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Znakz BR. 0002.2.XXXVI.20 I I

Protokół Nr XXXVI 120|8

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się w dniu 13 kwietnĺa 2018 ľoku
w salĺ konferencyjnej Staľostwa Powĺatowego

w Busku - Zdroju

w posĺedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - Artuľ Polniak
Sekretaľz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

l ' Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Koľczyn
2. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
3. Marek Lis - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożaľnej w Busku - Zdľoju
4. Ilelena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
5. Jolanta Maślicha - Dyľektoľ Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdľoju
Jolanta Czyrny - Dyrektoľ Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdroju
Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju
l0' Wiesław Waga - Dyrektoľ Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
ll ' Grzegoľz Wojciechowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Sportowego

w Busku - Zdroju
12. Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
l3. Waldemaľ Wójcik _ p.o. Dyľektoľa Specjalnego ośľodka Szkolno - Wychowawczego dla

Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
14' Maľian Szostak - Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku -Zdroju
15.Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busklr -

Zdľoju
16.Krzysztof Ttrłak - Dyľektor Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
17.Krzysztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku-Zdľoju
l8. Stanisław Kozioł - Dyľektoľ Domu Pomocy Społeczrrej w Gnojnie
19'Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
20. GrzegorzLasak - Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

6.
7,

8.

9.



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quoľum.

3. Przyjęcie poľządku obľad'
4. Pľzyjęcie pľotokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu'
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.

6, Interpelacje í zapytania ľadnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
b) pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2018 roku'

c) zmiany uchwaĘ nľ XXXIV 1350120|8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
26stycznia 2018 ľoku wspľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lata 2018 - 2030.

d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na realizację zad'an

z zakľesu kultury.
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj na rea|izację zadan Z Zakľesu

kultury,

Đ udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrőj na realizację zadan z zakľesu
kultury.

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na ľealizacj ę zadania z zaktesu
kultury.

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizacj ę zadan z zakľesu
kultury.
udzięlęnia dotacji celowej Paľaf-ii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Bľata Alber1a
Chmielowskiego w Busku - Zdľoju.
udzielenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Sw Jana Chľzciciela
w Tuczępach.

k) udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maľii Panny w Szańcu.

l) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Tľójcy Świętej
w Nowym Koľczynie'

i)

m) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

n) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Najświętszej Maľii Panny w Stľozyskach.

o) udzielenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw.

Biskupa Męczennika w Świniaľach.

Sw. Kataľzyny

Wniebowzięcia

Św. Stanisława

8. Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Powiatu Buskiego za 2017 rok.



9. Spľawozdanie z działalności Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdrojuza 2017 ľok wľaz Z wykazem potľzeb w zakľesie pomocy społecznej.
l0. Infoľmacja Dyrektora Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju na temat rea|izacji

zadan w zakľesie pľomocji zatľudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pľacy orazo stanie

bezľobocia w 2017 ľoku na teľenie Powiatu Buskiego a takŻę Spľawozdanie za 20|7
ľok z rea|izacji powiatowego progľamu promocji zatrudnienia oÍaz aktywizacji lokalnego

rynku pracy na lata Ż0l1 -2020.
1l. Sprawozdania z dzíałalności Kornisji Rady Powiatu za rok20l7'
l2. odpowiedzi na interpelacje í zapyÍania ľadnych.
13. Spľawy ľóŻne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom pľzewodniczył Andľzej Gądek
zebľanych i o godz. 10.00 otwoľzył XXXVI

Pľzewodniczący Rady Powiatu, któľy powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2
Przewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy l7 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji -

listy obecności radnych oľaz zaproszonych osób stanowią załqczniki nľ 1 i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obľad został ptzyjęty
przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

Ad.4
Pľotokół Nr XXXV12018
został przyjęty pľzez Radę
Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju z dnia 2 marca 2018 roku
Powiatu bez uwag' W głosowaniu stosunkiem głosów - na 17

za - 17

przeciu, - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za

13 kwiętnia 2018 roku, pľzedstawił

Zarząd odbył 5 posiedzeń.

