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Protokól Nr vII| /2019

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺJroju
która odbyła się w dniu 3l maja 2019 ľoku
w sali konfcľencyinej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zclroiu

w Sesji udział wzięlĺ:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zclľoju
- Dyľektorzy jeclnostek oľganizacyjnych powiattl clľaz służb, inspekcji i stľaży
- Sekľetarz Powiattt
- Skaľbnik Powiatu
- Radca Pľawny oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Listy obecności raclnych oľaz Zapľoszonyclr osób stanowią załqczniki nr I Í 2 do niniejszego
pľotokołu.

Porządek obľad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierclzenie quoľum.

3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiattl z dziďĺalności r.a okľes ponriędzy ses.iami.

6. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Btlsktl _ Zdľoju Radzie Powiattl ľapoľtu

Powiatu Buskiego za ľok 2018.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Btrsku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie

Buskiego w 2019 ľoku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busktl _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

9' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Btrsku - Zclľojtr w spľawie zmiany r-rchwały

Nľ IV/34l2019 Rady Powiattl w Busktl _ Zclľo.iu z drlia Ż5 stycz.nia 20l9 ľoku w spľawic
Wieloletniei Pľognozy Finansowe.i dla Powiatu Buskiego na lata Ż019 - 2030,

o stanle

Powiatu



l0. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyraŻenia zgocly na

pľzystąpienie przez Powiat Buski do realizacji pľojektu konkuľsowego "Lepsze oblicze Życia"
w ľamach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach osi Priorytetowej 9 -

Włączenie społeczne i walka z ubóstwęm, Poddziałaníe 9.2,l - Rozwój wysokiej jakości usług

społecznych Regionalnego Progľamu operacyjnego Wojewó dztwa Świętokľzyskiego na lata

20 l 4-Ż020 (pľoj ekt konkursowy).
ll' Spľawozdanię z realizacji Pľogramu Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami pľowadzącymi działalnośó pozytku publicznego

w 2018 roku.
12' Spľawy róŻne i wolne wnioski.
13' Zamknięcie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I

obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebranych i o godz. 9.30 otwoľzył VIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek

infoľmacyjny wynikający zaft.l3 ogólnego rozpoľządzęnia o oclrronie danych, poinfbrmował,iŻ:

Administľatoľem danych osobowych pľzetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdtoju jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Zdroju.

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdrojujest jawna, a dane osobowe pľzetwarzane będą w celu

realizacji obowiązku transmitowania i ľejestľacji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za
pomocą uľządzen ľejestrujących obraz i dźwięk oľaz ich udostępniania na podstawie art. l5
ust. l a ustawy z dnia 5 częrwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

obowiązek infoľmacyjny w pozostałym zakľesie został ztealizowany poprzezzamieszczenie
go na stľonie intęľnetowej administľatora oraz na drzwiach sali, w któľej odbywają się

obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. Ż

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecnoŚci aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy |7 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

l9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanię pľawomocnyclr uchwał oraz decyzji.

Ad.3
W związku z otrzymanym pismem od Pľacowników Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
skierowanym do Radnych Rady Powiatu, Radny .Ian Baľtosik w imieniu Klubu, chcąc ująć się za
pľacownikami, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do poľządku obrad dzisiejszej Sesji uchwały
w spľawie zwiększenia uposaŹenia dla pľacowników Staľostwa' Tľeść uchwały oraz wysokość
podwyżek moze zostać opľacowana w kľótkiej pľzeľwie obľad zudziałem obsługi administľacyjno
- pľawnej.



W odniesieniu do powyzszego Staľosta Buski .Ierzy Kolaľz poinÍbnnował, iz Rada Powiatu nie ma

kompetencji do podejnrowania decyzji w pľzedmiotowej spľawie. Jest to kornpetencja kieľowników
jednostek organizacyjnych. W materiałach będących pľzedmiotem obľad dzisiejszej Sesji

zabezpieczone Są śľodki finansowe na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych powiatu oľaz
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

Radny Tadeusz Jewiarz zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na baľdzo waŻny czynnik w tym

zagadnierriu jakim jest człowiek. Pracownicy przez okľes 5 lat nie dostawali zadnych podwyżek,

więc pľośba w tym zakľesie jest słuszna. Inwestycje są waŻne, jednak Są spľawy ważniejsze.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarzzobowiązał się do pľzedstawienia w punkcie I2. Sprclv,y rĺiżne i wolne

v,nioski infbrmacji odnośnie funduszu płac w Staľostwie Powiatowynr w Busku - Zdroju oraz

w podległych jednostkach. Nie było podwyżek płac przez okľes 5 lat' bo taka była decyzja

wynikająca zbudŻetu państwa, ale w roku 2017,20l8 i 2019 zabezpieczane i realizowane są śľodki

finansowe w tyrn zakresie. Rada Powiatu nie ma kompetencji do podjęcia uchwały, o któľą

wnioskuje Radny Jan Bartosik. o powyŻszym decydują kieľownicy jednostek otganizacyjnych na

podstawie uchwały Rady Powiatu, któľa zabezpiecza śľodki' a Zarząd Powiatu zabezpiecza limity
wydatków w poszczególnych jednostkach.

Innych pľopozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej
Baľtosika dotyczący wpľowadzenia
upo s aż e ni a dl a pr ac ow ni ków S t aro s tw a'

Wynik głosowania:
za-7

Przeciv' - l0

wstrzymał 'ĺię - 0

Wniosek nie został przyjęty.

