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Znak: BR. 0002.2.XXilI.2016

Protokĺĺł Nľ XXIII 120|6

z Sesji Rady Powĺatu w Busku - Zdľoju

któľa odbyla się w dniu 2 gľudnĺa 2016 ľoku

\ry sali konferencyjnej Starostwa Powĺatowego

w Busku _ Zdľoju

w posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroiu

Skarbnik Powiatu - Artur Polniak

Sekľetaľz Powiatu - Jeruy SłuŻalski

Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

1. Urszula Tkaczuk - Naczelnik Wydziału Monitoľingu Świętokľzyskiego Wojewódzkiego

Inspektoľatu ochľony Śľodowiska w Kielcach

2. Uľszula Suchenia - Z-ca Naczelnik Wydziału Inspekcji Świętokľzyskiego Wojewódzkiego

Inspektoľatu ochrony Śľodowiska w Kielcach

.Iakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju

Piotľ Ryk - Specjalista ds. opeľacyjnych w Komendzie Powiatowej .Państwowej Straży

Pozarnej w Busku - Zdroju

Helena Bebel - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Paulina Lasak - Nauczyciel/Pedagog w Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -

Zdroju

Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju

Andľzej Bilewski - Dyrektoľ Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNľ l w Busku - Zdroju

Mesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie

aJ.

4.

5.

6.

8.

9.

7.



l0. Grzegorz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdroju

l l. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

12. Maľian Szostak- Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku -Zdroju

l3. Stanisław Kozioł - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

14. Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy DPS w Gnojnie

lĺ.KrzysztofTułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -Zdroju

16. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju

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

18. GrzegorzLasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

oraz

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego

- Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Pľoponowany porządek obrad: .'

l.

Ż.

3.

4.

5.

6.

7.

Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

Stwierdzenie quoľum.

Pľzyjęcie poľządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji

Spľawozdan ie Zarządu Powiatu

Interpelacje i zapytania ľadnych.

Podjęcie uchwał Rady Powiatu

Rady Powiatu.

z działa|ności za okres pomiędzy sesjami.

w sprawe:

Buskiego w 2016 ľoku.

budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

a)

b)

zmian w budzecie Powiatu

przeniesień w wydatkach



c) zmiany uchwały nr XYll3220l6 Rady Powiatu w Busku_Zdroju z dnia Z9stycznia

20ló roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-

2030,

d) zmianyuchwałyNľXVIľ150|20I6 RadyPowiatuwBusku-Zdľoju zdnía 1kwietnia2016

roku w spľawie okľeślenia zadań orazpodziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w Ż016 roku na realizację zadan

z zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

e) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi WojewództvłaŚwiętokrzyskiego.

f) wysokości stawek oýat za zajęcie pasa dľogowego orźLz umieszczenia w pasie drogowym

urządzen infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezvłiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potľzebami ruchu dľogowego oraz reklam.

g) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. ,,Inwestycja

w przyszłośi'' 'w ľamach Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa

Świętokľzyskiego 2ol4-202}.

h) wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobry Staľt''

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokĺzyśkiego 2OL4-2O2O.

ĺ) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oľaz

trybu i zakresu kontľoli prawidłowości pobrania i wykoľzystywania dotacji.

8. Informacja

śľodowiska

Swiętokrzyskiego

na teľenie Powiatu

Wojewódzkiego Inspektora ochľony Środowiska o stanie

Buskiego w 2015 roku.

9. Informacja o realizacji zadań oświatowychprzez jednostki oświatowe prowadzoneptzezPowiat

Buski w roku szkolnym Ż01512016.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.

12.Zamlĺľlięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obradom przewodniczył Andľzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

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



Ad.2

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek ośvłiadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwalające napodejmowanię pľawomocnych uchwał orazdecyzji - listy

obecności radnych oÍaz zaproszonych osób stanowią załqczníkí nr 1 i 2 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.3

Pľzewodnic zący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľ zzýosiŁwniosek o wprowadzenie do porządku obľad

w pkt 7, po liteľze ,,ĺ'' litery "j'' w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,,j" zatwierdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania

opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdroju za20|6 rok'

Innych pľopozycji zm\an poľządku obľad nie zgłoszono'

sprawozdania finansowego Zespołu

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek dotyczący

zmiany poľządku obrad, w przýoczonym wyŻej bľzmieniu'

W/w wniosek dotyczący zmiany porządku

w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18

obrad, został przyjęty

Radnych obecnYch na

pÍzez Radę Powiatu

sali:

za- 18

pľzeciw _ 0

wstrzymał się _ 0



Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wÍaz z przyjętą

powyżej zmianą, został przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na

18 Radnych obecnych na sali:

za- 18

pľzeciw _ 0

wstrzymał się - 0

Ad.4

Protokół Nr XXII/ 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14'pażdziernika 2016

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

18 Radnych obecnych na sali:

za- 18

pľzeciw _ 0

wstrzymď się _ 0

Ad.5

Sprawozdanie Zaĺządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 14 
'pażdzierĺika 

2016

ľoku do 2 grudnia 2016 roku, pľzedstawił Przewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaĺz. W okľesie

tym Zarząđ odbył 7 posiedzeń.