okľes międzysesyjny tj' od dnia 2 maľca 2018 rokudo

Pľzewodni czący Zarządu Jerzy Kolaľz' W okresie tym

Sprawozdanie Z pľac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania'

Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie'

Ad.6

Interpelacje \ zapytanía Radnych:

l. Radny PiotľWąsowicz _ zgłosił n/w inteľpelacje izapytania:

1.1. Radny ponownie zwtocił się z pytaniem o możliwość dofinansowania z budżetu Powiatu

oľganizacji przypadającej w ľoku bieŻącym uľoczystości 1Oo-lecia I Liceum ogólnokształcącego

w Busku - Zdroju. Radny podkreślił wysoką ľangę w/w wydarzenia.

|.2. Radny zgłosił pytania w sprawie planowanych podwyżęk dla pracowników Staľostwa

Powiatowego oraz podległych jednostek. Jaki procent całkowitego budŻetu stanowi kwota

przeznaczona na podwyżki? Według jakich zasad, w jakiej wysokości i od kiedy będą wypłacane?

Radny Zapľoponow ał, aby planowane podwyżki były przyznawane w ľównej wysokości' co

pozwoli uniknąć niezadowolenia i poczucia niedocenienia wśľód pľacowników'

1.3. Z zakresu Spľaw dotyczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Radny zgłosił

n/w pytania:

_ Nawiązując do inťormacji o przegranej sprawie w Sądzie Pľacy, Dyrektora Zespołu opieki

Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju zbyłąoľdynatoľ oddziału GľuŹlicy i Choľób Płuc' Radny zwľócił

się z pľośbą o przedstawienie inÍbrmacji w tym zakľesie'

- Radny zwľócił się zpytaniem,czy Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej zabiegał o śľodki unijne

i jaki jest tego skutek?

_ Radny zwrócił się z pytaniem jak funkcjonuje szpitalna ľehabilitacj a pÍzy ogľaniczeniu

ftnansowania pľzez NFZ? Czy nie mazagroŻenia dla pacjentów?

- Radny poprosił o pľzedstawienie infoľmacji w zakľesie opeľacji Íarczycy wprowadzonych jako

nowośó w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju'

_ Radny zuĺrocił się z pytaniem w zakľesie wykonania ryczałtu z NFZ zapierwszy kwartał 20l8

ľoku. Czy można poznaćjego wyniki?

1.4. Radny zwrőcił się z pytaniem na jakim etapie są pľzygotowania do rozbudowy Specjalnego

ośľodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie? Co zostanie wykonane do końca bieŻącej

kadencji?



1.5. Radny zwrócił się z pytaniem czy zdąŻymy na czas z zakonczęniem budowy Zespołu Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdroju? Ponadto, jaki rozwój pľzewiduje szkoła,
jakie nowe profile zostaną utworzone i jakie działania zostały podjęte by zapełnić ją uczniami?

1. ó. Radny poľuszył problem śmieci pľzy dľogach powiatowych.Należy podjąć działania, aby ten
pľoblem rozwiązać,

Ww inteľpelacje i zapytania w formie pisemnej stanowią załqcznik nr 4 do niniejszego
pľotokołu.

2. Radny Grzegorz Jankowskĺ odniósł się do informacji pľzedstawionej w sprawozdaniu z prac
Zarządu Powiatu za okľes pomiędzy Sesjami, w któľej Pľzewodniczący Zaľządu poinfoľmował, iŻ
Zarząd Powiatu analizował wniosek Spółki Uzdľowisko Busko - Zdrőj S.A. o dokonanie zamiany
nieruchomości zabudowanej tj' budynku przy I Lo na dawny budynek Internatu - Willa
Bagatela. Radny zwľócił się z pytaniem czy coś się w tej kwestii zmieniło, bowiem jak wiadomo
właścicielem budynku przy I Lo jest Marszałek Województwa i to z Nim winny być pľowadzone
negocjacje.

