
Znakz BR. 0002.2.XXXIV.20 I I

Protokół Nr XxxIV /Ż0l8
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

ktĺíľa odbyla się w dniu 26 sĘcznia 2018 roku
w sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku _ Zdľoiu

w posicdzcniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skarbnik Powiatu - Ańuľ Polniak
Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l. Aftuľ Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej w Busku - Zdroju
2. .Iacek Grudzień _ Pieľwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
3. Helena Bebel _ Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
4. .Iolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego oŚľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroiu
5. Lucyna Wojnowska _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
6' .ĺustyna Kwiatkowska - Dyľektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
7 . .Tolanta Czyrny - Dyľektor Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
8. Ewelina Szymczyk - Kľzemińska- Z-ca Dyrektora I I-iceum ogólnokształcącego w Busku

- Zdroju
9. Andľzej Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół Porradgimnazjalnyclr Nľ l w Busku - Zdroju
l0' Sylwesteľ Pałka - Dyľektor Zespołu Szkół Techniczno _ IrrÍbľmatycznych w Busku -

Zdľoju
l1. Wiesław Waga - Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
12. Grzegoľz Wojcieclrowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdľo.itt
l3. Waldcnrar Wójcik - p.o. Dyrektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wyclrowawczego dla

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdľoju
14. Marian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
15.Andrzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
16. Kľzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
|7.Krz1sztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku -Zdtoju
l8. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
19. Tomasz Łukawski - Kieľownik wTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Ż0. Grzegorz Lasak - Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotne.i w Busku - Zdľoju



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Poľządek obľad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum.
3. Przyjęcie porządku obľad.
4.Przyjęcie pľotokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okĺes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) uchwalenia buclżetu Powiatu Buskiego na ľok 20l8
b) Wieloletniej Pľognozry Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20l8-2030
c) dopuszczenia zapłaty nalezności stanowiących dochody budzetu Powiatu Buskiego instľumentem
płatniczym
d) zatwierdzenia planu pľacy Rady Powiatu na 2018 rok
e) zatwieľdzenia planów pľacy Komisji Rady Powiatu na 20l8 rok
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz
trybu przeprowadzania kontľoli prawidłowości ich pobľania i wykorzystania
g) zamiaľu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimierza
Wielkiego w Busku - Zdľoju

8. odpowiedzi na interpelacje i zapytania ľadnych.
9. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
10. Zanknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadonr pľzewodniczył Andrzej Gądek
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXXIV

Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
l9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji _ lisĘ
obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczniki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.



Ad.3
Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 7 po literze ,rg'' litery ,rh'' w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,rh" wyraŻenia zgody na wydzierżawienie powieľzchni użytkowej znajdującej się w budynku
oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju'

oÍaz

wprowadzenie nowego pkt 8 w bľzmieniu:

8. ,,Spľawozdanie z wysokości śľednich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegő|nych stopniach
awansu zawodowego w szkołach pľowadzonych ptzezjednostkę samorządu terytorialnego za rok
2017".

Kolejne punkty pozostają bezzmianzzachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

pkt 9 otrzyma bľzmienie: odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych
pkt 10 otrzyma brzmienie: Sprawy róŻne i wolne wnioski.
pkt 11 otrzyma bľzmienie: Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne wnioski
dotyczące zmiany w porządku obľad, w przytoczonym wyżej brzmięniu.

Ww poszczególne wnioski dotyczące zmiany w poľządku obrad, zostaĘ przyjęte pľzez Radę
Powiatu w odľębnych głosowaniach _ stosunkiem głosów _ na 19 Radnych obecnych na
sali:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącęgo Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z pľzyjętymi powyzej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.4
Pľotokół Nľ XXXIII1 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia Ż9 gľudnia 2017
roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosttnkiem głosów - na

19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

u,stľzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 29 gľudnia 2017 roku

do Ż6 stycznia 2018 ľoku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okľesie

tym Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Spľawozdanie Z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqczník nľ -' do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za ptzedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Stanisław Moskal - zgłosił n/w zapytania:

-.Iaka powieľzchnia do sprzątania przypada na jeden etat sprzątaczki i co ją noľmuje w szkołach dla

których Powiat jest oľganem prowadzącym?

