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Pľotokól Nľ xxtx /Ż0l7

z Sesii l{ady Powiatu w lJusku - Zdroiu
któľa odbyla się w dniu 30 czerwca 2017 ľoku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zclroju

rv posicdzcniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w llusku - Zdro.iu
Skaľbnik Powiatu - Aftuľ Polniak
Naczelnicy Wyclziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

.Iakub Kosiń - Komendant Powiatowy Polic.ii w Busku _ Zdľojtl
Michał Świąder - Naczelnik Wyclziału oľganizacyjno - Kontľolno - Rozpĺl'/,nawc7ęg()
w Komendzic Powiatowej Państwowe.i Strazy Pozaľnej w Busku - Zdľo.|u
IJelena Bebel - Dyľektoľ l)onru Pomocy Społeczne'i w Zboľowie
Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczei, Wypłaty Świadczeń oľaz
Ponrocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Btrsku - Zclľoiu
Grazyna Gľoclrowska - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla
Niepełnospľawnych Ruclrowo w Busku - Zdľoju
.Iustyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Spec.ialnych w Busku - Zdroju
.Iolanta Czyllly _ Dyľektoľ Poľadni Psychologic7.no - Pedagogicznej w Busku - Zdľo.iu
Lucyna Wojnowska _ Dyľektoľ Zespołu Szkół -Ibchnicznych i ogólnokształcącyc|r
w Rusku - Zc1ľojtr

9. llwelina Szymczyk - Kľzemińska - Nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącynl w Busku -

Zdro.ju
10. Andrze.j Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNľ 1wBusku- Zdľo.iu
l1' Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninic
l2. Sylwestcľ Pałka - Dyľektoľ Z.espołu Szkół'fechniczno - Infbľmatycznyclr w Busku - Zclľoiu
l3' Gľzegorz Wojciechowski _ l)yľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoftowego

w Busku - Zdroju
l4. Walclenlaľ Wojcik - 7.-ca Dyľektoľa Specjalnego Ośľodka Szkolno - Wychowawczcgo dla

Niepełnospľawnyclr Ruclrowo w Busku - Zdľoju
15. Marian Szostak - l)yľektor Powiatowego lJľzęclu Pracy w Busku -Zdroju
16. Gľzegoľz l.asak - l)yľektol' Zespołu opieki Zdľowotnej w I'Jusku - Zdľoju
l7. Gľzegoľz Wojciecliowski - Kieľownik oddziału Nadzoľu Sanitaľnego PSSE w Busku -

Zclro.ju

l8' Piotr Zel.iaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
19.Grzegorz. Sołtysiak _ Kieľownik Administľacyjno - Gospodaľczy w Domu Pomocy

Społecznej w Gnoinic
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Mieszkaricy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Poľządek obľad:

1. Otwarcie Ses.ii Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum,
3. Pľzy.ięcie porządku obľad.
4. Pľzyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działa\ności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Infoľmacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za2016 rok'
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu flnansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
Zdroiu za rok2016.
9. Podjęcie uclrwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zatwieľdzenia sprawozdania finansowego wÍa7' ze spľawozdaniem z wykonania budzetu
za Ż016 ľok,
b) absolutoľium z tytułu wykonania budzetu za2016 ľok'
c) zatwieľdzenia spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdľoju pľzy ul. Bohateľciw Warszawy 67 za 2016 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku
finansowego za ten okľes,
d) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekľutacyjnego w Powiatowym
Międzyszkolnym ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju,
e) wyľaŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchonrości w najem na okres powyzej 3 lat,

0 zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku,
g) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku,
h) zmiany uchwaĘ nr XXVi235lŻ0|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27
stycznia 20l7 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata 2017-2030.

l0. odpowieclzi na interpelacje i zapytania ľadnych.
1l. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
12. Zanknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľaclom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

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

Ad.2
Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obęcności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
l9 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzii - listy
obecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczniki nr 1 i nľ 2 do niniejszego
pľotokołu.



Ad.3
Pľzewodniczący Zaľządu Powiatu .Ieľzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do
porządku obľad w pkt 9, Po liteľzc ,,h'' liter ,ri'', ,rj'', ,rk'' * bľzmieniu:

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

i) wyrażenia zgody na pľzystąpienie ptzez Powiat Buski w chaľakteľze Partneľa do pľojektu:

,.e-Geodezja - cyfľowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego
i pińczowskiego'', realizowanego przy udziale śroclków z Regionalnego Pľogramu operacyjnego
Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

j) zmiany uchwały nr XXIII l z20 l Ż016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z,dnia 2 gľudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Swiętokrzyskiego.

k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
z pÍzeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób
zagtoŻonych wykluczeniem społecznym.

Innych pľopozycji zmian porządku obrad nie

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek
wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w

zgłoszono.

poddał pod głosowanie poszczególne powyższe
przytoczonym wyżej bľzmieniu.

Poszczególne wnioski dotyczące zmian w poľządku obľad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu
w odľębnych głosowaniach - stosunkiem głosów _ na 18 Radnych obecnych na sali:

za- IB

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z przyjętymi powyzej zmianami, został przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nľ XXVII|l2017 z Sesii RadyPowiatuwBusku -Zdroju z dnia 25 maja20l7 roku
został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów _ na 18
Radnych obecnych na sali:
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Poza poľządkiem obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oľaz Pľzewodniczący
Zaľządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju złoĘ|i Pani
Gľazynie Grochowskiej w związku z zakonczeniem pełnienia Í-unkcji Dyľektora Specjalnego
ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju,
na.iserdeczniejsze podziękowania i WÍazy uznania za wieloletnią pracę pedagoga, nauczyciela
wychowawcy i dyľektora, Życząc dalszej pomyślności w zyciu osobistym.

N a s ĺ qp i ly p o dz i ę kou, an i a i o ko l i c zno ś c i ow e pr z e m(lul i e ni a'

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 25 maja 2017 rokudo
30 czerwca 2017 ľoku' przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okľesie tym
Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.6

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

l. Radny Grzegorz Jankowski zgłosił ďw interpelacje i zapytania w zakľesie:

- Montażu klimatyzacji na sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego.

- Radny nie do końca zgodził się z udzieloną odpowiedzią na interpelację zgłoszoną na popľzedniej
Sesji w zakresie przekazania gruntów w związku z pľogramem rządowym Mieszkanie+. Radny
jak stwieľdził, otrrymał dwie rőŻne odpowiedzi.

I{adny zwľócił się z pytaniem w zakľesie wykoľzystania mieszkań - lokali aktywizujących
f)omu Pornocy Społeczne.i w Zboľowie?

- Radny zwľócił się z pytaniem odnośnie zapłaty przęz Powiat Buski odszkodowania za
bezumowne koľzystanie z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie?

w



- Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie spłaty przez
subwencji oświatowe.j?

Powiat Buski nienależnie pobľane.j

W
i

- Radny zwrőcił się z pytaniem kiedy Starostwo Powiatowe przystąpi do wykupu obligacji?

- Radny zwrócił się z pytanient kiedy nastąpi spłata odsuniętych w czasie kredytów zaciągniętych
przez' Staľostwo Powiatowe?

zakresie spľaw dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej' Radny zgłosił ďw interpelacje
zapytania:

- Po analizie spľawozdań finansowych ZoZ, Radny zwrőcił uwagę na wzrost usług obcych.
Zczego wynika tenwzľost i czy jest on związany z ilością (nadmiaľenr) kontľaktów?

- Na jakiej zasadzie wykazywani i rozliczani są lekaľze zatľudnieni zarówno w ZoZjak i w PoZ
w Busku - Zdroju?

- Radny zvvrőcił się z pytaniem czy na chwilę obecną Zespőł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
posiada zdolność kĺedytową?

- Co Dyľektor ZoZ zamierua zrobiQ gdy Szpital zacznie tľacić płynnośi finansową a na to
zdaniem Radnego się zanosi' sadząc po analizach spľawozd,ať.l finanśowych?