Spľawozdanie z ptac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za pĺzedstawione sprawozdanie'



Ad.6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. W związku z infoľmacją podaną w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu dot. odłożenia

w czasie - z uwagi na zbyt wysokie koszty przetargu - realizacji zadania dotyczącego budowy

pľzepustu w pasie dľogi powiatowej Szczaworyż - Kików - Zboľőw, Przewodniczący Rady

Powiatu Andľzej Gądek zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

z pľośbą o pilną realizację ýw inwestycji w ramach środków własnych i we własnym zakresie,

bowiem okľesy opadów deszczu i wiosennych ľoztopów są bardzo uciążliwe dla mieszkańców

w/w miejscowości.

2. Radny Grzegorz Jankowski - zgłosił ďw interpelacje i zapýania:

2.l. Radny zwrőcił się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Krzysztofa Tułaka dotyczącym zlecania opľacowywania dokumentacji projektowej własnym

pľacownikom Powiatowego Zarządu Dľóg. Zdaniem Radnego inne jednostki PZD zlecają

opľacowywanie pĄektów Firmom Zewnętrznym.

2.2. Radny zwľócił się z pytaniem do Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdtoju

Grzegorza Lasaka, czy prawdąjest informacja o wdzierŻawieniu czy też likwidacji Stacji Dia|iz?

Radny zwrőcił uwagę i wyľaził swoją obawę, bowiem kolejne powieľzchnie w ZoZ zostają

Wdzierżawiane Podmiotom Zewnętrznym. Wkľótce Szpital będzie posiadał bardzo ograniczoną

powierzchnię użytkow ą na działalność własną.

2.3. Radny zwrőcił się z pytaniem jak funkcjonuje nowo otwaľta Poľadnia onkologiczna

w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju? Ilu pacjentów zostało przyjętych?

2.4.1ł\I nawiązaniu do wcześniejszych informacji Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdľoju Grzegorza Lasaka, iż jednym z waľunków, aby Szpital dobrze funkcjonował i bilansował się



ťrnansowo jest utrzymanie 200 łőŻek szpitalnych, Radny zwrőcił się z pytaniem jakie dział'ania

Dyľektoľ ZoZ podjął w tym zakľesie?

3. Radny Piotľ Wąsowicz - zgłosił ďw interpelacje i zapýania

3.l. W nawiązaniu do informacji dotyczącej budowy nowego budynku kształcenia zawodowego

ZSTio w Busku - Zdľoju, Radny w imieniu Zainteľesowanych mieszkańców, rodziców i przyszłych

uczniów szkół zawodowych i technikalnych zwľócił się z pýaniem na jakim terenie będzie

przeprowadzona budowa szkoły, jaki zakľes będzie obejmowała przebudowa Waľsztatów

Szkolnych, jakie będą żrődła Íinansowania i kiedy nastąpi rea|izacja tej inwestycji. Radny w pełni

popiera powyŻsze przedsięwzięcie jako centrum szkolnictwa zawodowego, które jest inicjatywą

słuszną i winno być, zadaniem prioľytetowym. Ponadto Radny zwrőcił się z pýaniem czy została

wyjaśniona spľawa działek przy \łlĺarsztatach Szkolnych i czy środki finansowe ze sprzeďaŻy tych

działek będą źródłem Íinansowania ilw inwestycji?

3.2. Radny ponownie zwrőcił się z pytaniem odnośnie zamontowania baľieľy ochľonnej na łuku

dľogi w m. Łagiewniki, bowiem mimo kilku już pozýywnych decyzji i zapewnień baľiera do dnia

dzisiejszego nie została zamontowana. Kiedy więc nastąpi realizacja w/w wniosku?

3.3. Radny złoŻył podziękowanie za szybkie i pozýywnę załatwienie przez Świętokľzyski Zarząd

Dľóg Wojewódzkich w Kielcach wniosku w zakľesie zmiany usýuowania znaków drogowych

przy dľodze wojewódzkiej przy wjeździe do m. Budzyń.