3. Radny Jaroslaw Jawoľski - zgłosił n/w zapytania:

3'l Radny ponownie zwľócił się z zapytaniem w zakresie poprawy funkcjonowania systemu
CEPiK. Czy administratoľ uspľawnił system? Czy interesanci Wydziału Komunikacji i Transpoľtu
Staľostwa Powiatowego mogą |iczyć, na spľawniejszą obsługę, a pľacownicy na lepszy komfoľt
pracy?

3.2 Radny zwľócił się z pytaniem dotyczącym ťunkcjonowania oddziału Ginękologiczno -

PołoŻniczego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, gdzíe rzekomo z końcem m_ca

częrwaabľ. pewna gľupa lekaľzy ma Zťęzygnować zpracy?

4. Radny Krzysztof Wojtaś - w związku z inteľwencją mieszkańców wsi Rzegocin zwrócił się
z pľośbą o uzupełnienie poboczy pÍzy dľodze powiatowej w przysiółku Piotľówka. Uzupełnienie
poboczy spowoduje poszerzenie pasa dľogowego oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników
ľuchu dľogowego'

W/w interyelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

5. Radny Ludomĺr Leszczyński i Radny Kamĺl Kaspeľczyk złoŻy|i interpelację w foľmie
pisemnej, dotyczącą rozwaŻenia moŻliwości uhonoľowania przez władze Powiatu Buskiego
ľodziców i trojaczków, któľe pľzyszły na świat w Gminie Tuczępy.

Wiw interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.



6. Radny Ludomiľ Leszczyński i Radny Kamil Kasperczyk złoŻy|í inteľpelację w foľmie

pisemnej, dotyczącą dľogi powiatowej Nľ 0049T Stľzałków - Smogorzów. Radni wnioskują, aby

podczas przeglądu dróg po zimie, dokonaó ľemontu cząstkowego pľzedmiotowej drogi.

Ww interpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu,

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

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

w budŻecie Powiątu Buskiego w 20]8 roku.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała został'a przyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ xxXVI 1370 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
2018 roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 ľoku
nr 8 do niniejszego pľotokołu.

z dnia l3 kwietnia
stanowi załqczník

b) Projekl Uchwały Rady Powiąĺu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesien

w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego u, 2018 roku.

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

projektem uchwały'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw projektu

uchwały.

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

uchwały wÍaz z autopopľawką pod głosowanie'



Na l7 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała wrazZautopoprawkązostała podjęta przez
Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxvl l 37l 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 roku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l8 roku _ stanowi
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/350/20I8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnią
26 stycznia 20]8 roku w sprawie Wieloleĺniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Buskiego na lątą 2018 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu
uchwały.

W związku z tym, ze pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie'

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała wrazZ autopopľawką została podjęta ptzez
Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxvl l 372 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
20l8 roku w spľawie zmiany uchwały nľ XXXIV/35012018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 26 stycznia 20 l 8 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lataŻ}l8 - 2030 - stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego pľotokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju ý]) spľawie udzieĺenią
pomocy 'finansowej Wojewĺidztwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zalcresu
kultury.



Pľzewodniczący Rady Powiatu w
projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali

Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaý pod
głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxu 1373 l20t8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na
realizację zadań z zakľesu kultury _ stanowi załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia
pomocyfinansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadaľi z zakresu kultuľy.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xxxu l 374 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
20l8 roku w sprawie udzieleniapomocy finansowej Gminie Busko -Zdrőj na ľealizację zadan
z zakresu kultury - stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego protokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na ľealizację zadaľi z zalcresu kultury.