- .Iakie są kryteria przyporżądkowania do kategoľii zaszeregowania pracowników obsługi

w szkołach?

- Czy najniŻsze wynagľodzenie sprzątaczki jest sumą płacy i
najniŻsze wynagrodzenie 21 00 zł + dodatek stazowy?

'Wlw zapytanie w Íbrmie pisemnej stanowi załqcznik nr 4

2. Radny Jaľosław Jawoľski zwľócił się z pytaniem czy jest nadzieja na sprawne

funkcjonowanie systemu CEPiK? Radny odniósł się do nrieszkańców Miasta i Gminy Wiślica,
ktoľzy w tm zakresie odczuli trudności. Radny podkľeślił, iz brak Spawanego funkcjonowania

systemu CEPiK rzutuje równiez na teľminowe i kompletne składanie przez rolników wniosków

na przykład do ARiMR, gdzie często między innymi dokumentem niezbędnym do rozliczenia jest

dowód rejestľacyjny spľzętu ľolniczego. Nie złożenie w teľminie kompletu dokumentów może

wpłynąó na negaĘwne ľozpatrzenie wniosku.

dodatku staŻowego, czy otrzymują

do niniejszego protokołu'



3. Radny Ludomir Leszczyński i Radny Kamil Kaspercryk złoĘ|í inteľpelację w formie

pisemnej, dotyczącą stanu zaawansowania ľobót na dľodze powiatowej 0052T pÍzęz miejscowość

Szczytniki gm. Stopnica. W związku zbardzo dużym niezadowoleniem mieszkańców miejscowości

Szczytniki związanym Z wytypowaniem niewłaściwego odcinka drogi do remontu, Radni zwracają

się z n/w pytaniami:

- Czy wybór przedmiotowego odcinka ľemontowanej dľogi (do połowy wsi) był konstrltowany

z mieszkancarni i Zarządem Powiatu? (interpelacja była złoŻonaw 2015 roku).

- Dlaczego nie dokończono robót związanych z obsadzeniem kľęgów zakupionych przez

mieszkańców?

- Kto wyľemontuje dalszą część drogi?

W/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu'

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia
budzetu Powiatu Buskiego ną rok 20]8.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektern uchwały'

Uchwała Nr l5|l2011 u Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

z dnia 15 gľudnia 2017 roku w spľawie opinii o pľojekcie budzetu Powiatu Buskiego na 2018

rok - stanowi załqcznik nľ ó do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr |52l20l7 vI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2017 ľoku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budzetu

planowanego w pľojekcie uchwały budzetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok - stanowi

załqcznik nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr l53lŻ0l7 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach

z dnia 15 grudnia 2017 ľoku w spľawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy

Finansowej dlaPowiatuBuskiego na lata2018 - 2030 - stanowi załqczniknľ 8 do niniejszego

protokołu.

W dyskusji nad projektem budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2018 głos zabrał Radny Ludomir
Leszcryński, który poinformował,iŻw dniu dzisiejszym stoimy pľzed ważnym wydarzeniem jakim
jest podjęcie decyzji o przyjęciu budżetu Powiatu na2018 ľok' Jest to tym bardziej ważne, bo jest to

ostatni budzet jaki będzie pľzyjmowany w tej kadencji rady. Pľognozowane dochody budżetowe

wylloszą 97 Ż52 593 zl,, natomiast wydatki planowane są w wysokoŚci 104 49| 13l zł' Jest to



na.jwiększy budzet po stľonie dochodów i wydatków w obecnej kadencji, a jednocześnie największy
w 2O-leĺrie.| historii Powiatu. Nie oznacza to jednak, Że został on obciąŻony duĘm deficytem
budzetowym' bo wynosi on zaledwie 7 Ż38 538 zł, co stanowi około 7 oÁ planowanych wydatków,

a z kľedytów finansowany będzie tylko w kwocie 2640000 zł. Dokonując ana|izy przyjętych
waľtości w projekcie , na|eŻy stwieľdzić, Że budżet na20l8 rok zaplanowano z zachowaniem zasady

równowagi budżetowej. Prognozowane dochody są bardzo ľealne do osiągnięcia, a planowane