3.4. W spľawach dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny Piotľ

Wąsowicz zgłosił ďw zapýania:

- Radny złoŻył podziękowanie Dyľektorowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju za

podjęte działania w zakľesie uwolnienia od opłat za koľzystanie z paľkingőw przy ZoZ w Busku -

Zdroju jak również w zakľesie ľozbudowy parkingu przy ođdziale Pfucnym.



- W nawiązaniu do informacji o licznych kompleksolvych kontľolach przepľowadzonych

w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zwľócił się z zapýaniem jakie instytucje

dokonywały kontľoli i jakie są wyniki tych kontľoli?

- Radny zwrőcił się z pytaniem jak funkcjonuje, jakie jest zainteľesowanie i ilu pacjentów udało się

pozyskać do Pľzychodni PoZ przy ZoZ w Busku - Zdtoju?

- Radny zwľócił się z pytaniem jak przebiega ľemont oddziału Płucnego w ZoZ w Busku

Zdroju? Czy prawdą jest informacja o pozyskaniu nowych lekarzy o specjalnośei pulmonologia?

_ Radny zwrócił się z pytanięm odnoście terminu rozpoczęcia działalności Pľacowni Rezonansu

Magnetycznego w ZOZ w Busku - Zdroju?

- Dziękując za utworzenie nowej, bardzo nowoczesnej Poľadni Chiľuľgicznej w ZoZ

w Busku - Zdroju, Radny zvłrőcił się z pýaniem o pomysł na zagospodaľowanie pomieszczeń po

byłej Poradni.

4. Radny Jaroslaw Jawoľski zgłosił ďw inteľpelacje i zapýania:

4.l. Radny w imieniu mieszkańców m. Chotel Czeľwony zgłosił wniosek o tozvłazenie moŻliwości

ustawienia lustľa dľogowego w m. Chotel Czerwony (adąc od drogi wojewódzkiej nľ 776

w miejscu skľzyżowania drogi powiatowej zdrogągminną na wysokości pierwszych zabudowan)'

W/w inteľpelacja w formie pisemnej - stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu

4.2. Radny zvłrőcił się z pytaniem dotyczącym budowy chodników na teľenie Gminy Wiślica

w m. Koniecmosty i w m' Jurków. Czy inwestycja ta została juŻ zakoŕlczona czy trwają jeszcze

pľace remontowe?



4.3. Radny zwľócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Grzegorza Lasaka jakie jest zainteľesowanie i ilu pacjentów udało się pozyskaó do PoZ

działającego przy ZoZ w Busku - Zdroju?

4.4. W zvłiązku z zapowiadanymi w mediach zmianami dotyczącymi kontľaktowania - ryczałtow

świadczeń medycznych, Radny zwrőcił się z pytaniem do Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka czy Szpital w Busku - Zdroju spełnia kľyteria w powyższym

zakľesie?

5. Radny Jerzy Koľdos ľównież dziękując za uwolnienie od opłatzakorzystanie zparkingów

przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, zgłosił jednocześnię wniosek o zabezpieczenie

środków finansowych na wykonanie chodnikaprzy paĺkingu górnym.

6. Radny Jacek Wach zgłosił ďw inteľpelacje i zapýania;

6.1. W celu popľawy bezpieczenstwa, w imieniu mieszkańców m. Zbrodzice, Radny zgłosił

wniosek o zamontowanie pľogów zwalniających.

6,2. W imieniu mieszkańców m. Łagiewniki, Radny zgłosił wniosek o wyrównanie zagłębień na

dľodze - przy vĺyjeżdzie na ul. objazdową - przy studzienkach kanalizacyjnych, gdzie po opadach

deszczu tvłorzą się zastoiska wody.

6.3. Radny złoŻył podziękowanie Dyľektoľowi Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

Grzegorzowi Lasakowi za organizację Białej Niedzieli w m' Słabkowice.

6.4. W nawiązaniu do utwoľzonej w Zespole opieki Zdľowotnej Pľzychodni PoZ, Radny

Zapľoponował aby wzoľem innych Pľzychodni ľecepty na stałe leki były wypisywane pÍZeZ

pielęgniaľki.



7. W imieniu władz samoľządowych, radnych oraz mieszkańców Gminy Tuczępy Wĺcestarosta

Buski Stanĺsław Klimczak zgłosił interpelację o skierowanie do Świętokľzyskiego ZarząduDrog

Wojewódzkich w Kielcach wniosku w sprawie ujęcia i zabezpieczeniaw planie na rok 20l7 lub

lata następne śľodków finansowych na ľemont drogi wojewódzkiej Nr 757 opatów - Staszów -

Stopnica na odcinku Stopnica - Gľzybów.