- Radny zwrocił się z pytaniem czy pielęgniarki zatľudnione w Szpitalu koľzystają z Funduszu
Socjalnego?

- Radny zwrocił się z pytaniem czy to prawda,
posiaclających grupę niepełnospľawności? .Ieśli
Ílnansowe na ten cel?

ze wypłacone zostały
tak to na jaką kwotę

- nagľody dla osób
pochodziły śľodki

premle
i skąd

- Z posiadanyclr przez Radnego informacji wynika, Że powodem odrzucenia przez Ministerstwo
Zdrowia dokumentacji dotyczącej Szpitalnego oddziału Ratunkowego w Buiku _ Zdroju, byĘ
liczne błędy w dokumentacji, a nie to, że Szpital wycofał się z tego-zadania. Radny 

'*io.ił ,ĺęz pytaniem, kto sporządzał i nadzorował powyższe zad'anie? Ná spoľządzenie áokumentacji
wydatkowano okľeślone śľodki finansowe, a Radni byli zapewniini, zě na pewno uda się
pľzystąpić do ľealizacji tego zadania.

- Radny zwrőcił się z pytaniem o powód nie wybraniaZoZ w Busku - Zdroju do wykonywania
badań laboľatory.jnych. Czy powodem była zaofełowana cena' prawie trzykĺotńie wyzsźaođ oferty
podmiotu' który wygľał pľzetarg? Taka sama sytuacja dotyczy diagnostyki RTG.



- Radny ponownie poprosił o pľzedstawienie przez Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnejw Busku - Zdroju do wglądu umowy kredytu źaciągnięie go przez żoz' zauniem Radnego,
powoływanie się na pľzepis tajemnicy bankowej jest niňozurnlułý a ponadto doĘczy on bankäwa nie paľabanków, gdzie kľedyt został zaciągnięty' Jako Ŕadny ma pľawo popľosióo taką infonĺac.ię.

- Radny poinfoľmował, iŻ w innych szpitalach wpľowadza się specjalistkę, a w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju nic w tym kieľunku się nie ľobi, pô.u'"rĘs"ĺo*ym wydzierŻawianiem
powieľzchni'

Ww interpelacje i zapytania stanowią załqcznik nľ 4 do niniejszego protokołu.

- Radny poinfonnował, iŻ na spotkaniu z Ministľem
Zdľowotnej w Busku - Zdro.iu stwierdził, że najlepszym
Wojewodzie. W czyim imieniu Pan Dyľektor- ZoZ' się
stanowisko?

Z'drowia, Dyľektor Zespołu opieki
rozwiązaniem byłoby oddanie szpitala
wypowiadał i z kim uzgadniał takie

sportowych korzystających z Powiatowego
- Zdroju oÍaz w związku z pismem Posła na
pytaniami:

- Zdroju,

Dyrektoľa
są mocne

Ż, Radny Piotľ Wąsowicz - zgłosił n/w

2.l. W imieniu ľodziców i uczestników zajęć
Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego w Buiku
Sejm RP Michała Cieślaka' Radny zwĺócił się ďw
_ .iaką politykę zamietza prowadzić Starostwo Powiatowe w Busku
sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieĘ?
- Z czego wynika zmniejszenie ilości grup?
_ jaka będzie przyszłość hali?

- Zdroju w spľawie zajęć

Radny podkreślił, iz sport zaszczepiony w młodym wieku pľocentuje w wieku doľosłym w zakresiezdľowia, kondycji, postawy i chaľakteľu. Zgodnie i xo.porrądzeniem Ministľa Edukacji
Naľodowej śľodki finansowe na zajęcia spoľtowe pozalekcyjn.'rą räb"zpieczone w odpowiedniej
wysokości w Íbnnie subwencji.

2'2' w imieniu mieszkańców ul. Dmowskiego w Busku - Zdľoju, Radny zwrőcił się z wnioskiemo wystąpienie do Zarządcy Dľóg Wojewódzkich w celu zdiagnozowańia poziomu hałasu oľaz
naprawy clrogi na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Bohateľđw Waľszawy. Radny
stwierdził' że na ulicy tej zapadają się studzienĹi kanali ,u"y1r", wokół których popękany jest asfaitptzez co pľzejazd ciężkich samochodów powoduje ňałas, co z Ĺolei bardzo utľudnia
funkcjonowanie mieszkańców w/w ulicy'

2'3' w spľawach dotyczących funkcjonowania Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku
Radny zgłosił n/w zapytania:

'_^\M związku z ogłoszoną przez Ministeľstwo Zdľowia listą, Radny zwrőcił się do
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju z prośbą o przedstawienie informacji jakie
strony ale też jaki e są zagrożenia związane z zakwaliÍ'ikowaniem do sieci szpitali?



- Radny zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest ľealizacja koniecznych do przeprowadzenia
z zalecen Sanepidu, których termin mija w dniu dzisiejszymSzpitalu remontów wynikających

30 czeľwca bľ.tj.

3. Radny Jaľosław Jaworski - na wniosek mieszkańców Gminy Wiślica zgłosił się z prośbą
o rozwaŻenie moŻliwość ustawienia znaków ostľzegawczych A Ż4 Uwaga Rowerzyści na dľodze
powiatowej Trakt KróIewski - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 5 do niniejszego
pľotokołu'

4. Radny Jacek Wach - w imieniu mieszkańców sołectwaZbrodzice zgłosił wniosek w sprawie
utwardzenia naruszonych po ulewnych deszczach poboczy oÍaz o zamontowanie znaku
informującego o stromym zjeżdzie na dľodze w m. Zbrodzice - w brzmieniu stanowiącym
załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7

Infoľmacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za Ż016 rok - w brzmieniu stanowiącym załqczník
nr 7 do niniejszego pľotokołu - została przyjętaprzezRadę PowiaÍubezuwag'

Ad.8

Spľawozdanie ľoczne z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnei w Busku -

Zdľoju za rok 2016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu -
zostało pľzyjęte przez Radę Powiatu bez uwag.

Ad.9

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

o) Proiekĺ Uchwały Rady Powiatu u) Busku - Zdroju w spľawie zahaierdzenia
sprawozdania .finansowe4o wľaz Ze Sprawozdaniem z wykonanią budżetu za 20l6 rok.

Przcwodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem
uchwały.

Komplet spľawozdań finansowych wraz Ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu buskiego
za20|6 rok _ stanowi znłqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, ze Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pľZeZ Radę Powiatu
w głosowaniu:
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przeciw - 0

Wstrzymął się - l

Uchwała Nľ XXIX /288 /20|7 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 30 czeľwca}Ol7
ľoku w spľawie zatwierdzenia spľawozdania finansowego wraz Ze spľawozdaniem z wykonania
budzetu za 2016 rok - stanowi załqcznik nr I0 doniniejszego protokołu.

b) Pľojekt Uchwaly Rady Powiatu w Busku - Zdro.ju w sprawie absolutorium z ĺytułu
wykonania budżetu za 20]6 rok'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem
uchwały.

Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Kaspeľczyk odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w spľawie udzielenia
absolutoľium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju zaŻ016 ľok z tytułu wykonania budżetu'

Wniosek Komisji Rewizryjnej Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía Ż5 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2076 ľok z tytułu
wykonania budżetu oľaz wyciąg z protokołu Komisji - stanowią załqczník nľ tI Í nr 12 do
niniejszego protokołu.