wydatki zabezpieczają środki na rea|izację obligatoryjnych zadań własnych Powiatu. Do realizacji

na 2018 rok zostały przyjęte pľaktycznie wszystkie zadania, o któľe wnioskowali Radni

i mieszkańcy Powiatu' Na zadania inwestycyjne w ľoku bieżącym zostały pÍzeznaczonę środki

w kwocie Ż4 388 63| zł' co stanowi około l/4 planowanych wydatków budzetowych. Częśi zadan

to kontynuacja pľzedsięwzięó rozpoczętych w roku ubiegĘm, wśľód których znajduje się ,,Budowa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących wtaz Z remontem warsztatów szkolnych
i modernizacją hali spoľtowej'' jej szacowana waľtośó w tegoľocznych wydatkach inwestycyjnych

to prawie 12 000 000 zł. Znaczna część, wydatków inwestycyjnych, bo ponad

9 300 000 zł została pÍzeznaczona na realizację zadan w ramach Progľamu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infľastľuktury Dľogowej na |ata2016 -2019. W tegoľocznym budżecie znalazły się

również projekty, które kontynuowane będą w kolejnych kadencjach Rady Powiatu. Do takich

zadan na|eĄ rozbudowa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie. Ponadto

w budżecie Powiatu została utwoľzona rezeľwa na inwestycyjne zadania dľogowe. Podziału tych

środków na realizację kolejnych wamych zadan dla mieszkańców będzie można dokonaó po

uzyskaniu ostatecznych wielkości subwencji i dotacji na Ż018 rok. Niewątpliwie największą

pozrycją w tegorocznym budżecie jest oświata, na któľą Powiat planuje przeznaczyć prawie połowę

planowanych wydatków, bo aż 5| 842 063 zł, co stanowi 49,61 oÁ. W poszczególnych rozdziałach

zostaĘ ujęte środki na bieżące utrzymanie placówek wchodzących w skład jednostek

oľganizacyjnych Powiatu, planowane i realizowane inwestycje oraz dotacje dla podmiotów

prowadzących działalność oświatową. Kolejną Znaczną pozycję w budżecie stanowią zadania

z zakľesu pomocy i polityki społecznej, na które zostaną przeznaczone śľodki w kwocie l l 838 928

zł, co stanowi l|,33 vo planowanych wydatków. W tegorocznym budżecie zostały ľównież

zaplanowane śľodki na inwestycje i utrzymanie powiatowej infľastľuktury drogowej. Na ten cel

zostały zabezpieczone śľodki w łącznej kwocie 13 339 589 zł, co stanowi IŻ,76 7o planowanych

wydatków. Należy również wspomnieć o planowanych środkach na ochľonę zdrowia' Mimo, iż
nasz buski szpital coraz lepiej radzi sobie zutrzymaniem płynności finansowej, to w celu lepszego

dostępu mieszkańców Powiatu do świadczeń medycznych w tegoľocznych wydatkach zaplanowana

została dotacja w kwocie 500 000 zł na inwestycje w szpitalu oraz zakup apaľatury i sprzętu

medycznego. W budzecie na 20l8 rok zostaĘ zabezpieczone śľodki, w kwocie l 000 000 zł, któľe

będą przeznaczone na podwyżki dla pracowników samoľządowych zatrudnionych w jednostkach

budzetowych powiatu oraz nauczycieli. ostateczny podział tych środkőw i przeznaczona kwota

będzie uzależniona od wielkości subwencji na 2018 rok' Wiele zadan w ľoku bieżącym powiat

zamierza ľealizowaó przy udziale oľganizacji pozarządowych, więc już dziŚ seľdecznie zapĺaszamy

do współpracy wszystkie podmioty. Na rea|izację zadan w ľamach konkuľsu ofeľt w ľóżnych

dziedzinach, Powiat zamierza przeznaczyó środki w łącznej kwocie 2l0 000 zł. Również

Regionalna Izba obľachunkowa w Kielcach wydała pozytywne opinie zarówno o projekcie budzetu

naŻO18 ľok, o nrożliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 ľokuz orazo wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2018 - 2030, co świadczy, że planowane działania znajdują



potwierdzenie równieŻ w organach władzy państwowej. Radny podziękował wszystkim osobom

uczestniczącylTl w tworzeniu pľojektu budżetu Powiatu Buskiego na rok 2018.
Radny Ludomiľ Leszczyński, koncząc poinformował, iŻ Klub Polskiego Stľonnictwa l-udowego

będzie głosował zaprryjęciem pľzedłożonego projektu budzetu naŻ018 ľok.