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



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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxu 1375 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 ľoku w spľawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Solec - Zdrój na ľealizację zadaŕl

zzal<resu kultury - stanowi zalqcznik nr /J do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
pomocyfinansowej Gminie Pacanów na ľealizację zadania z ząkresu kultuľy'

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

projektem uchwały'

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ Xxxu 1376 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 13 kwietnia
2018 ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania
zzakresu kultury - stanowi załqcznik nľ I4 do niniejszego pľotokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
pomocy.finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z ząlcresu kultury'

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

pľojektem uchwaĘ.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zosÍała przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:



za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxvl 1377 l20l8 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na ľealizację zadaŕl
zza|<resu kultury _ stanowi załqczník nr /5 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia
dotacji celowej Parafii Rzymskokatotickiej pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
w Busku - Zdroju,

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

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxxu ĺ378 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bľata Albeľta
Chmielowskiego wBusku -Zdroju - stanowi załqcznik nľ I6 do niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchv,ały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach'

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

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr xxxu l 379 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana

Chľzciciela w Tuczępach _ stanowi załqcznik nľ 17 do niniejszego pľotokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. ĺ4/niebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Szańcu

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

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

dyskusję nad

uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxu / 380 / 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
20l8 roku w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej pw.

Wniebowzięcia Najświętszej Maľii Panny w Szańcu - stanowi załqcznik nľ I8 do niniejszego
pľotokołu.

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Paralii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Nowym
Korczynie.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

l1



Uchwała Nr xxxu l 38l 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paraťri Rrymskokatolickiej pw Tľójcy
Świętej w Nowym Koľczynie _ stanowi załqcznik nľ 19 do niniejszego pľotokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenią
dotacji celowej dla Para/ii Rzymskokatotickiej pw' Św' Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy w Piasku ĺtlielkim'

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

projektem uchwały.

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

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxxu l 382 12018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
20l8 roku w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

n) Pľojekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia
dotacji ceĺowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maľii
Panny w Strożyskach,

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

W związku ztym, Że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie'

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ xXXVI/383/20l8 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 13 kwietnia
20l8 ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej Paľafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maľii Panny w Stľożyskach _ stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego protokołu.

o) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľĺnłie udzielenia
doĺacji celowe.j Para/łi Rzymskokaĺolickiej pw' Św' Stąnisłąwa Biskupa
Męczennika w Świniarach,

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXVI l 384 l 2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 kwietnia
2018 ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowej Paľaťli Rzymskokatolickiej pw. Ś*.
Stanisława Biskupa Męczennika w Świniaľach - stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego
protokołu.

Ad.8
Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektoľa Sanitaľnego o stanie bezpíeczenstwa sanitaľnęgo
Powiatu Buskiego za Ż017 rok - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu zostaŁaprzyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad.9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego
za 2017 ľok wraz z Wkazem potrzeb

stanowiącym załqcznik nľ 24 do niniejszego
wiadomości.

Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju
w zakľesię pomocy społecznej - w bľzmieniu

pľotokołu zostało przyjęÍe przez Radę Powiatu do

Ad. 10

Informacja Dyľektoľa Powiatowego
w zakľesie pľomocji zatľudnienia i

Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadan
aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezľobocia
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w 2017 ľoku na teľenie Powiatu Buskiego a takŻe Sprawozdanie Za 2017 ľok z realizac.ii
powiatowego pľogramu promocji zatľudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na |ata
201l - Ż020 - w bľzmieniu stanowiącym załqczniki nľ 25 i nr 26 do niniejszego protokołu zostały
pľzyjęte ptZęZ Radę Powiatu do wiadomoŚci.

Ad. 11

Poszczególne sprawozdania z działa|ności Komisji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju za rok 2017:

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Finansowo - Budżetowej,
- Komisji Edukacji, Kultury' Kultury Fizycznej i Pľomocji Powiatu,
_ Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Pľoľodzinnej,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Śľodowiska,
- Komisji Do Spľaw Bezľobocia,Bezpieczeństwa i Poľządku Publicznego,

w bľzmieniu stanowiącym odpowiednio załqcznÍki nr 27, 28, 29, 30, 3I, 32 do niniejszego
pľotokołu zostały pľzyjęte ptzez Radę Powiatu do wiadomości'

Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowicza:

l.1. odpowiadając nazapytanie Radnego w spľawie możliwość dofinansowaniaz budzetu Powiatu
organizacji przypadającej w ľoku bieżącym uľoczystości 100-lecia I Liceum ogólnokształcącego
w Busku - Zdľoju, Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ zadek|arowana została

wstępna kwota dofinansowania w wysokości nie mniej niz 5 tys. zł, Z Dyľektoľem I Lo
w Busku - Zdroju omówione zostaną szczegőły w zakľesie przeznaczenia w/w kwoty zgodnie
z moŻliwościami pľawnymi. Pľzewodniczący Zaľządu zapewnił ľównież o zaangaŻowaniu Powiatu
Buskiego w oľganizację tego .Iubileuszu' jako organll pľowadzącego I Lo w Busku - Zdľoju.