Uchwała Nľ 6712017 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach
z dnia 9 cz'erwca 20l7 ľoku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutoriumZaruądowi Powiatu w Busku - Zdrojuza20|6
ľok z tytułu wykonania budzetu - stanowi zalqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz - zabierając głos w imieniu Klubu Radnych
PSL zaľekomendował wszystkim Radnym udzielenie absolutoľium Zarządowi Powiatu z tytułu
wykonania budzetu Powiatu za 2016 ľok. Poinformował, iŻ miniony ľok 20l6 nie należał do
łatwych, bo juz na etapie planowania budzetu były pľoblemy Zzapewnieniem środków na wszystkie
wnioskowane zadania. Z wielu trzeba było ZľęZygnować, niektóre rozłoĘć, na dłuŻszy okľes
rea|izacji.Tľzebaprzyznać,, Że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samoľządów, corazczęŚciej
brakuje śľodków na realizację pľzypisanych zadan.
Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu zmian zamknął się kwotą 83 456 264 zł, jego
wykonanie zaś wyniosło 84 0l9 658,53 zł, co oznacza, ze dochody zostały wykonane w |0O,67Yo.
Plan wydatków, po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 88 75Ż 042 zł. Wykonanie wyniosło
87 347 78l,40 zł. co stanowi 98% planowanych wydatków. W sprawozdaniu z wykonania budzetu
zostały pľzedstawione i opisane wszystkie wydatki' a na posiedzeniach Komisji zostały one
szczegółowo omówione.

Niewątpliwie największą pozycją w budzecie jest oświata' na którą wydatkowano w roku
ubiegłym ponad 37 562 38Ż,6| zł, co stanowi 43Yo wydatków budzetowych. W poszczególnych
rozdziałach tego działu ujęte zostały wydatki na bieŻące utľzymanie placówek oświđtowych
wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu. Dotyczą one wynagrodzeń
i pochodnych, obligatoryjnych składęk i opłat, ľernontów, dotacji dla niepublicznych jeánostek



oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych, w tym na ľozwój bazy sportowej pľzy
naszyclr jednostkach oświatowych tak szeroko ostaiňió komentowanych.
_ Kolejną pozycję stanowią zadania z zakresu pomocy siołecznej, gdzie wydatkowano

12 267 543,31 zł , co stanowi l4oÁ wy.datków budżetowych. Wydátkowun. 
'sňan 

w ľamach tegorozdziału zostały przeznaczone na ii"zą"" utrzymanie Placówek opiekuńczo-Wychowawczych
oľaz Domów Pomocy Społecznej.

Mimo trudnej sytuacji finansowej znaczną część,, bo ponad 12 O4O 905,5 | zł, co stanowi
14%o wydatków budżetowych przeznaczono na utľzymanie dľog powiatowych, gdzie jak co roku
realizowane były zadania w ľamach Pľogramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Dľogowej na lata 2016-2019.

Nie można również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na którą
w roku ubiegłym przęznaczono 1 91 6 980,23 zł.'W ramach tej pozycji budzetowej przeznaczono
śľodki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oÍaz realizäcję ś'"."gu inwestycji oruz zakup
apaľatuľy i spľzętu medycznego dlaZoZw Busku-Zdľoju.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iz w tľakcie roku Radni czasem mieli odmienne
poglądy na niektóre temaý. Były dyskusje, padały słowa kľytyki, ale w większości spraw Radni
dochodzili do porozumienia i zato dziś Radnym bardzo dzięŘuje. Jest jeszczä ,po.o do zľobienia,
Wicepľzewodniczący Rady wyľaził nadzieję , Że uda się te zamíerzęnia zrealizować,.

Wiceprzewodniczący Rady podziękował teŻ kieľownikom wszystkich jednostek
oľganizacyjnych powiatu, kierownikom ľefeľatów oraz wszystkim pľacownikom za dobrą
współpracę, Ęczliwe i kompetentne podejście do spľaw powiatu i mieszkańców.

Pľzedstawione sprawozdanie z wykonania budzetu za Ż016 ľok, Regionalna Izba
obľachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadc4, Że działaniaRady i Zaĺządu Powiatu
znaj duj ą potwi erdzenie równie Ż w otganach władzy państwowej

Radny Piotr Wąsowicz zabierając głos w dyskusji poinfoľmował, iżjako Wiceprzewodniczący
Konlis.ii Rewizyjnej Rady Powiatu jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi ŕowiatu z tytułu
wykonania budzetu Powiatu za Ż016 ľok. Radny zwľőciłjednak uwagę na koniecznośó ľegulacji
płac dla pľacowników Staľostwa Powiatowego í jednosteŕ podlegĘch o'co wnioskowali Rajni juz
na początku kadencji. Staľosta Buski często podkĺeśla i mbwi ďťachowej i kompetentnej kadrze
ktőtą zarządza, naleŻy więc te staľania pracowników należycie wynagľädzać. Ŕadny ponownie
wnioskuje, aby przy projektowaniu zaľówno najbliższego ja-k i toiejných budżetów zukcesy*nie
(w wysokości ok. l00 zł + pochodne/pľacownika) zabeipieczać, śľodki finansowe na ten cel' tak
aby pľacownicy mogli godnie zarabiać,.

Zamykając dyskusję, Pľzewodniczący Rady poddał w/w pľojekt uchwaĘ pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała
w głosowaniu:

została przyjęta przęz Radę Powiatu

za - 17

przeciw - 0

wsĺrzymał się - l

Uchwała Nr xxIX 1289 l20l7
roku w spľawie absolutoľium z
,rr 14 do niniejszego pľotokołu.

Rady Powiatu w Busku -

tytułu wykonania budżetu
30 czerwca2017

stanowi zalĺpcznÍk

Zdroju z dnia
za 2016 rok -



Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz w imieniu Zaľządu Powiatu podziękował Radnym za
udzielenie absolutorium,
odnosząc się do wniosku Radnego Piotľa Wasowicza, poinformował, iż w budżecie roku bieżącego
są zabezpieczone i zostaną uľuchomione środki finansowe na regulację płac dla pľacowników
Staľostwa Powiatowego oraz jednostek podległych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
pro.iektem uchwały'

Przewodniczący Zarządu .Terzy Kolaľz poinÍbľmował, iz w roku bieŻącym, dzięki dobremu
zarządzaniu Dyľektora oľaz oddanej pľacy wszystkich pľacowników Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju, organ załoŻycielski nie musi pokrywać stľaty ťrnansowej.

'\N związku z' tym, Że pozoslali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

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

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XxIx ĺ290 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czeľwca2\l7
ľoku w spľawie zatwiqdzenia sprawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w
Busku - Zdľoju przy ul' Bohateľów Waľszawy 67 za 2016 rok oľaz pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Za ten okľes _ stanowi załqcznik nľ /5 do niniejszego protokołu.

c) Projekĺ Uchu,ały Rady Powiatu
sprawozdania .finansou,ego Zespolu
ul. Bohaĺeróu, Warszay,y 67 za 20]6 rok
okres.

d) Pľo.jekĺ Uchu,aly Rady Powiatu
ltryteriĺiv, na drugim etapie postępowania
ośľodku Sportowym w Busku - Zdroju'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku -

projektem uclrwały.

w Busku - Zdroju w sprawie zatwieľdzenia
Opieki Zdľowotnei w Busku - Zdro.ju przy

oraz pokrycia ujemnego wyniku.finansowego za ten

v) Busku Zdľo.ju w sprawie określenia
reĺcrutacyjnego w Powiatowym Międzyszkolnym

Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

W związku zÍym, ze Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący
głosowanie'

Na 18 Radnych obecnyclr na sali posiedzeń, Uclrwała została

w głosowaniu:

Rady poddał projekt uchwaĘ pod

przy.jęta ptzez Radę Powiatu

l0



za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Rady Powiatu w Busku
kryteľiów na drugim
ośrodku Sportowym w

Uchwała Nr xxlx l2gl t2017
roku w spľawie okĺeślenia
w Powiatowym Międzyszkolnym
nr 16 do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku
pľojektem uchwały.
W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu,

- Zdroju z dnia 30 czerwca2OlT
9tap'" postępowania rekrutacyjnego
Busku - Zdroju _ stanowi załqczník

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu .w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgodydla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie częsii nierucńomości w naiem na olcrespowyże.j 3 laĺ.