8. Radny Kamil Kaspeľczyk oraz Radny Ludomiľ Leszcryński zgłosili ďw inteľpelację:

8.1. Radni wnioskują o wykonanie ľobót odwodnieniowych - konseľwacj a z podczyszczeniem dna

ľowtl - przy drođze powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy _ Pieczonogi w m. CzyŻőw'

Ww interpelacja w foľmie pisemnej - stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu

9. Radny Kamil Kasperczyk oraz Radny Ludomiľ Leszcryński zgłosili ďw inteľpelację:

9.1. Radni wnioskują o wykonanie ľobót odwodnieniowych - konseľwacja z podczyszczeniem dna

ľowu - przy drodze powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica na odcinku Szczytniki - Stopnica.

\V/w inteľpelacja w formie pisemnej - stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek zwrócił się z prośbą

o uczestniczenie w posiedzeniach Sesji Rady Powiatu wszystkich dyľektoľów jednostek

oryanizacyjnych powiatu otaz naczelników wydziałów Staľostwa Powiatowego.

Ad.7

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczyĺał projekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

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

Powiatu Buskiego w 2016 rolat.

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

projektem uchwały.

10



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

uchwały'

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał

autopopľawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopopľawka a następnie pľojekt uchwały zostały

przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxIII 1216 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016

ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - stanowi załqcznik

nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesien

wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20]6 rolĺu.

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

pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|aĺz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku z

autopopľawkę a

Na 18 Radnych

przyjęte przez

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

b)

w

tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał

następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie pľojekt uchwały zostały

Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

11



Uchwała Nr xxIII 1217 lŻ0t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016

ľoku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowi

załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

c) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie . zmiany uchwały

nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na ląta 20 ] 6 _ 2030.

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

autopopľawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopopľawka a następnie projekt uchwały zostały

przyjęte przez Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za- 18

przeciw 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxlu ĺ2l8 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016

ľoku w spľawie zmiaĺry uchwały nr XYll3220l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

Ż9 stycznia2016 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2016-2030 - stanowi załqczník nr 9 do niniejszego pľotokołu.

d) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zmiany uchwały Nr

XĺĄilI50/20I6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia I lałietnia 20]6 roku w sprawie

olłeślenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
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Niepełnosprawnych, pľzypadajqcych według algorytmu w 20]6 roku na realizację ządań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxlll l2t9 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016

ľoku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/150l20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia

1 kwietnia 2016 ľoku w sprawie okĺeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających wedfug algoľytmu w 2016 roku

na realizację zadan z zakľęsu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób'niepełnospľawnych

w Powiecie Buskim - stanowi załqcznik nr l0 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslcu - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Samorzqdowi Woj ewództwa Świętotcrzyskiego.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała został'a przyjęta pÍZez Radę Powiatu

w głosowaniu:
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za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxIII 1220 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia20l6

roku w sprawie udzieleniapomocyÍinansowej SamoľządowiWojewódzfrlaŚwiętokľzyskiego -

stanowi załqcznik nr 11 do niniejszego pľotokołu.

fl Projekt ĺJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat

za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzqdzeń infrastruktury

technicznej i obiektów budowlanych nienłiqzanych z potľzebami zarzqdzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

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

projektem uchwały.

W związku ztym' że Radni nie zabierali 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 xxlil t22l t2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 20|6

roku w sprawie wysokości stawek opłatzazajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie

drogowym urządzeń infľastruktuľy technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych

z potrzebami zarządzania dľogami lub potrzebami ľuchu dľogowego oraz reklam - stanowi

załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu
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g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli

przystqpienia Powiatu Buskiego do projektu Pfl' ,,Inwesýcja w przyszłość" w rąmach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętolcrzyskiego 20l4-2020.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie

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

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwala Nr XXIII 1222 t2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 gľudnia 2016

roku w spľawie wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn.,,Inwestycja

w pľzyszłośó'' w ramach Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

2014-2020 - stanowi załqcznůk nľ 1.l do niniejszego protokołu

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

przystqpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobry Staľt"wramachRegionalnego

P ro gr amu op eľ acyj ne go Woj ew ó dztw a Św ię t o lł zy s ki e go 2 0 1 4 - 2 0 2 0.