Radny Grzegorz Jankowskĺ zabierając głos w dyskusji, zwľócił się z pytaniem po co były
zabezpieczane środki finansowe w wysokości l mln zł na ewentualne pokrycie zadłuŻenia Zespołu

opieki Zdrowotnej w Busku .- Zdľoju, skoro Rada Powiatu była zapewniana, Że Szpital się

zbilansuje? Zdaniem Radnego środki te można było przeznaczyć, na rozbudowę Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie.

W odpowiedzi na powyższe, Pľzewodnĺczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż jest to

działanie celowe, bowiem bilans Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju nie został jeszcze

potwierdzo ny ptzez biegłych rewidentów oraz NFZ nie zapłac1ł jeszcze w l00% za nadwykonania.

Zabezpieczenie w/w środków było więc racjonalne. Wiele jednostek samoľządu terytorialnego

stosuje taką zasadę.

Radny Piotľ Wąsowicz zabieľď1ąc głos w dyskusji pľz-aznał,iżrzeczywiście pľzedstawiony projekt

budżetu jest budŻetem wielozadaniowym, uwzględniającym wiele ważnych potľzeb i zađań. Radny

cieszy się' że w projekcie budzetu uwzględnione są podwyzki dla pracowników Staľostwa

Powiatowego i jednostek podległych. Radny zwľócił się z pytaniem kiedy te podwyżki wejdą

w życie i według jakiej zasady będąrozdzielone, czy będą wypłacone od miesiąca stycznia 2018

roku, czy teŻ pożniej i wówczas z wyrównaniem od stycznia?

odnosząc się do powyzszegQ' Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iz
w pľojekcie budzetu na2018 ľok zostały zabezpieczone środki, w kwocie l 000 000 Zł, które będą

przeznaczone na podwyżki dla pracowników. ostatecz-ny podział tych śľodkőw i przeznaczona

kwota będzie uzaleŻniona od wielkości subwencji na 2018 rok. Pľzęwodniazący Zarządu zapewnił,

iż niezalęŻnie od tego, czy podwyżki będą wypłacone od miesiąca stycznia 2018 roku, cry teŻ

pőŻniej, pľacownicy na tym nie stracą, bowiem wartoŚciowo będzie to ta sama kwota. Jeśli

podwyżki będą wypłacane na przykład od miesiąca lutego czy marca 2018 ľoku to wartość do

podstawy wynagľodzenia będzie większa.

Radny Jaľoslaw Jawoľski odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Radnego Grzegorza

.Tankowskiego poinfoľmował, iz Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz

Lasak jest bardzo dobrym menadzeľem i pľawdopodobnie nie trzeba będzie, tak jak to było w latach

ubiegłych dokładać finansowo do szpitala. Jednocześnie Rađny zwrőcił się z pytaniem jakie

działanía zostały lub zostaną podjęte w 2018 ľoku dotyczące rozbudowy Specjalnego ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie'

Pľzewodniczący Zaľządu Powĺatu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iżw miesiącu listopadzie 20l7
ľoku przepľowadzono postępowanie wyboru projektanta dokumentacji budowlanej rozbudowy

budynku Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie o salę gimnastyczną, boisko

zewnęÍrzne oraz ľemont pomieszczen ośrodka. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano



w m-cu grudniu 2017 roku. obęcnie gľomadzona jest dokumentacja ipodejmowane są działania
w zakľesie złoŻenia stosownego wniosku. Jednak wniosek naleĘ złoĘi w taki sposób, aby mieć
wcześniej zapewnione środki finansowe z zewnątrz', bowiem Powiat sam nie udŹwignie finansowo
tego zadania szacowanego na kwotę ok. 5,5 mln zł na lata Ż0l8-20l9' Tych zewnęftznych żrődeł
dofinansowania Powiat oczekuje ze stľony Ministerstwa Spoľtu, Ministerstwa Edukacji oraz

Marszałka Woj ewództwa Świętokrzyskiego.