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych
w głosowaniu:

na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XxIx l2g2 /20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia 30 czerwc a2017ľoku w spľawie wyrażenia zgody día powiato-"j já;9stki oľgani zacyjnej na oddanie częścinieľuchomości w najem na okľes jowyzej : lat _ štäno*i załqěznik ;; 17 do niniejszegoprotokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nadpľojektem uchwały'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzonądo w/w pľojektu
uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodni czący Rady poddał pľojekt
uchwały wraz zautopopľawką pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatuw głosowaniu:

- Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaý pod

- Zdroju w sprawie zmiąn w budżecie

11



za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XxIx 1293ĺ2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czeľwca21l7
roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 rokú - stanowi załqcznik nr I8
do niniejszego protokołu.

Đ Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesieńyl ylydatkach budzetu Powiątu Buskiego w 20]7 roku.

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

Pľzewodniczący Zarządu Jerry Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ťw projektu
uchwaĘ.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wrazZautopoprawką 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 Nľ xxlx /294 lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca11l7
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w Ż0l7 roku - stanowi
załqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwałynr XXV/235/20I7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 sýcznia 2017 roku
u' sprawie ĺłĺieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20]7-2030.

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

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

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu,
uchwały wrazzautopopľawką pod głosowanie.

t2

Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt



Na l8 Radnych obecnych na sali
w głosowaniu:

posiedzeń' Uchwała została

za - 18

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

pľzyjęta przez Radę Powiatu

Uchwała Nľ XXIX 1295 120|7 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 czerwcaŻ\\7
ľoku w sprawie zmlany uchwały nĺ XXYlŻ35l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
Ż7 styczniaŻ017 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognory Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
Ż017-2030 - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

i) Prolekĺ Uchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju ul spľawie wyľażenia zgody na
przystqpienie przez Powiat Buski u, charakterze Partnera do projektu: ,,e-Geodezja -
cyfrou,y zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i
pińczou,skiego", realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu
operacyjnego Wojewĺidztvva Swiętolcľzyskiego na lata 20] 4 _ 2020,

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.
W związku 7lym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddałpľojekt uchwaĘ pod
głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľz1jęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

Przeciu' - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXIX lŻ96t20t7 Rady Powiatu w Busku - Żdroju z dnia 30 czerwca}Oll
roku w spľawie wyľażenia zgody na pľzystąpienie przez Powiat Buski w chaľakteľze Partnera do
pľojektu: ,'e-Geodezja _ cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędľzejowskiego,
kieleckiego i pińczowskiegoo', ľealizowanego przy udziale środków z Regionalnego Pľogramu
opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na lata 2Ol4 - 2020 - stanowi załqcznik nr 21
clo niniejszego pľotokołu.

j) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w spľawie zmiany uchwaly
n'ľ XXIII / 220 / 2016 Rady Pou,iatu w Busku - Zdroiu z dnia / 4ľudnia 20]6 roku w
s pr aw i e udz i e l e n i a p o m o cy .fi nans ow ej S amor z qdov, i Woj ew ó dzĺw a Sw i ę t o lĺr zy s ki e go'

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľo.jektem uchwały'

l3



W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodni czący
głosowanie.

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

Rady poddał projekt uchwaý pod

przyjęta ptzez Radę Powiatu

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxIX ĺ297 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czeľwcaŻ\l7
roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXIII l 220 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 2 grudnia 2016 ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Swiętokrzyskiego - stanowi Załqc7njft n7 22 do niniejszego protokołu.

k) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
.finansowej Gminie Pacanów w zalcresie pomocy społecznej z przeznączeniem na ľealizację
zadania zwiqzanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwĄ 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 Nľ XXIX/ 298 120|7 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 czeľwca 2017
ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
z przeznaczeniem na rea|izację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób
zagroŻonych wykluczeniem społecznym - stanowi załqcznik nľ 23 do niniejszego protokołu.

L4



Ad. l0
Odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiedzi na częŚć interpelacji i zapytan Radnego Grzegorza Jankowskiego udzielił
Staľosta Buski Jerzry Kolarz.

- W odpowiedzi na zapytanie w spľawie montażu klimatyzacji na sali konferencyjnej Staľostwa
Powiatowego' Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iŻ wniosek powyŻszy będzie
przedmiotem obrad przry konstľuowaniu pľojektu budzetu na ľok 2018. .Iednocześnie Staľosta
poinÍbľmował o planowanym ľemoncie w budynku Starostwa Powiatowego.

- w odpowiedzi na uwagę Radnego, iz nie do końca zgadza się z udzieloną odpowiedzią na

interpelac.ię zgłoszoną na popľzedniej Sesji w zakľesie pľzekazania gľuntów w zwíązku
Z pľogľamem ľządowym Mieszkanie+, i Że Radny otrzymał dwie rőŻne odpowiedzi' Staľosta
Buski .Ieľzy Kolaľz poinformował, iz udzielona odpowiedŹ jest odpowiedzią kompletną i spójną'

- oclpowiadając na zapytanie Radnego w zakresie wykoľzystania mieszkań - lokali aktywizujących
w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie, Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz są one

eksploatowane sukcesywnie. W/w lokale są prueznaczone dla osób, które ze względu na trudną

sytuację Ęciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu
lecz nie wymagają stałej opieki w zakľesie świadczonym pľzez jednostki całodobowej opieki.
W lokalach pľowadzonych pÍZeZ DPS Zborőw znajduje się 7 mieszkań (í-Írryosobowych
i 1 czteľoosobowy). Łącznie Ż2 mieisca. Aktualnie zajętych jest 5 nriejsc, 17 miejsc pozostaje

wolnych. od początku dz,iałania lokali pľzebywało w nich l9 osób. Zdecydowanie większą ilość
lokatorów odnotowano w okresie zimowym' Szczegółowa, merytoryczna informacja w powyższym

zakresie zostanie przekazana Radnemu w formie pisemnej.

_ W odpowiedzi na zapytanie Radnego odnośnie zapłaty przez Powiat Buski odszkodowania za

bezumowne koľzystanie z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie,
Starosta Buski Jerzy Ko|arz poinformował, iŻ spľawa jest w toku postępowania. Aktualnie na

wl-liosek Zaruądu Powiatu, Sąd Apelacyjnej w Krakowie będzie rozpatrywał apelację w sprawie
przedmi otowego odszkodowania.

_ odpowiadając na zapytanie Radnego odnośnie spłaty przez Powiat Buski nienależnie pobranej

subwenc.ii oświatowej, Starosta Buski Jeľzy Kolarz poinformował, iż na podstawie decyzji Ministra
Finansów łączna wysokośó do spłaty pÍZeZ Powiat Buski nienależnie otľZymanych w latach

2OO9-2O11 kwot części subwencji oświatowej ogólnej wynosiła l5 382 655 zł. W dniu 30.06.2014 r.

decyz1ą Ministľa Finansów w/w kwota została rozłoŻona na ľaty. Szczegółowa' merytoryczna
inĺoľmacja w powyŻszym zakľesie zostanie przekazana Radnemu w formie pisemnej.

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego Radny kiedy Starostwo Powiatowe przystąpi do wykupu
obligacji, Starosta Buski .Ierzy Kolarz poinformował, iŻ zgodnie zUchwałą Nr XXIV/226|2016
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016 ľoku w sprawie zmiany Uchwały
Nľ XXIII/24112O|2 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 6 gľudnia Ż0|2r. w spľawie emisji
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obligac.|i komunalnych w 2012 roku oľaz Uchwałą Rady Powiatu nr XXYl235l2017 w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2O|7-203O z pożniejszymi
zmianami, Powiat Buski zacznie wykup obligacji komunálnych o wartości l2 400 000 zł od ľoku
2020 do roku. 2029 (poz' 5,1 w/w Wieloletniej Piognozy Finánsowej).