1.2. odnosząc się do zapytania Radnego w spľawie planowanych podwyzek dla pľacowników
Staľostwa Powiatowego oraz podległych jednostek, Pľzewodniczący Zarządu poinfoľmował, iŻ
ogólna waľtość śľodków na ten cel stanowi kwotę 995 864 2| zł. Podwyżki planowane są

z wyľównaniem od l stycznia 2018 ľoku, w wysokości Śľednio po l50 zł na osobę. Dyľektorzy
jednostek oľganizacyjnych sami będą decydować o wysokościach podwyżek dla swoich
pracowników.

1.3. Z zakľesu spľaw dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, odpowiedzi
udzielił Dyľektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak:

- odnosząc się do zapytania Radnego odnośnie przegranej Spľawy w Sądzie Pľacy z byłą
oľdynator oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc, Dyrektoľ Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdrojucrzegorz Lasak przyznał, iŻ Sąd Pľacy w Jędrzejowie wydał wyrok w sprawie cywilnej
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zasądzający wypłatę odszkodowania przezZoZw Busku - Zdľoju dlabyłej oľdynator oddziału
GľuŹlicy i Chorób Płuc w wysokości ponad 23 tys. zł (ľównowartość 3 miesięcznej odpľawy).

Wyrok nie jest pľawomocny. Dyľektor ZoZ stwieľdził jednak, iz nie będzie składał apelacji,

bowiem chciałby ostatęcznie zaml<nąć tę spľawę, któľa ciągnie się juz od dłuższego czasu i ma

bardzo negatywny wydŹwięk. Dyrektoľ ZoZ podał pľzykłady Jego zdaniem ilego zachowania jak

ľównież złego zarządzania i kierowania oddziałem GruŹlicy i Chorób Płuc w ZoZ w Busku -

Zdroju, co było powodem wypowiedzenia i zmiany waľunków pľacy i płacy dla byłej oľdynatoľ
w/w oddziału. Dyľektoľ ZoZ ponownie odniósł się ľównież do umowy zawartej z naruszeniem

obowiązujących pľzepisów o Zakładach opieki Zdrowotnej z Fiľmą ľepľezentowaną przez męŻa

byłej ordynatoľ oddziału, o czym infoľmował na Sesji w m-cu styczniu bľ.

_ odpowiadając na kolejne pytanie Radnego, Dyľektot ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż
zawsze staľa się wykorzystaó wszystkie możliwości w zakľesie pozyskiwania dodatkowych

śľodków ze żľődeł dostępnych dla Szpitala w Busku - Zdroju. Udało się aplikowaó o środki na dwa

zadania. Jeden wniosęk na kwotę l mln 200 Ęs zł na zakup cyfrowego apaľatu rtg dla oddziału
GruŹlicy i Chorób Płuc, dľugi wniosek na kwotę ponad 700 tys. zł na wymianę staľych zeliwnych
kaloryfeľów i wymiany oświetlenia.

_ odnosząc się do zapytania Radnego jak funkcjonuje szpitalna ľehabilitacja przy ograniczeniu

finansowania pÍzez NFZ, Dyrektor ZoZ Gľzegoľz Lasak uspokoił i poinfoľmował, iż nie ma

zagroŻenia w tym względzie dla pacjentów. Mimo zmniejszonej kwoty z 50 tys zł do 15 tys. zł

miesięcznie, ľehabilitacja ambulatoryjna funkcjonuje baľdzo dobrze' Jest również deklaľacja ze
strony NFZ, że nastąpi ľenegocjacja umowy.