Ponadto, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz omówił pľojekt budżetu Powiatu Buskiego

na rok 20l8 opisując jego główne załoŻęnia oruzprzedstawił autopoprawkę do projektu uchwały.

Projekt budżetu był pľzedmiotem wnikliwej analizy na posiedzeniach poszczegolnych Komisji

Rady Powiatu i został przez Komisje pozytywnie zaopiniowany. opinia Komisji Finansowo -

Budżetowej Rady Powiatu w Busku - Zdľoju przedstawiona Zarządowi Powiatu, dotycząca

projektu uchwaĘ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2018 - stanowi

załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz poinfoľmował,

iŻ jest to budzet zawierający rea|izację wielu waznych inwestycji. W imieniu Zarządu

Powiatu, który staľał się pľzygotowaó projekt budzetu na rok 2018 w sposób jak najbaľdziej

ľzetelny i przejrz1sý, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zawnioskował do Rady Powiatu

o jego pľzyjęcie'

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwĄ wraz z autopopľawką

pod głosowanie.

Na l9 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wľazZ autopoprawką została podjęta przez

Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciv, - 0

wstrzymał się - 1

Przcwodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz złoŻył podziękowanie Radzie Powiatu za przyjęcie

budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2018. W imieniu Zarządu Powiatu zobowiązał się do jak

najlepszej realizacji załoŻen budzetowych'

Uchwała Nľ XXXIV t349t20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 stycznia20l8
roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2018 - stanowi załqcznĺk
nľ I0 do ninieiszego protokołu.

b) Proiekt ľJchu,ały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie łVieloletniej
Prognozy Finansowej dĺa Powiaĺu Buskiego na lata 2018 - 2030'

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

pro.iektem uchwały.



Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do Ww projektu

uchwały.

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

uchwały wtaz Z autopopľawką pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wrazz autopopľawką została podjęta pÍzez

Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxN / 350 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z ďnia 26 stycznia
20l8 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dlaPowiatu Buskiego na|ata 20l8-2030
- stanowi załqcznik nľ 11 do niniejszego protokołu'

c) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie dopuszczenia
zapłaly należności stanowiqcych dochody budżetu Powiatu Buskiego in'strumentem
płatniczym.

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

proiektem uchwały.

W związku zÍym, ze Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie

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

w głosowaniu:

za- 19

. przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xXxIV l35l 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 stycznia
20l8 ľoku w spľawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budzetu Powiatu
Buskiego instľumentem płatniczym - stanowi załqcznik nľ I2 do niniejszego protokołu.

d) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

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

projektem uchwały.



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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xXxIV 1352 l20l8 Rady Powiatu

2018 roku w spľawie zatwierdzenia planu pracy

załqczník nr 13 do niniejszego pľotokołu.

w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia
Rady Powiatu na 2018 rok - stanowi

e) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie . zatwierdzenia

planów pracy Komisji Rady Powiątu na 20]8 rok.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się _ 0

Uchwała Nľ xxxlV t3s3 t2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia
2018 roku w spľawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2018 rok -

stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokofu.

fl Proiekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dta niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu
przeprow adzania kontroli praw idłow oś c i ich po branią i wykorzys tania.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały'

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxlv t 354 t2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 sĘcznia
20l8 ľoku w sprawie trybu ůdzielania iroz|iczaniadotacji dlaniepublicznych szkół i placówek

oświatowych oraz trybu pľzeprowadzania kontľoli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu'

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buskll - Zdroju w sprawie zamiaru
Iiĺłwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcqcych im. Kązimieľza
Iĺ/ielkiego w Busku - Zdroju.