- W odpowiedzi na zapytanie Radnego kiedy nastąpi spłata odsuniętych w czasie kredytów
zaciągniętych przez Staľostwo Powiatowe, Staľosta Buski ierzy Kolar' päĺnľor*ował' iz zgodniez Uchwałą Nľ XXV/239/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdrőju z dniä 27 stycznia 2017 roku
w spľawie zmlany Uchwały Nr XXX/3 1l/2013 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia26 września
Ż013r' w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 ľoku oraz Uchwałą Rady
Powiatu nr XXV/23 5l20l7 w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiägo nalata 2017-2030 z' pőżnlejsrymi zmianami, Powiat Buski- zacznie spĺatę kľedytu * *y.okoś"i
12 000 000 zł od roku 20Ż0 ti. 44 raty kwaľtalne płatne od 3l -ur"ä 2O2cľ. aó ania 31 grudnia
2030r', z czegoi 43 raty w kwocie 272,727,OO zł a oitatnia tataw kwocie 272'73g,OO zł, ostateczny
teľnrin spłaty kľedytu, odsetek i innych należności: 3l grudnia 2030r. (poz.5,l w/w Wieloletniej
Pľognozy Finansowej).

Do pozostałej części interpelacji i zapytanzgŁoszonychprzez Radnego GrzegorzaJankowskiego
w sprawach doýczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrőju odnióšł się Dyrekto r zozGruegorz Lasak. Dyľektor poinformował, iŻ z ubolewaniem słuchał tych wszystkich pytań
Radnego Grzegorza .Iankowskiego, któľe Jego zdaniem były pytaniami z tezami błęjrlymi
i nieprawdziwymi. Dyrektoľ nie podejrzęwa Raánego o złośliwose 

_lô.' 
o bľak wiedzy. oyľeĹtoľ

stwieľdził, iż opinia publiczna ma pľawo wiedziěć jak jest naprawdę.

Dyrektoľ Grzegoľz Lasak poinformował, iż w Szpitalu jest znaczna liczba pľacowników
posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnospľawnośc_i. w slaa za tymi oľzeczeńiami Szpital
otrzymuje co miesiąc refundację z PFRoN. Jakze moŻna więc otrzymywać środki i nie zapewnić
pracownikowi jakiejkolwiek gľatyfikacji? Dlatego też pracownicy Ci dostali po l 000 zł premii
brutto na koniec ubiegłego ľoku, następnie w .đku bi.zącym i tákie premie będą otrzyńywaónadal' Zdaniem Dyrektora w mĄm stopniu należy pľacownikom tym oddać to, ze ,íoi1,listosowne deklaľacje. Ma to również zachęcić, pozostałych pľacowników z erupąniepełnosprawności do tego, żeby się ujawniali. Pracownicy w tej grupie zatľudnienia rnuią pž*n"
pľzywileje np. pracują godzinę krócej i posiadają więcej dni urio|u, mimo to jest to dlä )ätłuau
pracy baľdzo koľzystne.

W spľawie dotyczącej specjalistyki, Dyľektor ZoZ Gľzegorz. Lasak poinformował, iżw ZoZ w Pińczowie został zlikwidowany oddział Ginekololi.rno - Połoźnic Zy. w ślad za
likwidac.ią Dyľektoľ szuka jakiegoś nowego rozwiązania. Podejňowane są działania w kierunku
świadczeń onkologicznych - chemioteľapia l dnia ijeśli uda 

'ĺę 
to zrealizować to nalezy tylko

przyklasnąć i podziękować, bowiem dla pacjentów onŘologicznych jest to batdzo waŻne.Poradnia
onkologiczna w ZoZ w Busku - Zdroju, któľą udało się otworzyi, wskazuje jak wielkie jest
zapotrzebowanie na świadczenia onkolo giczne. Jeśli będą one ľealizowana ľówniéz w Pińczowie tonaleĘ się z tego tylko cieszyć.

W sprawie dotyczącej udostępnienia Radnemu umowy kľedytowej, Dyľektor ZoZ wyraził nadzieję,
ze wypowiada się w tej kwestii już ostatecznie. Radny ot.ży.uĹbo*i.' juz wszelkie informacje
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w te.j spľawie. Dyrektor zwľócił się z prośbą' aby nie nazywać, paľabankiem instytucji, któľa
funkcjonuje 25lat na rynku i któľa finansuje ponad 40 szpitali. Dyrektor dysponuje wykazóm tych
szpitali. Waľunki zaciągnięcla kľedytu były Radnym Znane' Dyrektor stwieľdził, iz skoro Räda
Powiatu nie mogła poręczyć, kľedytu Szpitalowi, więc Szpital musiał poradz\ć, sobie sam i poradził
sobie całkiem nieźle.

odnosząc się do wypowiedzi Radnego o zachwianej płynności, Dyrektoľ stwierdził, iŻ tak, miała
ona miejsce w lutym ubiegłego ľoku. Dziś, jest koniec czeľwca ľoku 2017 i gdyby Radny
poľównał wyniki finansowe I kwanału 2016 i I kwaľtału 2017 ľoku - to ten ostatni jest lepszy
o 636 tys zł. o czym więc Radny infoľmuje słuchaczy? o jakim zachwianiu płynności? Radny
stwieľdził, iz płynność ťtnansowa jest zagroŻona i zostanie utracona. Dyrektoľ ZoZ zwrőcił się
z pľośbą do Radnego o pľecyzyj ne nazywanie faktów. Dyrektoľ ZoZ Grzegoľz Lasak stwierdził,
iz nie ma żadnego zagroŻenia płynności finansowej Szpitala, sytuacja jest stabilna. Powyższe
znajduje odzwierciedlenie w stosownych dostępnych dokumentach finansowych. ZoZ radzi sobie
również bez poręczenia kľedytu przez Radę Powiatu. Dyrektor poinformował, iż obecnie jest
problem ze zna|ezieniem środków w wysokości ok. l,5 - Ż mln zł potrzebnych na remont
oddziału Ginekologii i Położnictwa. Jeśli Radny chce się zaangaŻować, i wykazaó w tym zakľesie,
to Dyľektor ZoZ chętnie skorzysta z podpowiedzi.

Dyľektor ZoZ Grzęgorz Lasak poinformował, że w dniu wczorajszym, drogą mailową otrzymał
infbľmację z'\Narszawy, iŻzostał zaproszony do społecznego komitetu pľogramu na rzecz poprawy
ochrony zdrowia w Polsce. Dyrektor stwieľdził, iz Jego wypowiedzi są komentowane bardzo
pozytywnie. odnosząc się do zapytania Radnego w sprawie dotyczącej wypowiedzi na spotkaniu
z Ministrem Zdľowia' Dyrektor stwieľdził, iŻ nie widział potľzeby, aby z Radnym konsultować
swoje wypowiedzi. .Iako Dyľektor Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki Zdľowotnej nie
zamierza ľozmawiać z Radnym o personaliach, o tym kogo zatľudnia, o tym kogo zwalnia albo co
nrówi publicznie i jak się v'ryraził chciałby, aby Radny raznaZawsze sobie to zapamiętał.

W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak
poinfoľmował, iŻ na podstawie sporządzonych szczegółowych wyliczeń, wynikało, iż średni zysk
dla Szpitala z jednego badania wyniósłby 36 gr. Zatem Dyrekcja ZoZ uznała, Żejeśli ofeľta
Szpitala zostanie przyjęÍa w postępowaniu pľzetargowym przezPoZ to dobľze' jeśli nie to Szpital
teŻ na tym nie straci. Podjęta została decyzja o wycofaniu pracownic ZoZ z punktu pobrań i
skupieniu się na Szpitalu' poprzez wydłużenie pracy własnych punktów pobľań i wychodzeniu
naprzeciw potľzebom pacjentów. Dyľektor podkreślił' iż jakośó wykonywanych w ZoZ badań jest
nie do podwazenia. Dyrektoľ Wraził teŻ nadzieję, iŻ w ślad za tym zwiększy się ľównież iĺoŚÓ
pacjentów w PoZ przy Szpitalu, któľa jak widaé stale ľośnie.

Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak stwieľdził, iz nigdy nie podjąłby się składania samodzielnie tak
poważnego wniosku na kilka milionów złotych wykorzystując do tego swoje zaplecze personalne,
bowiem są od tego odpowiednie firmy' Tak więc w postępowaniu ofertowym na wykonanie
dokumentacji na SoR wyłoniona została Fiľma z Kielc, kÍőrazłoĘła najtańszą ofeľtę - l6 tys'
zł, kolejne ofeľty były na kwotę 48 tys. zł i więcej' Dyrektor poinformował, iŻ obecnie
w stosunku do w/w Firmy złozone jest wezwanie pľzedsądowe do zwľotu pieniędzy. Dyrektor
poinfoľmował jednocześnie, iŻ złoŻony został ponowny wniosek do Ministerstwa w śpľawie
Szpitalnego oddziału Ratunkowego' Dyľektoľ podkĺeślił jednak, iŻ budowa SoR nie jest
priorytetem, bowiem lzba Przyjęć w Szpitalu funkcjonuje jak SoR. od m-ca listopada br. óała
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nocna i świąteczna opieka ambulatory.ina obecnie realizowan a na ulicy PaĘzantów
w Busku - Zdľoju przechodzi do Szpitala' tak więc ZoZ otrzyma dofinansowanie do tych
pacjentów, których i tak dzisiaj pľzyjmuje ambulatoryjnie. Niefoľmalnie SoR w Busku - Zdioju
Íunkcjonu.je i to tľzeba wrażnie powiedzieć.

Dyrektor ZoZ Gvegorz l-asak poinfonnował, iŻ rzeczywiście Fundusz Socjalny zaleĄ od
wypľacowanycll przez zakład pľacy środków finansowych. ZoZ wypracował mniejszą kwotę, niż
powinna być w pełni zabezpieczona na koncie Funduszu Socjalnego . Przelana została kwota
200 tys. z'ł i kwota ta pozwoli sukcesywnie wypłacać śľodki finansowe tym wszystkim
Wnioskodawcom' którzy wybierają się na uľlop w danym okľesie. Nie jest przecíez mozlíwe, iz
nagle 650 pľacowników w jednynr miesiącu będzie koľzystało z uľlopu wypđczynkowego. Środki
finansowe na Funduszu Socjalnym będą cyklicznie zapewniane tak aby- zabezpiecryš pokzeby
pľacowników ale jednocześnie nie zakłócić funkcjonowania i bilansu finansowego szpitaia.
Dyrektor ZoZ przypomniał jednocześnie, iŻ w latach ubiegłych w ogóle nie było Funduszu
Socjalnego.

Dyrektoľ ZoZ Grzegoľz Lasak poinformował, iŻ z dokumentóq które są ľównież w posiadaniu
Radnego jest wykazana pozycja nadwykonań na kwotę 1 mln 700 tys zł. Zatem,jeŚli są
nadwykonania to ktoś je musiał ztobić,. Oznacza to więc większą liczbę iekarzy, więcej- leków,
więcej zleconych badań tomograficznych, więcej zleconych badań ľezonansowych itd. To jest
oczywiste - większa liczba pacjentów - większe koszty. Chodzi o to, aby bilans tego leczenia był
dodatni. Ż.eby koszty nie pľzewyŻszaĘ przychodów. Dyrektoľ zwľócił się z prośbą dó Radnego, uÜy
patl'zeć, na całokształt a nie wyszukiwać jednostkowe pozycje, bowiem infomacje podawaně w ten
sposób budzą duzy niepokój wśród społeczeństwa.

Dyľektor ZoZ Gtzegoľz Lasak poinformował, iŻ w 20l6 roku w m-cu listopadzie załoŻony został
PoZ przy Szpitalu, który dziś ma już ok l650 pacjentów. Liczba pacjentów wciąŻ rośnie. Proces
twoľzenia i ľejestracji PoZtrwał kilka miesięcy. Elementem niezbędnym i wymaganym pľzez NFZ
był równieŻ wykaz lekaľzy. Tak więc lekarze posiadający kwalifikacje są ujęci ň wykďzach POZ,
natomiast ich pľaca nie koliduje w żaden sposób z pracą na oddziale szpitalnym. PowyŻsze jest
przecieŻ kontľolowane przez NFZ. .Ieżeli doszłoby do zbiegu godzin - ;"dnym lub w dľugim
oddziale albo w PoZ i na oddziale szpitalnym, to wiązałoby się Z ogromnymi karami. Dyľeřtor
przytocz1ĺł infoľmacje na temat dublowania zatrudnienia w placówkach zdrowia w województwie
świętokľzyskim, jak np. zatľudnianie lekaľzy zarówno na umowę o prace i na kontrakina dyzury.
C)ľz,ecznictwo sądowe okľeśliło takie działania jako niezgodne Z prawem i istnieje widmo 

'*.oiuogromnych kwot pieniężnych. Dyrektoľ zapewnił, iŻw ZoZ w Busku - Zdľoju takie sytuacje nie
mają miejsca.

Dyľektoľ ZoZ Grzegorz Lasak stwieľdził, iż to pewne, Że ZoZ posiada zdolność kredytową, ale
jeŻeli jest wola Rady Powiatu pomocy finansowej czy poľęcżenia szpitalowi jakiegokollľiek
kľedytu np. na SoR, to chętnie przyjmie kaŻdą pomoc. Zespőł opieki Zdľowđtnej 

-przyjął 
na

siebie cięŻat zaciągnięcia i spłaty kľedytu i to czyni. Nie ma zachwianla płynności ĺnänšo*ó1, nie
ma zachwiania w teľminowym spłacaniu rat. .Ieżeli Szpital miał sobie sam poradzić to Dyrektor
uważa, Że poradził sobie nieŹle. Jeśli Radny ma taką wolę to Dyľektor chętnie zrezygnuje z óbecnej
instytucji finansującej, jest otwarty na pľopozycje i moze zaciągnąĆ, kľedyt * uánT.u wskazanym
pľzez Radnego.
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Dyrektoľ poinfoľmował .iednocześnie, iż jest zabezpieczona ľównieŻ jako udział własny rezerwa
finansowa w pľzypadku uzyskania pozytywnej opinii w sprawie SoR.

Radny Grzegorz.Iankowski odnosąc się do wypowiedzi Dyľektora ZoZ poinformował, iŻ po
pierwsze nie chodziło mu o stanowiska pracy refundowane ze środków PFR9N |ecz o o.oĹyz gľupą niepełnospľawności. Po drugie, to nie Radny, ale Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej
powinien wiedzieć jak pozyskiwać środki finansowe. Po tľzecie Dyrektoľ żle iłozumiał pytanie
odnośnie specjalistki. W Szpitalu wydzieľŻawiane są po kawałeczku powierzchnie - toňogľaf,
ľezonans' hospicjum itp., a nie ma na dzięn dzisiejszy Żadnego nowego podmiotu
specjalistycznego, który mógłby być pľowadzony w buskim szpitalu.

Radny zwľócił się z pytaniem czy oddział Ginekologi czno - PołoŻniczy został przeniesiony
w miejsce po oddziale Kaľdiologii na stałe czy tylko na czas ľemontu?