_ odpowiadając na kolejne pytanie Radnego, Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak potwieľdził
informację w zakresie opeľacji tarczycy wprowadzonych jako nowość w Zespole opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju. opeľacje te wykonywane są 3 razy w tygodniu. Jest duże

zainteľesowanie i zadowolenie ze stľony pacjentów.

- odnosząc się do zapytania Radnego w zakľesie wykonania ryczałtu z NFZ za pietwszy kwaľtał

20l8 ľoku, Dyľektor ZoZ Gtzegorz Lasak poinÍbľmował, iŻ w wyniku pľZęSzacowania, Szpital
wBusku -Zdroju otľzymał na I półľocze 2018 ľoku dodatkową kwotę w wysokości 1mln
200 tys. z}, co wpłynie na lepszy wynik finansowy ZoZ.

1.4. odpowiadając na zapytanie Radnego na jakim etapie są pľzygotowania do ľozbudowy

Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie, Pľzewodniczący Zarządu Jerry

Kolaľz poinfoľmował., iŻ dokumentacyjnie w powyższym zakresie jesteśmy w pełni pľzygotowani'

Zabiegamy teŻ, składając stosowne wnioski o dofinansowanie z ľőŻnych żrődeł. Dopieľo po

zapewnieniu dofi nansowania możliwe będzie pľzystąpienie do pľocedury pľzetaľgowej.

1.5. odpowiadając na zapytanie Radnego, czy zdąŻymy na czas z zakonczęniem budowy Zespołu

Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdtoju, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz poinformował, iŻ Wykonawca zapewnił, iŻ na dzień 30 czeľwca 201'8 ľoku zakonczy
budowę inwestycji. W miesiącach lipiec i sierpień planowane są odbiory i wyposaŻenie, tak aby od

l września 2018 ľoku szkoła mogła zacząć. funkcjonować. ZSTio w Busku - Zdroju
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kontynuować będzie dotychczasowe kierunki kształcenia oraz planowane są dwa nowe kieľunki:
technik logistyk i magazynieľ logistyk.

1. 6. odpowiadając na poľuszony ptzez Radnego pľoblem śmieci przy dtogach powiatowych'
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ zostaną one usunięte przez słuŻby

Powiatowego Zarządu Dľóg. Jednocześnie zaznaczył, iz zupełnie niezľozumiałe jest wywożenie
pÍzez mieszkańców śmieci do ľowów czy do lasów, podczas gdy zwłasnej posesji możnaoddać
śmieci za tą samą kwotę, bez względu na ilość worków.

Ad. 2. odpowiadaj ąc na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w spľawie dotyczącej
wniosku Spółki Uzdrowisko Busko - Zdrőj S.A. o dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanej

tj. budynku pr'ry I Lo na dawny budynek Inteľnatu - Willa Bagatela' Pľzewodniczący Zarządu
poinformował, iŻ Zaĺząd Województwa Świętokľzyskiego podjął uchwałę o dokapitalizowaniu
Spółki Uzdľowisko Busko - Zdľój S'A ilw budynkiem. Stosowny akt notarialny potwierdza, iŻ

Uzdľowisko jest już właścicielem budynku przy I Lo w Busku - Zdroju, stąd rozmowy
prowadzone są juŻ z Pľezesem Uzdľowiska a nie zMarszałkiem Województwa.

Ad. 3. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Jaľosława Jaworskiego:

3. l, Przewodniczący Zarządu Jerzy KolaÍz przy7ľ.ał, iŻ były i nadal są pľoblemy związane
z funkcjonowaniem systemu CEPiK _ Centľalnej Ewidencji Pojazdów i Kieľowców. Brak
sprawnego funkcjonowania tego systemu budzi niezadowolenie interesantów i przysparua pľacy
pracownikom Wydziału Komunikacji i Tľanspoľtu. Wysyłane są liczne monity w spľawie
problemów z funkcjonowaniem systemu CEPiK do służb infoľmatycznych rządu, skąd są pisemne

zapewnienia, że system będzie dzialał lepiej, leczw pľaktyce wciąŻwystępują pľoblemy.