Pľzewodniczący 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 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała

w głosowaniu:

została pĺzyjęta przez Radę Powiatu
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zą - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxIII 1223 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia Ż01'6

ľoku w spľawie wyrłŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobľy

Staľt'' w ramach Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego 2Ot4-

2020 - stanowi załqczník nr 14 do niniejszego pľotokołu

Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu

ko ntrol i pľ aw i dł ow o ś c i p o br ania i wykor zy s ýw ani a do t acj i.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył 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 posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxlil 1224 12016 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 2 grudnia Ż016

roku w spľawie trybu udzielania i rczliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek

oświatowych oraz tľybu i zakľesu kontľoli pľawidłowości pobrania i wykoľzystywania dotacji

stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Bushl - Zdroju w sprawie zatwierdzenia wyboru

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdľoju za 20]6 rok.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeruy Kolaľz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxlll 1225 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 grudnia 2016

roku w spľawie zatwierdzenia wyboru biegłego ľewidenta do badania sprawozdania finansowego

Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za 2016 rok _ stanowi załqcznik nľ 16 do

niniejszego protokołu.

Ad.8

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochĺony Środowiska o stanie

śľodowiska na teľenie Powiatu Buskiego w 2015 ľoku _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik

nr 17 do niniejszego pľotokołu - została przyjęta pľzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.9

Informacja o realizacji zadan oświatowych ptzez jednostki oświatowe prowadzone pľzez Powiat

Buski w roku szkolnym 201512016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 18 do niniejszego

protokołu - została przyjęta pÍzez Radę Powiatu do wiadomości.
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Poza porządkiem obľad, w krótkiej przeľwie, głos zabľał Pan Jakub Kosiń, który w dniu

wczoľajszym tj. l grudnia 2016 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji

w Busku - Zdroju. Pan Komendant zapoznał zebranych z dotychczasowym przebiegiem swojej

pľacy zawodowej, któľa tľwa już ponad 25 |at. Pan Komendant obejmując tą zaszczytną służbę

zapewnił o dołożeniu ze swej strony wszelkich starań aby współpraca z władzami samorządowymi

Powiatu Buskiego układała się jak najlepiej. Jest otwaľty na dialog i wszelkie inicjatywy, których

konsekwencją będzie popľawa bezpieczeŕlstwa mieszkańców Powiatu Buskiego. Liczy również na

pomoc i wspaľcie ze stľony samorządów.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Staľosta Buski Jerzy Kolaľz w imieniu Rady

i ZarząduPowiatu w Busku -Zđroju gľatulując, złoży|i PanuKomendantowi życzenia sukcesów

w pľacy zawodowej, zapewniając również o przychylności i współpracy.

Ad. 10

Odpowi edzi na interpel acj e i zapy tania Radnych :

Interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. W odpowiedzi na inteľpelację Pľzewodnĺczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka

w spľawie rea|izacji zadaniadotyczącego budowy przepustu w pasie drogi powiatowej SzczaworyŻ

_ Kików - Zborőw, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu

Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zapewnili o rea|izacji ilw zadaniaw roku przysz}ym'

Ad. 2. 1. odpowiadając na zapýanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie dotyczącej

z|ęcania opracowywania dokumentacji pľojektowej pľacownikom Powiatowego Zarządu Dľóg

w Busku - Zdrojuzamiast Firmom Zewnętrznym wzorem innych jednostek PZD, Pľzewodniczący

ZarząduJeľzy Kolaľz orazDyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku 'Zdroju Kľzysztof Tułak

poinfoľmowa\i, iz po dokonaniu wnikliwej ana|izy podjęto taką decyzję biorąc pod uwagę

zdecydowanie korzystniejsze warunki finansowe jak również kwestie zvĺązane z nađzorem

inwestorskim.

1B



Aĺ], 2.2. odpowiadaj ąc na zapýanie Radnego Gľzegoľza Jankowskĺego, Dyľe|tor Zespołu opieki

Zdrowotnej w Busku - Zdroju Gtzegotz Lasak zdecydowanie zaprzeczył informacji

o wydzieľżawieniu czy teŻ likwidacji Stacji Dializ. owszem tozwaŻano rőŻne warianty

i podejmowane były rozmowy z fiľmami specjalizującymi się w dializach, celem szukania

oszczędności w związku z obniżeniem waľtości pľocedur a takŻe biorąc pod uwagę, iż kontľakt na

2017 rok dla Stacji Dializ będzie niższy o 250 tys zł. Jednak, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych

wiąŻących decyzji.

odnosząc się do uwagi Radnego co do wydzierŻawiania kolejnych powierzchni ZoZ Podmiotom

Zewnętrznym jak np. Bloku Endoprotez, Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Grzegorz Lasak podkľeślił, iz jest to jak najbardziej racjonalne działanie i gospodaľowanie

zasobami technicznymi i personelem medycznym również dla dobra pacjentów. DzięrŻavła ta na

tzw. zabiegi okazyjne nie koliduje z działa|nością szpitala. Wszystkie godziny tzw pľzestoju

wykoľzystywane są przez Podmioty Zewnętrzne na świadczenia, na które szpital nie dostałby

kontľaktu. Ponadto, dzierżavłato dodatkowy dochód dla Szpitala.