Radny Grzegoĺz.Iankowski poinf,oľmował ponadto, Że jako osoba wybrana przezspołeczeństwo ma
pľawo wglądu do umowy kľedytu zaciągniętego przezZespół opieki Zdľowotnej. Radny dysponuje
stosowną opinią pľawną. Dyľektoľ ZoZ jest zobowiązany przedstawić umowę Zarząd,owi Powiatu
i Radny 7łcZł sobie zapoznać się z wlw umową. Powyższe wynika z faktu zaniepokojenia opiniami
na ten1at instytucji, w której kľedyt został zaciągnięĘ'

W zakresie opieki medycznej w Szpitalu, Radny poinformował o zd,arzęniu z pľoblemem
poproszenialekarza w godzinach wieczornych do osoby choľej na oddziale Chiľuľgii.
odnośnie wypowiedzi Dyľektoľa ZoZ na spotkaniu z Ministrem Zdrowia, Radny poinformował, iŻ
waľto, aby Dyrekto'r zapoznał się z komentaľzami w prasie po wypowiedzi o przekazaniu szpitala
Wo.jewodzie.. ZoZ jest nlajątkiem Powiatu. To nie w gestii Dyrektoľa lezy wypowiadanie się
na temat wyzbywania się czy tez nie majątku powiatu'

Przcwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek w odniesieniu do powyższej dyskusji zachęcił
wszystkich Radnych do odwiedzenia Buskiego Szpitala. Przewodniczący Rady wskazał inwestycje
.iakie zostały wykonane i pľzepľowadzone w okľesie kieľowania placówką przez Dyľektora
Grzegoľza Lasaka. Należy docenió te działania, bioľąc pod uwagę kľótki okľes zarządzania
i tľudności finansowe.

Starosta Buski Jerzy Kolarz zabierając głos poinÍbľmował, iz od lat czynione są staľania, aby nie
dopuścić clo pľzekształcenia szpitala w spółkę pľawa handlowego. W Polsce funkcjonuje już ponad
200 szpitali w formie spółek pľawa handlowego. Kilkadziesiąt powiatów spľywatyzowało swoje
szpitale. Powiat Buski dbał i inwestował śľodki finansowe w Szpital, a były to środki które mógł
pľzeznaczać na inne zadanía, ZoZ w Busku - Zdroju to duzy obiekt, składający się z 11 oddziałów
oľaz Bloku opeľacy.|nego. .Iest to Szpital wielopľofilowy. Wydzierżawianie wolnych powierzchni
w Szpitalu nie powinno dziwić, bowiem jest to foľma czerpania dodatkowych przychodów.'VlydzierŻawienie powieľzchni pod tomogľaf czy rezonans w przypadku Szpitala
w Busku - Zdroiujest w pełni uzasadnione' Kupno i serwisowanie takiego spľzętu tylko na potizeby
Szpitala byłoby zupełnie nieopłacalne. PowyŻsze spľawdza się w szpitalach wojewódzkich czy
w .ieszcze większych. Stąd decyzja o wydzierŻawieniu wolnych powieľzchni w Szpitalu, bowiem
oprőcz zapewnienia spľzętu pľzynosząjednocześnie dodatkowy dochód zdzierŻawy.
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Do udzielenia sz'cz'egołowej odpowiedzi w fbľnrie pisemne.j na inteľpelacie i zapytania Radnego
Grzegorza.Iankowskiego, Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka.

Ad. 2.1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza Staľosta Buski Jerzy Ko|arz
poinformował, iż Powiatowy Międzyszkolny ośľodek Sportowy w Busku - Zdrojujest placówką
oświatowo - wychowawczą ťĺnansowaną z subwencji oświatowej w ramach powiatowych zadań
pozaszkolnych., na realizację których Powiat Buski otrzymał w 2017 r. kwotę l.619.|50,|3 zł.
Zgodnie z $ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnla 22 grudnia 2016 r.
u, 'sprau,i'e sposobu podziału części oświatowej subwencii ogólne.j dla .jednostek .samorzqdu
ĺeryÍ61"ią1re8o u, roku 20]7 zwlw śľodków subwencyjnych finansuje się m.in. takie zadania,.jak:

- prowadzenie pľzedszkoli specjalnych,
- pľowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli,
- pľowadzenie poľadni psychologiczno - pedagogicznych,
- prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,
- prowadzenie ośľodków dokształcania i doskonalenia zawodowego'
- pľowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego umozliwiających ľozwijanie zainteręsowań

i uzdolnień orazkorzystanie z ľóżnych foľm wypoczynku i oľganizacji czasu wolnego,
- udzielanie pomocy mateľialnej dla uczniów,
- prowadzenie inteľnatów.

Na wszrystkie w/w zadania, o których tnowa w powołanym wyŻej rozporuądzeniu, Powi at w ŻOl7 r'
- zgodnie z planem budzetowym - wyda l|.260.084,00 zł. Powyższa ana|izawyraźnie wykazuje, Że
środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej są dalece niewystaľczające.
Nawet jeśli uwzględni się subwencję na wychowanków przedszkola specjalnego, inteľnatów
i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w wysokości 6.335.856,|2 zł, to róŻníca
między wydatkami na w/w zadania, a otľzymywaną na ich ľealizację subwencją oświatową wynosi
aŻ.3.305.077,75 zŁ. Śľodki te Powiat musi zabezpieczyć z ińnych Źródeł' W Powiatđnny.
Międzyszkolnym ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju dotychczas funkcjonowało l0 sekcji
sportowych, w których trenowało średnio ok' 210 dzieci' Z czego ftzy były zorganizowane dla
młodzieŻy ze szkół prowadzonych przez Powiat Buski, jedna zarówno dla młodzieŻy ze szkół
pľowadzonych przez Powiat Buski, jak i Gminę Busko - Zdrőj oraz sześć, sekcji dla uczniów ze
szkół pľowadzonych pÍzez Gminę Busko - Zdľőj. Jak wynika z powyŻszej informacji zajęcia
sportowe pľowadzonę pÍzez ośrodek w głównej mierze skierowane były do uczniów ze szkőł
pľowadzonych pľzez Gminę Busko - Zdrőj. Coraz tľudniejsza sytuacja finansowa Powiatu'
z'wiązana m.in. z pogłębiającą się stale ľozbieznością między kosztami ciągle ľosnących zadan
z zakľesu edukac.ji, a nie idącym za tym wzľostem subwencji oświatowej, powoduje, Że wŁadze
Powiatu są Zmuszone podjąi działania ograniczające wydatki we wszystkich obszarach
działalności. W sytuacji bľaku dalszych mozliwości ľealizowania zadan, któľe powinna finansować
Gmina Busko - Zdľó.i w stosunku do uczniów swoich szkół (Gmina ľównieŻ oftzymuje subwencję
oświatową na gminne zadallia pozaszkolne i posiada liczne obiekty spottowe), władze Powiatu
Buskiego podjęľy dzlałanía zmierzające do negocjacji z Gminą Busko - Zdrój w zakresie
współfinansowania kosztów pľowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół gminnych.
Wielokľotnie zwľacaliśnry się do Pana Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj
o rozważęnie mozliwości dofinansowania zadan ľealizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny
ośľodek Spoľtowy w Busku - Zdroju. Burmistrz pismem z dnia 4 maja 2017 r. odmówił
współfinansowania wlw zadań.'\łÝ związku z ogľaniczonymi możliwościami Íinansowymi jesteśmy
znruszeni zabezpieczs,ć w pieľwszej kolejności potrzeby uczniów szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Buski' Zatęm utrzymane zostaną sekcje sportowe dla młodzieŻy Ze szkół
powiatowyclr. Na utrzymanie pozostałych sekcji sportowych Powiat nie posiada środków