3.2. odnosząc się do zapytania Radnego dotyczącego funkcjonowania oddziału Ginekologiczno -

Położniczego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, Dyrektor ZoZ Grzegoľz Lasak
poinfoľmował, iŻ na oddziale tym na dzięÍl dzisiejszy zatrudnionych jest 4 |ekarzy z II stopniem

specjalizacji, i lekarz bez specjalizacji oraz 3 |ekarzy dyzurujących, dojeżdŻających z Kielc.
oddział więc jest zabezpieczony i nie ma w tym wz/rędzie zagroŻenia. Z pracy natomiast ze

względów osobistych chce zrezygnować p. o. Kieľownika oddziału i decyzję tę naleŻy

uszanować.

Ad. 4. Do rozeznania i udzielenia szczegołowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelację

Radnego Kľzysztofa Wojtasĺa w spľawie uzupełnienia poboczy pr7ry dľodze powiatowej
w przysiółku Piotľówka, Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - ZdrojuKtzysztoťa Tułaka.

Ad. 5. Wniosek Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego i Radnego Kamila Kasperczyka dotyczący
rozwaŻenia możliwości uhonoľowania przez władze Powiatu Buskiego ľodziców i tľojaczków,
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któľe przyszły na świat w Gminie Tuczępy, Przewodniczący Zarząduprzekazał celem ľealizacji do

ReÍ'eľatu IP.

Ad. 6. Do rozeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelację

Radnego Ludomiľa Leszcryńskĺego i Radnego Kamila Kaspercryka w spľawie dokonania

ľemontu cząstkowego dľogi powiatowej Nľ 0049T Stľzałków - Smogoľzóq Pľzewodniczący
Zarządu Jerzy Ko\arz zobowiązał' Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju

Krzysztofa Tułaka.

Ad. 13
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l. Radni Rady Powiatu otrzymali, celem zapoznania się i analizy dokumentację potwierdzoną na

liścię - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ -l-l do niniejszego pľotokołu.

2. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek wyraził opinię, Że zatőwno spľzątanie śmieci przy
drogach powiatowych jak i remonty cząstkowe winny być wykonywane znacznię wcześniej.
Tymczasem jak poinformował Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju, dnia
l9 kwietnia 20l8 roku nastąpi dopieľo otwaľcie ofert.

odmienne zdanie w tej kwestii wyraził Dyľektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju
Kľzysztof Tułak, który podkľeślił, iŻ aby ľemonty cząstkowe na dľogach po zimie spełniły swoją
rolę winny być wykonane w odpowiednich warunkach atmosfeľycznych.

3. Mieszkaniec Powiatu Buskiego zwracając się do Starosty Buskiego, poľuszył niżej wymienione
sprawy dotyczące:

- Likwidacji zaníŻenia rowu w m. Kików.

_ Likwidacji pľzystanków autobusowych na zakrętach dľóg w m. Kików oraz w m. Zwierzyniec,
co stwaľza niebezpieczeństwo dla użytkowników ľuchu drogowego'

- Złej organizacji ľuchu na ul' Batoľego i ul' Gľotta w Busku - Zdroju.

- Skutecznej likwidacji dołu na łuku dľogi w m. Zboľów, gdzie tľzykľotnie był wysypywany
kamień, bez zacementowania. Kamień znika, a dół nadal pozostaje. Mieszkaniec zgłosił prośbę

o podanie kosztu kamienia i jego dowozu.

- Likwidacji gaľbu na drodze w m. Solec - Zdrőj.

- Zamontowania lamp na ul. Partyzantőw i obok Pływalni Miejskiej w Busku - Zdroju.

odnosząc się do powyższego, Staľosta Buski Jerzy Kolarz poinfoľmował, iz większość powyższych
wniosków nie lezy w gestii zadań samoľządu powiatowego, lecz samoľządu gminnego i tam winny
zostać skieľowane. odnośnie wniosków |eŻących w kompetencji samorządu powiatowego zostaną
one załatwione w tľakcie przepľowadzania ľemontów cząstkowych.
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