pisemnej _ stanowi załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

5. Radny Roman Duda nawipując do pytania Radnego Piotra Wasowicza w zakľesie tworzenia

nowej jednostki w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju związanej z onkologią,

poinformował, iż informacja o powyższym ukazała się w prasie lokalnej. Skoro Zarząd Powiatu nie

opiniował jeszcze przedmiotowego wniosku to skąd taka informacja w prasie?

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczy1ał projekty Uchwał Rady Powiafu,

poddając je pod głosowanie:

Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
roht.

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

projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do ilw projektu

uchwaĘ

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

uchwały wraz zautopopľawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostú.a ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

a) Projekt Uchwały
Powiatu Buskiego w

Rady
2016



Uchwała Nľ xvIII 1162 12016 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 22 kwietnia20l6
ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi zalqcznik nr 5
do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslctł - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 rolał'

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andľzej Gądek otworzył
pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaĺz omówił autopoprawkę wprowadzoną do

uchwały.

dyskusję nad

w/w pľojektu

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał

uchwały wraz zautopopľawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę
w głosowaniu:

pľojekt

Powiatu

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvnl lrc3 ĺ2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2Ż kwietnia2016
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi
załqcznik nr ó do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XV/132/20]6 Rady Powiatu w Buslu - Zdroju z dnią 29 stycznia 2016 roku
w spratvie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.

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

pĄektem uchwały.

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

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wraz zautopoprawką pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została' przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:



za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvm lrc4l20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż2 kwietnia20|6
roku w spľawie zmiany uchwały ĺt XYll32l2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
29 stycznia2016 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2016-2030 - stanowi załqczniknr 7 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spralłie przyjęcia
Powiatowego Programu Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvlll l 165 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia
20l6 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Pľogľamu Pľzeciwdziałania Przemocy w Rodzinię
oľaz ochľony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 - stanowi załqcznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

e) Projelł Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprauĺie wyrażenia woli
przystqpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Nowoczesna szkoła zawodowa
nowoczesny region'' w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Sw iętolłzys kiego 2 0 1 4 - 2 0 2 0.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.



Na l8 Radnych obecnych na sali

w głosowaniu:

została przyjęta przez Radę Powiatuposiedzeń, Uchwała

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvIII l 16612016 Rady Powiatu w Busku - .Zdroju z druaŻ2 kwietnia20l6
roku w spľawie wyra:żenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projekfu pn. ,,Nowoczesna
szkoła zawodowa - nowoczesny region'' w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Świętokľzyskiego 2014-2020 - stanowi załqcuik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia woli
przystqpienia Powiatu Buskiego do projehu Pfr' ,,Dobry start" w ľamach Regionalnego
P ro gr amu o p er a cyj ne go Woj ew ó dz tw a Sw i ę t o lcr zy s ki e go 2 0 I 4 - 2 0 2 0.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvII l 167 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z đnia 22 kwietnia20l6
roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego. do pľojektu pn. ,,Dobľy staľt''
w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego Ż014-2020

stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego protokołu.

Đ Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli
przystqpienia Powiatu Buskiego do projektU Pfr. ,,Inwesýcja w przyszłość" w ramach
Regionalnego Programu opeľacyjnego Wojewódzrwa Swiętolłzyskiego 2014-2020.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.



Na l8 Radnych obecnych na sali
w głosowaniu:

posiedzeń, Uchwała została

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

przyjęta ptzez Radę Powiatu

Uchwała Nľ xvlil l 168 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z ďnia 22 kwietnia20l6
roku w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. 

',Inwestycjay pľzyszłośó'' w ľamach Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa
Swiętokľzyskiego 2014-Ż020 - stanowi załqcznik nr II do niniejszego protokołu

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Powiat Buski projelau ,,Trzy lvoki do pracy" współ/inansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dziąłania ]0.2 Działania na rzecz
podniesienia ahywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie I0.2.l
ĺľsparcie ahwności zawodowej osób powýej 29 roku życ,ia pozostcłqcych bez
zatľudnienia Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętolcrzyskiego na lata
2014-2020.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvIII l 169 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia20l6
ľoku w sprawie wyrażenia zgody narealizację ptzez Powiat Buski projektu ,,TÍzy kľoki do pľacy''
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania I0.2 Działania
na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku zycia Poddziałanie l0.2.I
Wspaľcie aktywności zawodowej osób powyzej 29 roku Życia pozostających bez zatrudnienia
Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020
stanowi załqczník nr 12 do niniejszego protokołu.

í) Projekt UchwaĘ Rady Powiątu w Bushl - Zdroju w spraułie dokonanią zmian
w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - ZdĘu.



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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvlll l |70 12016 Rady Powiatu w Busku - Zđroju z dnia 22 kwietnia20l6
roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju -

stanowi załqcznik nľ 13 do niniejszego pľotokołu

Ad.8
odpowiedzi na i nteľpelacj e i zapýania Radnych :

Ad. 1.2.

Kieľownik Rejonowego oddziafu Świętokľzyskiego Zarządu Melioracji i |Jrządzefi Wodnych

w Kielcach - oddziď w Busku - Zdroju Pan Łukasz Musiał poinformował,iżprzedstawiciele

Rejonowego oddziału Śzvĺiuw w Busku - Zďroju dokonali wizýacji w zakresie kontynuacji

konserwacji głównego rowu melioľacyjnego ,,Ciek od Skoľocic'' w m. Kobylniki oznaczonego

nr ew. 1202, ktory spełnia ľównież funkcje przeciwpowodziowe. Stwierdzono występowanie

znacznej coÍki w Cieku od Skorocic spowodowanej wysokim stanem wody w Nidzie oraz lokalne

rozlewiska wody na gruntach użýkowanych jako łąki położonych w widłach w/w rzeki.