2.3. odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego dotyczące funkcjonowania

nowo otwartej Poľadni onkologicznej, Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż Poľadnia

ta dziaŁająca od 2-ch miesięcy pľzyjęła 45 pacjentów z czego kilku jest już po chemio i radioteľapii.

Jest bardzo duŻe zainteresowanie działalnością Poľadni. Ponadto Dyrektor poinfoľmował, iż w dniu

7 grudnia bľ. odbędzie się spotkanie poświęcone działalności i rozwojowi Poradni onkologicznej

działającej przy ZoZ w Busku - Zdroju.

Ż,4.1ř,I odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakľesie utľzymania 200

łóżek szpitalnych, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak

wyjaśnił, iż Szpital w Busku - Zdľoju posiada ok. 350 łoŻek. Na dzień dzisiejszy ograniczanie

i ľedukowanie liczby łóŻek oznacza zmniejszenie możliwości hospita|izacji w Szpitalu a to z kolei

w konsekwencji przełoŻyłoby się na mniejszy kontrakt czy ryczaŁt dla Szpitala.

Ad. 3. 1. w odpowiedzi na zapýanie Radnego Pĺotra Wąsowicza w sprawie dotyczącej budowy

nowego budynku kształcenia zawodowego ZSTio w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu

Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iż przedsięwzięcie nosi nazwę: ,,Budowa nowego budynku kształcenia

zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawieľzchni dla ZSTio, dobudowa do
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hali spoľtowej siłowni, przebudowa posadzki spoľtowej, zakup wyposażenia do celów

dydaktycznych, ľemont warsztatów na potľzeby szkolnictwa zawodowego". Zaprojektowano nowy

3 _ kondygnacyjny budynek kształcenia zawodowego dla ZSTIO z pełnym wyposażeniem

w instalacje wewnętľzne' dwie windy oľaz zagospodaľowaniem wokół budynku. Zaplanowano

zakup wyposażenia i oprogľamowania na potrzeby dydaktyczne ZSTio. (1) nowy budynek

zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi o konstrukcji żelbetowej,

dostępny dla obojga płci i osób niepełnospľawnych . Zaprojektowano takŻe przy pľojektowanym

budynku ZSTio nowe boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawieľzchni. Budynek zlokalizowany

zostanie w obľębie waľsztatów szkolnych i PMos. Nowy budynek zostanie połączony

z warsztatami i PMOS łącznikami. Do PMoS w celu zwiększenia bazy spoľtowej na potrzeby

2 szkőł projektowana jest dobudowa siłowni z wyposaŻeniem, wymiana posadzki spoľtowej,

(istniejąca posadzka nie odpowiada warunkom sprężystości}' W warsztatach ZSTI projektowany

jest ľemont instalacji elektrycznej i sanitamej, ścian, podłóg, wymiana węwnętrznej stolaľki

drzwiowej i okiennej, zakup nowoczesnego wyposaŻeniadydaktycznego do nauki zawodu.

Wartośi projektu: 15 250 116,30 zł. Wnioskowane dofinansowanie UE w ramach RPo

Województwa Świętokrzyskiego do 75% - 11 353 512,29 zł. Śľodki powiatu buskiego

_ 3 896 604,09 zł. Powiat będzie czynił staľania o pozyskanie środków również m.in. z PFRON.

czy teŻ Ministeľstwa oświaty. Zakładarry teľmin rea|izacji lipiec 2017 _ 30 gľudzień 2018 ľoku.

Powiat posiada kompletną dokumentację. W/w pľojekt znajduje się do wglądu Zainteresowanych

w Wydziale IP Staľostwa Powiatowego.

odpowiadając na zapýanie Radnego w sprawie dotyczącej działek pľzy Waľsztatach Szkolnych

i PMOS w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz poinformował, iż pľoces

uwłaszczenia został zakohczony. Powiat Buski jest właścicielem grunfu. Podjęte zostały działania

dotyczące podziału działki. Zgodnie z projektem planu zagospodaľowania pľzestľzennego teren

ten jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Rada Powiatu będzie decyđowała

o ewentualnej sprzedaľży' po wcześniejszym uwzględnieniu obowiąku poinfoľmowania właścicieli

lub spadkobieľców gruntu.