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za - 19

' przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxlv 1355 t2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż6 stycznia
2018 ľoku w sprawie zamiaľu likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 16 do

niniejszego pľotokołu'

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

na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdujqcej się w budynku oddziału Gruźĺicy
i Chorób Płuc Ze.społu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

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

w głosowaniu:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXXN l 356 l20t8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia
20l8 ľoku w sprawie wyľażenia zgody na wydzierzawienie powierzchni uzytkowej znajdującej
się w budynku oddziału GľuŹlicy i Chorób Płuc Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju-
stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Sprawozdanie z wysokości śľednich wynagrodzen nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach pľowadzonych przez jednostkę samorządu terytoľialnego za rok Ż0l7
_ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 18 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę

Powiatu bez uwag do wiadomości.

Ad.9
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiadaj ąc nazapytanie Radnego Stanisława Moskala w zakľesie:

- .Taka powierzchnia do spľątaniaprzypada na jeden etat sprzątaczki i co ją normuje w szkołach dla

których Powiat jest organem prowadzącym?

- .Takie są kryteria przyporuądkowania do kategorii zaszeľegowania pľacowników obsługi

w szkołach?

- Czy najnizsze wynagrodzenie sprzątaczki jest sumą płacy i dodatku stażowego, czy otrzymują

najniŻsze wynagľodzenie 2100 zł + dodatek staŻowy?

Pľzewodniczący Zarządu .Ieľzy Kolaľz poinformował', iŻ generalnie w przepisach pľawa nie ma

zapisów jednoznacznie okľeślających powierzchnię do spľzątania. Kwestia ta była nawet

analizowana i konsultowana z Radcą Prawnym, jednak z uwagi na brak uregulowań pľawnych nie

można było tej powieľzchni do sprzątania jasno określió. Tym baľdziĄ, Że za|eĘ to od wielu

czynrrików na przykład, czy jest to nowy, cry stary budynek szkoły' czy są tam pľzestľZenne
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korytarze. czy teŻ małe zakamarki itp' Tak więc takich decyzji, co do określenia powieľzchni do

sprzątania nie podejmowano. Decyzja w tym zakresie naIeĘ do wyłącznej kompetencji dyľektorów

szkół i to oni okľeślają jaka jest powierzchnia i ile osób jest niezbędnych' aby dana szkoła była
pospľzątana. Dotąd nie odnotowano żadnych skaľg w tym zakresie.

odnosząc się do zapytania w zakresie wynagľodzeń' Przewodniczący Zarządu poinformował, iŻte
sprawy reguluje stosowne Rozpoľządzenie okľeślające kryteľia, grupy zaszeregowan, dodatki.

f)ecyzjaw tym zakresie na|eĘ do wyłącznej kompetencji dyrektorów szkół.

Ad. 2. odpowiadaj ąc na Zapytanie Radnego Jaľosława Jawoľskiego, Przewo dniczący Zarządu
Jerzy Kolarz przyznał, iŻ faktycznie były i są problemy związane z funkcjonowaniem systemu

CEPiK - Centralnej Ewidencii Pojazdów i Kierowcóq które jeszcze bardziej nasiliły się
w miesiącu styczniu 20l8 ľoku. Jest to pľogram rządovły. Brak spľawnego funkcjonowania tego

systemu przysparza pľacy pracownikom i budzi ľówniez niezadowolenie interesantów. Staľostwo

Powiatowe wysyła monity w spľawie pľoblemów z funkcjonowaniem systemu CEPiK do służb

informatycznych rządu, skąd są zapewnienia, Że system będzie działał lepiej.

Ad. 3. Radny Ludomiľ Leszcryński i Radny Kamĺl Kaspeľcryk złoĘ|i interpelację dotyczącą

stanu zaawansowania robót na drodze powiatowej 0052T przez miejscowośó Szczytniki gm.

Stopnica, w związku zbardzo duĄm niezadowoleniem mieszkańców związanymzwytypowaniem

niewłaściwego odcinka drogi do ľemontu, Radni zwľócili się z ďw pytaniami:

- Czy wybór przedmiotowego odcinka ľemontowanej dľogi (do połowy wsi) był konsultowany

z mieszkańcami i Zarządem Powiatu? (interpelacj abyłazłoŻona w 20l5 roku).

- D\aczego nie dokończono robót związanych z obsadzeniem kľęgów zakupionych pÍzez

mieszkańców?