finansowyclr' Nie oznacza to jednak, Że nie za|eĘ nam na szkoleniu spoľtowym młodszych dzieci,
sekcje te w kazde.i chwili mogą być, pľzywrócone do działania, jeśli tylko Gmina Busko - Zdrőj
zclecyduje się na pľzyjęcie odpowiedzialności za własny zakľes zadan i współÍinansowanie
działalności sekcji, w których ćwiczą dzieci l młodzieŻ ze szkoł gminnych. W ocenie władz
Powiatu Buskiego byłoby to dla Gminy baľdziej koľzystne finansowo i oľganizacyjne, niż np.
pľowadzenie takiclr zajęó sportowych odľębnie w kazdej z gminnych jednostek oświatowych.
Pozostałe gminy z teľenu Powiatu nie koľzystają z takiej ťoľmy wspaľcia przy realizacji własnych
zadań, jak Gmina Busko - Zdrój, tzn. uczniowie szkół pľowadzonych przez inne gminy nie
uczestniczą w za.jęciach organizowanych w ośľodku (takie zajęcia pozostałe Gminy oľganizują
samodzielnie dla swoich uczniów). Z ostatnich, niepotwierdzonych oficjalnie, informacji wynika,
że BunnistrzľozwaŻa mozliwość udzielenia - na okres od września do grudniaŻOl7 r. - dotacji na
ľzecz stowaľzyszenia mającego siedzibę w Powiatowym Międzyszkolnym ośrodku Sportowym
w Busku - Zdroju, co w ocenie władz Gminy będzie koľzystniejsze dla tych wychowanków
ośľodka, ktorzy są jednocześnie beneficjentami zadan realizowanych przez to stowarzyszenie.
Z powyŻszrych inťoľmacji wynika jednoznacznie, że władze Powiatu Buskiego robią wszystko,
włącz'ając w to Samoľząd Miasta i Gminy Busko - Zdľoj, aby pľzedmiotowa spľawa została
rozwiązana z jak największą koľzyścią dla uczniów i wychowanków Powiatowego
Międzyszkolnego ośrodka Sportowego. W imieniu władz Powiatu Buskiego Starosta Buski
zapewnił' iŻznaszej strony istnieje przezcały czas wola współpracy zwładzami Gminy Busko -
Zdroj' w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jest przekonany, Że Panu Buľmistrzowi rőwnieŻleży
na Seľcu dobľo najmłodszych pasjonatów spoľtu, a nasze wspólne działania dopľowadzą do
szczęśliwego finału i usunięcia jedynej pľzeszkody w tej spľawie, d. kwestii finansowej.

Ad,2.2, odpowiadając na wniosek Radnego Piotra Wąsowicza, który w imieniu mieszkańców
ul. Dmowskiego w Busku - Zdľoju, zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do Zarządcy Dtőg
Wojewódzkich w celu zdiagnozowania poziomu hałasu oraz naprawy dľogi na odcinku pomiędzy
ul. Wojska Polskiego, a ul. Bohateľów Warszawy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz
poinformował, iŻ zostanie on przekazany zgodnie z wolą Radnego do Świętokľzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem rczpatrzenia.

Ad. 2.3. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza' w spľawie przedstawienia
nrocnych Stľon, a|e ÍeŻ zagroŻen związanych z zakwaliťlkowaniem do sieci szpitali, Dyrektor
Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegoru Lasak poinformował,iżrzeczywiście jest
pewna troska i zaniepokojenie dyrektoľów publicznych szpitali jak ta sieć szpitali od jesieni
bieŻącego ľoku będzie funkcjonowała. Zdaniem Dyrektora Grzegorua Lasaka Szpital
w Busku - Zdroju niczego nie tľaci. Świadczenia takie jak stacja dialíz, ľehabilitacj a czy
świadczenia laryngologiczne w poradni będą kontraktowane osobno. Szpital buski znalazł się
w sieci szpitali według jasnych kryteriów. Atutem jest teŻ to, Że Specjalistyczny Szpital
ortopedyczno - Rehabilitacyjny ,,Górka'' im. dr. Szymona Staľkiewicza w Busku - Zdľoju ľównież
zna|azł się w sieci i to w wysokim stopniu finansowania. Tak więc wszyscy mali pacjenci obecnie
trafiający z urazami na izbę prztrljęĆ, do ZOZ, teľaz będą trafiać do Szpitala ,,Góľka'', gdzie bę,dzie
musiała funkcjonować, izba przyjęc' Co do finansowania - tutai jak Dyrektor poinfoľmował jest
pewna stabilizacja i kľok do przodu jeśli chodzi o funkcjonowanie publicznych szpitali. Minusem
jest to, Że podstawowylll mieľnikiem finansowym ryczałtu jest przyjęcie wykonania kontraktu
ľazeln z nadwykorraniami za rok Ż0l5, a nie 2016, który był w ZoZ w Busku - Zdroju
korzystniejszy finansowo' Dyrektoľ poinformował też, iŻ dzisíejsze tzw. nadwykonania czyli to
wszystko co jest wypracowane ptzez Szpital poza kontraktem, będzie doliczane do ryczałtu na rok
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następny. .Iest to tzw. premia za pracę. Będzie się więc opłacało pľzyjmowanie większej liczby
pac.ientów i leczenie ich na wysokim poziomie.

odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza, na jakim etapie jest ľea|izacja
koniecznych do przeprowadzenia w Szpitalu remontów wynikających z zaleceń Sanepidu, których
teľmin mija w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca br, Dyrektor ZoZ Gtzegotz Lasak poinformował, iŻ
z wielkim trudem ale dzięki wysiłkowi całej załogi udało się zrealizować, zaľőwno te większe jak
i mniejsze zadanla łącznie z remontem oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc wraz z Poľadnią.
Do ľealizacji pozostał.iedynie remont holu przy recepcji i holu przy centrali telefonicznej rőwnieŻ
z tenninem rea|izacji do 30 czerwca br. Konieczne będzie więc wystąpienie z prośbą
o przedłuŻenie teľminu rea|izacji do końca 20l7 roku. Dyľektor poinfoľmował również , iŻ za zgodą
Zarządu Powiatu ogłoszone zostało postępowanie na wydzieľżawienie powierzchni uzytkowej
właśnie pľzy ľecepcji z przeznaczęniem na mały punkt gastronomiczny.

Ad. 3. Do ľozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Radnego Jaľoslawa Jaworskiego w sprawie rozwaŻenía możliwość ustawienia znaków
ostľzegawczych A24 Uwaga Rov,erzyścl na dľodze powiatowej Trąkt Królewski, Pľzewodniczący
Zatządu .Ierzy Kolarz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Kľzysztofa Tułaka'

Ad. 4. Do rozęznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formię pisemnej na interpelację
Radnego Jacka Wacha w sprawie utwardzenia naruszonych po ulewnych deszczach poboczy
oÍaz o zamontowanie znaku informującego o stľomym zjeżdzie na drodze w m. Zbrodzice,
Przewodniczący Zarządu lerzy Kolaľz zobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 11

Spľawy roŻne i wolnę wnioski:

l. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek nawiązując do wniosku w spľawie montażu
klinlatyzac.ji na sali konferencyjnej, poinfoľmował, iŻ Ze względów zdrowotnych nie jest
zwolennikiem stosowania klimatyzacji,będzie więc w tej spľawie głosował pľzeciw.

Ż. 'w odniesieniu do wypowiedzi Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju
Gľzegorza Lasaka, Radny .Iaľosław Jawoľski poinformował, iż głosował za wyborem Dyrektora na
to stanowisko i póki co się tego nie wstydzi, co nie oznaczajednak, że to się nie może zmienić.
Radnemu nie podoba się sposób udzielenia odpowiedzi na interpelacje Radnego Grzegotza
.Iankowskiego. Udzielone odpowiedzi były w tonie aroganckim. To pľawda, Że Pan Grzegorz Lasak
jest Dyrektoľem Samodzielnego Zespołu opieki Zdrowotnej ale jest to jednocześnie Samodzielny
Publiczny Zespoł opieki Zdrowotnej a to jest duŻa roŻnica. Radny uwaŻa, ze Dyľektor winięn
udzielić Radnym wyczeľpujących odpowiedzi i troski o Szpital wyraŻonej w formie pytań nie
odbierać jako ataku. To, że ktoś ma tľochę inne zdanie nie oznacza, że jest wľogiem.
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