Ad. 3. 2. odpowiadając nazapýanie Radnego Pĺotľa Wąsowĺcza odnośnie zamontowania barieľy

ochľonnej na łuku dľogi w m. Łagiewniki, Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Krzysztof Tułak poinformował, iŻzgodnie z podpisaną umową w terminie do 20 grudnia 20l6 roku

bariera zostanie zamontowana.
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Ad. 3.4. i Ad. 4.3. W odpowiedzi na zapytanie Radnych: Piotľa Wąsowicza i Jaľosława

Jawoľskiego dotyczącego zainteľesowania i ilości pacjentów Przychodni PoZ działającej przy

ZoZ w Busku - Zdroju, Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrőju Grzegorz Lasak

ponownie dziękując za pomoc w redystrybucji deklaracji o przystąpieniu do Przychodni PoZ

poinfoľmował, iŻ zostało złoŻonych juŻ około 600 deklaľacji. Działalność Podstawowej opieki

Zdľowotnej jest dopełnieniem kompleksowej opieki medycznej dla pacjentóq mieszczącej się

w jednym budynku - od lekarza pieľwszego kontaktu, popÍzez poľadnie specjalistyczne, koncząc

na hospitalizacj i stacjonaľnej.

_ W odpowiedzi na zapýanie Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące licznych kompleksowych

kontľoli przepľowadzonych w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Przewodniazący

Zarządu Jerzy Kolarz poinformował,iŻ w roku 2016 odbyło się l5 takich kontroli. Instýucjami'

które kontrolowały ZoZ były m. in: Inspektor Sanitaľny, Inspektor Faniraceutyczny, ZIJS,

Inspektor ochľony Środowiska, NFZ, Wojewoda Świętokĺzyski, Konsultant ďs Geľiatrii,

Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo Powiatowe. W/w kontľolę, co również podkľeślił Dyľektoľ

Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak były bardzo szczegółowe i wypadły

dobrze.

- W odpowiedzi na zapylanie Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie przebiegu modernizacji

i pľzebudowy oddziału Gruźlicy i Choľób Płuc w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju,

Dyľektoľ ZoZ Gľzegorz Lasak poinformował' iż w góľnej części oddziału remont dobiega juŻ

końca, trwają tam prace porządkowe. Firma remontowa w niedługim czasie rozpocznie ľemont

w części dolnej. Dyrektoľ ZoZ poinformował, iz do Poradni Gľuźlicy i Cńorób Płuc, której

ľemont teŻ już dobiega końca udało się pozyskać do pracy od dnia 1 stycznia 2017 ľoku

l lekarzapulmonologa. W sumie od miesiąca lutego 20l6 ľoku udało się zatľudniĆ, w ZoZ w Busku

- Zdroju 9 nowych lekarzy.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Pĺotra Wąsowĺcza, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju Grzegotz Lasak poinformował, iz po 15 grudnia 2016 ľoku planowane jest

uruchomienie w ZoZ w Busku _ Zdroju Pľacowni Rezonansu Magnetycznego.
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- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż pomieszczenia po byłej Poľadni Chiruľgicznej

zagospodarowane będą na poczekalnię dla pacjentów jak również utworzenie gabinetu do pľzyjęi

dzieci.

Ad. 4. 1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelację

Radnego Jaľoslawa Jawoľskiego w spľawie dotyczącej rozwaŻenia możliwości ustawienia lustra

drogowego w m. Chotel Czerwony (jadąc od drogi wojewódzkiej nľ 776 w miejscu skľzyżowania

drogi powiatowej z drogą gminną na wysokości pierwszych zabudowań), Przewodniczący Zarządu

Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego ZarząduDróg w Busku -'Zdroju Kľzysztofa

Tułaka.

Ad. 4. 2. odpowiadając na zapýanie Radnego Jaľosława Jaworskĺego, w sprawie budowy

chodników na terenie Gminy Wiślica w m. Koniecmosty i w m. Jurków, Dyr.ektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapewnił, iz Wykonawca tej inwestycji winien

wykonaó zadanie zgodnie z zawartą umową. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości będą

podejmowan ę działania w celu wyegzekwowania warunków umowy.