- Kto wyľemonĘe dalszą część dľogi?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz odnosząc się do powyzszego poinfoľmował i potwieľdził to

ľównież Dyrektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak, iz dľogę

w ľamach przebudowy wykonano ze śľodków na usuwanie klęsk zywiołowych. Wskazany

odcinek został zaopiniowany przez Komisję powołaną przez Starostę Buskiego i został

zweryfikowany pozytywnie równieŻprzezKomisję Uľzędu Wojewódzkiego. Do przebudowy został

zakwalifikowany odcinek dľogi o długości 1 km, choó zgłoszony był dłuŻszy' Zarząd Powiatu

w Busku - Zdľoju zatwierdził powyższe, bo lepiej zľobió mniej niż wcale. Zakupione przez

mięszkańców kręgi, które są do wbudowaĺia, znajdują się poza odcinkiem objętym pľzebudową.

Prace te zostaną wykonane jak tylko pozwoli na to pogoda. Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg

w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak poinformował, iŻ uczestniczył w zebľaniu, które odbyło się

w styczniu br. w miejscowości Szczytniki i wyjaśniał mieszkańcom szczegőłowo powyższe

zagadnienia.
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Ad. l0
W spľawach ľóŻnych i wolnych wnioskach:

l. Radny Piotr Wąsowicz zulrőcił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, czy została udzielona odpowiedź w związku z wnioskiem

o udostępnienie informacji publicznej Firmie NZ0Z SECURA-MED? Radny odniósł się ľównież

do wpisów zaInieszczarrych przez tę Fiľmę na stľonach internetowych, któľe pľzedstawiają Zespőł
opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroiu w baľdzo złym świetle. Radny Piotľ Wąsowicz zwrőcił się
z pľośbą o infoľmację na temat rozpoczęcia działalności tej Firmy na oddziale GruŹlicy i Chorób
Płuc w ZoZ w Busku -Zdroju.

odnosząc się do powyższego, Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz
I-asak poinformował' iz odpowiedŹ na wniosek o udzielenie informacji publicznej została

Wnioskodawcy udzielona. Dyľektor ZoZ poinformował, iŻ od đłuższego czasu pÍzez tę Firmę

szkalowane jest dobre imię szpitala. Kontynuując poinformował, iz Firma ta ľozpoczęła

działalność w ZoZ w Busku - Zdroju w Ż0l1 ľoku. Działalnośi ta wykonywana była

ZnaÍuszeniem obowiązujących wówczas przepisów w szczegő|ności aľt. 35a ust l ustawy zdnia
30 sierpnia 1991 roku o Zakładach opieki Zdrowotnej. Działalność odbywała się jedynie na

podstawie umowy zlecenia, przedłużanej aneksami - bez daty, bez kontrasygnaty skaľbnika, bez

opinii radcy pľawnego. Podwykonawca badań winien zostać wyłoniony w drodze konkuľsu ofert

a nie działać. na podstawie umowy zlecenia. Dyrektoľ poinformował, iż dysponuje odpowiednimi

dokunrentami w tej sprawie' które zamierza udostępnió. Na przestrzeni |at 2011 - 2017 ZoZ
w Busku - Zdľoju wypłacił tej Fiľmie ogromne środki ftnansowe, uszczuplając tym samym budzet

szpitala, bowiem badań tych nie musiał wykonywaÓ podwykonawca' lecz tak jak to jest obecnie

można je wykonywać we własnym zakľesie. Dyľektoľ podkreślił brak dbałości o budzet szpitala

ówczesnego Dyľektoľa ZoZ jak ľówniez oľdynatoľa oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc. Dyrektor

ZoZ Grzęgoľz Lasak poinformowaŁ, iŻ w zwíązku ze szkalowaniem dobrego imienia Szpitala i

wprowadzanie opinii publicznej w błąd, sprawa została skieľowana do Pľokuratury jak również

skierowany będzie pozew do Sądu'

2. Radny Piotr Wąsowicz poinfbľmował, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w UMiG
w Busku - Zdroju dotyczące ZoL i Hospicjurn' o spotkaniu tym Radny dowiedział się z prasy.