Podwyższone stany wód występujące w dniu lustľacji uniemożliwiły dokonanie szczegőłowych

pomiaľów kontrolnych w korycie cięku w oparciu o które możliwe byłoby określenie ewentualnego

zakĺesu koniecznych do wykonania robót. W związku z powyższym w okľesie wiosenno - letnim
przeprowadzona zostanie niwelacja kontľolna wnioskowanego odcinka cieku od miejsca ujścia do

Nidy. o wynikach kontroli Radny Jarosław Jaworski zostanie poinformowany.

Ad.2. 1.

Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmię pisemnej na interpelację Radnego
Pĺotra Wąsowicza Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyľektora Powiatowego
Zaruądu Dróg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.
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Ad.2.2. i Ad. 5.

odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza oraz Radnego Romana Dudy
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinÍbrmował, iz wniosek w zakresie twoľzenia nowej
jednostki w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju związanej z onkologią będzie

przedmiote m analizy najblizszego posi edze nia Zarządu Powiatu.

P.o. Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iŻ
wystosował wniosek do Zarządu Powiatu w spľawie wyraŻenia zgody na wydzieľżawienie
powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju na okľes 3 |at z przęZnaczęniem na działalność Poradni onkologicznej' Poradnia ta dla

pacjentów z pľoblemami onkologicznymi z regionu Buska - Zdroju i okolic umozliwi dostęp do

pľofesjonalnej diagnostyki i leczenia spełniającego najwyzsze standaľdy medyczne. Podmiot

zainteľesowany wydzieľżawieniem powieľzchni uzýkowej z przeznaczeniem pod działalnośi
Poradni onkologicznej jest ośrodkiem naukowo badawczym w dziedzinie onkologii o wysokim
stopniu referencyjności, któľy jednocześnie zagwaľantuje dostęp do leczenia w zakresie

chemioterapii i radiologii dla pacjentów wymagających tego typu pľofilaktyki zdrowotnej. osoby
świadczące usługi zdrowotne w przedmiotowym zakresie są wysokiej klasy specjalistami w swojej

dziedzinie. Na teľenie Powiatu Buskiego nie ma podmiotu świadczącego usługi zdľowotne

w powyższym zakľesie. Dodatkowym plusem poza sferą medyczną będzie uzyskanie pľzychodu

finansowego z dzierŻavły powierzchni pod działalnośó Poradni onkologicznej. Informacja

o powyższym zamieszczona została tylko na stronie internetowej Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, nie była pľzekazywana do pľasy lokalnej. P'o. Dyľektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Gtzegorz Lasak podkreślił bardzo dużą zasługę Pľzewodniczącego

Rady Powiatu Andľzeja Gądka' w podjęciu działanw zakĺesie powstania Poradni onkologicznej.

Ad 3.

Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację Radnego
Ludomira Leszcryńskiego Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 4.

Do rozeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację Radnego
Ludomira Leszczyńskiego oľaz Radnego Kamĺla Kasperczyka Pľzewodniczący Zarządu Jerzy

Kolaľz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Kľzysztofa Tułaka.

Ad.9
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:
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l. Pľzewodniczący Zarz.ądu Jeruy Kolaľz poinĺbrmował Radnych o możliwości wzięcia

udziału w spotkaniu zorganizowanym w dniu 25 kwietnia 2016 roku w m. Zielonki
poświęconemu Sprawom melioľacji i konserwacji m.in. Kanału Strumień.

W odniesieniu do powyższego, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek

poinformował, iz odbyło się juz wiele spotkań i dyskusji w powyższym zakresie jednak nie

przyniosły one jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Bľak podjęcia zdecydowanych działań

przez odpowiednie słuzby powoduje co roku liczne nieszczęścia ludzkie poprzez zalewanie

upraw ľolnych, któľe stanowią ich żródło utľzymania. Pľzewodniczący Rady wskazał jako

dobľy przykład funkcjonowania melioracji - województwo małopolskie - na trasie

Szczucin - Dąbrowa Taľnowska i zachęcił pľzedstawicieli ŚzMiUW w Kielcach do

skoľzystania z tego przykładu.

2. Kierownik Rejonowego oddziału Świętokľzyskiego Zarządu Melioľacji i Urządzen

Wodnych w Kielcach - oddział w Busku - Zdroju Pan Łukasz Musiał odpowiadając na

zapytanie Radnego Stanisława Moskala poinformował, iŻ zgłoszona inteľpelacja

w sprawie dotyczącej remontu brodu przez ciek Czama Rzeka w miejscowości Kotki,

wpłynęła ao Śzviuw i jest obecnie pľzedmiotem analizy. Podobnie spľawy zgłoszone

przez Radnego Robeľta Gwożdzia w spľawie konserwacji cieku Strugi Biechowskiej na

terenie Gminy Pacanów będą przedmiotem szczegółowego rozpoznania.

3' Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zwľócił się
z prośbą i zachęcił Radnych do bezpośľedniego, telefonicznego zgłaszania do siedziby

Powiatowego Zarządu Dľóg wszelkich wniosków w zakresie dotyczącym dróg' co

niewątpliwie przyczyni się do szybszej ich realizacji.

4. Radny Jaľosław Jaworski przypomniał,, iŻ t6 ma1a2016 ľoku upływa teľmin składania

do Agencji Restľukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa wniosków obszarowych

o dopłaty.

5. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek pľzypomniał Radnym Rady Powiatu

o teľminowym złożeniu oświadczeń o stanie maitkowym.

Ad. 10
Wobec zrealizowania porządku
wszystkim obecnym zaudział o

Pĺotokół sporządziła:
Barbaľa Banaś

obľad' Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując
godz. 11.40 zarnknął XVIII Sesję Rady w Busku - Zdroju.
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