Ad. 4. 4. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jarosława Jawoľskiego dotyczące spełnienia

przez Szpital w Busku - Zdroju kľyteriów w związku z zapowiadanymi w mediach zmianami

dotyczącymi kontľaktowania (ryczałtów) świadczeń medycznych, Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy

Ko|arz poinfoľmował, iŻ na dzieí dzisiejszy nie są jeszcze znane szczegółowe zasady w tym

zakľesie.

Ad. 5. odpowiadając na wniosek Radnego Jerzego Kordosa w sprawie zabezpieczenia

środków Íinansowych na wykonanie chodnika ptzy parkingu górnym przy Zespole opieki

Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektoľ Grzegorz Lasak poinformował, iŻpodejmował, już w tym

temacie wstępne ľozmowy. W roku przyszłym,jedna zťlrmbudowlanych zadeklarowała wykonanię

takiego chodnika w ramach darowizny. Ponadto Dyľektoľ ZoZ poinfoľmował, iż paľking górny

będzie słuŹył tylko dla pacjentów, natomiast dla pracowników szpitala będą zapewnione miejsca

postojowe na placu wewnętrznym.
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Ad. 6. l. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedziw foľmie pisemnej na inteľpelację

Radnego Jacka Wacha w sprawie dotyczącej zamontowania progów niła|niających w m.

Zbrodzice, Przewodniczący Zanądu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa Powiatowego Zarządu

Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 6. 2.Do sprawdzenia i udzieleniaszczegőłowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Jacka Wacha w spľawie dotyczącej wyrównania zagłębień na drodze - przy wyjeżdzie

na ul. objazdową - przy studzienkach kanalizacyjnych, gdzie po opadach deszczu tworzą się

zastoiska wody, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobovnązał Dyrektoľa Powiatowego

Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kĺzysztoťa Tułaka.

Ad. 7. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iż inteľpelacja Wicestaľosty

Buskiego Stanisława Klĺmczaka w sprawie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Drőg

Wojewódzkich w Kielcach w zakĺesie ujęcia i zabezpieczenia w planie na ľok 201'7 |ub |ata

następne Śľodków finansowych na ľemont drogi wojewódzkiej Nr 757 opatów - Staszów _

Stopnica na odcinku Stopnica - Grzybów, zostanie przekazanazgodnie z właściwością do Śzow
w Kielcach.

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

inteľpelację Radnego Kamila Kaspercryka oraz Radnego Jerzego Kordosa w spľawie

dotyczącej wykonania robót odwodnieniowych _ konserwacjazpodczyszczeniem dna ľowu - przy

drodzę powiatowej Nľ 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi w m. CzyŻőw, Przewodniczący

Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju

Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 9 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie piśemnej na wspólną

interpelację Radnego Kamĺla Kaspercryka oraz Radnego Jeľzego Koľdosa w spľawie

dotyczącej wykonania robót ođwodnieniowych - konseľwacjazpodczyszczeniem dna ľowu - pÍzy

dľodze powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica na odcinku Szczýniki Stopnica,
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Pľzewodnic zący Zarządu Jeľzy KoIaru zobowiązał' Dyľektora Powiatowe go Zarządu Dľóg w Btrsku

- Zdľoju Krzysztofa Tułaka'

Ad. 11

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek ponownie wyraził swoje niezadowolenie

z działalności lekarzy Śco w Kielcach.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzzwtőcił się z apelem

o nie dopľowadzanie do niepotrzebnych niepoľozumień. Funkcjonowanie w Busku - Zdľoju

dwóch Poľadni onkologicznych będzie wpływać na większą dostępność i lepszą jakość

świadczonych w tym zakľesie' usług. Czas pokaże, która Poľadnia cieszyć się będzie

większym zainteľesowaniem pacjentów.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz poinfoľmował Radnych o wysokościach śľodków

f'tnansowych i zakľesie wykonanych inwestycji dľogowych w 20l6 ľoku. Szczegółowe

inÍbľmacje w tym zakresie Zostaną przekazane Radnym w stosownych publikatorach.

Radny Roman Duda poinfoľmował Radnych o otľzymanej od Burmistľza Miasta i Gminy

Busko - Zdrőj pozýywnej odpowiedzi na złoŻoną interpelację w sprawie wykonania

oświetlenia przy parkingu obok Staľostwa Powiatowego.

l.

)

3.

Ad. 12

Wobec zrea|izowania poľządku

wszystkim obecnym zaudział o

Protokół sporządziła:

Barbaľa Banaś

obľad, Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując

godz.l2.45 zamkłnĄ XXIII Sesję Rady w Busku - Zdroju.

r"W,"łffi,
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