Radny zwrőcił się z pytaniem' czy na to spotkanie zaproszeni byli Radni Rady Powiatu lub chociaż

Pľzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji ochrony Zdrowia, czy teŻ Dyľektor ZoZ
w Busku - Zdroju? Sprawa dotyczyła budynku oddziału Zakażnego ZoZ w Busku - Zdľoju.

W spľawozdaniu Zptac Zarządu Powiatu Starosta poinformował,iŻnegatywnie rozpatľzony został

wrriosek Radnego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju dotyczący możliwości przekazania przez

Powiat budynku oddziału Zakażnego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na rzecz

Hospicjum.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż spotkanie to zorganizował Burmistľz

Miasta i Gminy Busko - Zdrőj. Na spotkanie zaproszeni byli Burmistľzowie i Wójtowie Gmin.

Spotkanie dotyczyło nie tyle rozszerzenia działalności Hospicjum, czyli wydzierŻavłienia paľteru

w budynku ocldziału Zakażnego Zo7, w Busku - Zdľoju, lecz ogó|nie funkcjonowania oraz
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wspaľcia działalności Hospicjum, któľe się nie bilansuje' Powiaty nie mają w zadaniach własnych
pľowadzenia Hospicjum. Są to zadania Gmin, Fundacji, Stowarzyszeń.

Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak poinformowaŁ,iŻnie został

zapľoszony do udziału w ýw spotkaniu. Jego zdaniem inicjatoľem spotkania w sprawie Hospicjum
winien być Starostabądż Przewodniczący Rady Powiatu.

Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak uspakajając, iż nie ma zagroŻenia co do działalności oddziału
Zakażnego' poinformował iednocześnie' iż wystąpił z wnioskiem zarówno do Wojewody

Świętokľzyskiego jak i Dyrektoľ oddziału NFZ w Kielcach o dodatkowe finansowanie w foľmie

zwiększonego ryczaŁtu dla ZoZ w Busku -Zdroju.

3. odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza JankowskieEo, c4 istniejące Hospicjum i ZoL
mają zaległości finansowe w stosunku do ZoZ w Busku - Zđroju, Dyrektor ZoZ Grzegoľz Lasak

poinfoľmował,iżnie ma w tym względzie Żadnych zaległości, bowiem za'waľta umowa jest umową

uĘczenia. IJĘczenie wiąŻe się z nieodpłatnym używaniem ÍZeczy.

4 odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza.Tankowskiego odnośnie ilości badań pracowni

rezonansu magnetycznego wykonywanych dla szpitala i ilości badań pełnopłatnych w 20l7 ľoku,

Dyrektor ZoZ Gtzegorz Lasak zobowiązał się do przygotowania í przekazania Radnemu

stosownęgo zestawienia w tym zakresie. .Iednocześnie poinformował' iz on sam jak równięż

Starosta Buski rekomendowali w formie pisemnej do Dyľektor oddziału NFZ w Kielcach

w sprawie uzyskania kontraktu dla pacjentów ambulatoryjnych w 2018 ľoku. Z uzyskanych

infoľmacji wynika, że NFZ rozwaŻataką możliwość.

5. odpowiadając na zapytanie Radnego GľzegorzaJankowskiego'dotyczące pľosektorium, Dyrektor

ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ dzierŻawca chciał opuścić przedmiot dzierŻaw. Po

ľozmowie doszło do poľozumienia, iŻbędzie podpisany aneks do końca czerwca br. Wtym czasie

Dyrektor ZoZ wystąpi do Zaruądu Powiatu o wyrażenie zgody na uĘczenie tego obiektu na

okres 3 lat lub do 3 lat w zamian za poniesienie nakładów finansowych. Budynek

pľosektorium wymaga bowiem sporych nakładów finansowych z tytułu dostosowania do wymogów

sanitarno - epiderniologicznych."

6. Radny Kľzysztof Gajek zwľócił się z apelem do właścicieli firm transportowych i pľzewozowych

w związku z bľakiem funkcjonowania od 3 dni (zdarzenie losowe), przewozu osób na trasie ľelacji

Szczucin _ Busko - Zdrój. Stanowi to dużą uciążliwośó dla mieszkańców rułiązaną z brakiem

możliwości dojazdów do szkoły, pracy'
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