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gąclka, poľządek obľad został przyjęty

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 13

pľzeciw - 0

wsĺľzymaĺ się - 4

Ad.4
Pľotokół Nľ VII/ 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 10 maja 2019 ľoku

został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

Gądek poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana

do porządku obľad uchwały w spľawie ałiększenia



zą - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľęs międzysesyjny tj. od dnia l0 maja 20|9 ľoku do
dnia 3l maja 2019 ľoku, pľzedstawił Pľzęwodniczący Zaruądu Jerzy Ko\arz'
W okresie tym Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

zalqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radny Jan Baľtosik zwľócił uwagę' iŻ W spľawozdaniu brak jest infoľmacji o spotkaniu
z Wojewodą Świętokrzyskim, przedstawicielem Rządu PiS, na którym Starosta Buski oÍĺzymał
znaczne dofinansowanie. Zdaniem Radnego niestosowne jest nieinfoľmowanie Rady Powiatu, jak
ľównięz za pośrednictwem mediów mieszkańców Powiatu Buskiego, iŻ w dniu 2l maja bľ'

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła promesy dla 33 gmin oľaz l l powiatów
z ľegionu świętokľzyskiego na łączną kwotę 46 mln zł. W ramach otľzymanych śľodków
z Funduszu Dľóg Samoľządowych wyľemontowanych zostanie l7 dľóg powiatowych oraz 45 dľóg
gminnych o łącznej długości ponad 64 km' Pan Staľosta Buski odebľał z rąk Wojewody
Świętokľzyskiego promesę na kwotę 2 999 78l zł. Radny Jan Bartosik zwľócił się z pytaniem na
jakie zadania kwota ta zostanie przeznaczona?

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski stwieľdził, iŻ na stronie internetowej oraz BIP
Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju zamieszczona została stosowna intbľmacja
w tym zakresie. Ponadto poinfoľmował, iŻ przy omawianiu autopopľawek do projektów uchwał
będących pľzeclmiotem obľad dzisiejszej Sesji ľównież odniesie się do powyŻSzego. Śľodki
finansowe o któľych mowa przęznaczone są na ubiegłoroczny wniosek, któľy został złoŻony

w ľamach Naľodowego Pľogľamu Przebrrdowy Dľóg Lokalnych - Piasek Wielki - Solec - Zdrój. To

zadanie zostało pľzyjęte przez Radę Powiatu i wpľowadzonę do budżetu'

Radny Jan Bartosik zauwaŻył, iz Sesja Rady Powiatu jest miejscem do informowania Radnych
o istotnych spľawach, a nie odsyłania do stron inteľnetowych'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.6
Pľzewodniczący Zaľządu Powiatu w Busku - Zdľoju Jeľzy Kolaľz przedstawił Radzie Powiatu
Rapoľt o stanie Powiatu Buskiego zaľok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do

niniejszego pľotokołu wrazZ listą potwierdzającą odbiór pÍzez Radnych Rady Powiatu w Busku -

Zdroju - Rapońu o stanie Powiatu Buskiego zarok 20l8.

od godz. 10.30 Radny Sĺani,słclu, Kľzak - nieobecn1,.



^d.7Podjęcie uchwały Rady Poluiąttl w Busku - Zdľoju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bu'skiego
w 2019 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zaľządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały'

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VIII l 80 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 31 maja 2019 ľoku
w sprawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi załqczník nr 5 do

niniejszego protokołu.

Ad.8
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budtelu
Powiatu Buskiego w 20]9 ľoku'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw pľojektu

uchwały.

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

uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zct - 16

pľzecivl - 0

v,sĺrzymcll się - 0

Uchwała Nr VIII /8l/Ż0|9 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 31 rnaja 2019ľoku
w sprawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 ľoku - stanowi zaĘcznik
nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchu,ąły Rady Powiclĺu ul Busku - Zdroiu u,sprawie zmiany uchwaly Nr IV/34/20l9
Rady Powiątu v, Busktl - Zdľojtł z dnią 25 sýcznia 20]9 rokll u,sprav,ie Wieloletnie.j Pľognozy
Finansowej dĺa Pou,iąĺu Buskiego ncl lątcl 2019 - 2030.



Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w projektu

uclrwały.

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

uchwały wtaz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - lő

przeciw - 0

u,sĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ VIII l 82 l 2019 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 31 maja 2019 ľoku

w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 slycznia
20l9 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 -2030
- stanowi załqcznÍk nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Pľojekt ĺJchwaly Rady Pov,iatu ýý Btlsktl - Zdro.jtl vl ,sprawie wyrclŻenia zgody na pľzystqpienie

przez Powiat Bu'ski ĺlo realizącji pľojekĺu konkur,sov)ego "Lepsze oblicze Życicl" w ramach

ogłoszonego naboru u,nioskóu, o dofinansov,clnie u, ramach osi Pľioryĺelou,ej 9 - ĺľłqczenie

społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2'] - Rozwój wysokiej jakości usług spolecznych

Regionalnego Pľogľamu operacyjnego ĺľo.ieu,ódzĺwa Świętokľzyskiego na lala 20]4-2020 (proiekĺ

konkuľsowy).

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabięrali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

pľzeciv, - 0

łvstrzynlał się - 0

Uchwała Nľ VIII l83 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 31 maja 20l9roku
w spľawie wyľażenia zgody na przystąpienie pÍZeZ Powiat Brrski do ľealizacji projektu

konkuľsowego ''Lepsze oblicze Życia" w ľamach ogłoszonego naboľu wniosków o dofinansowanie

w ľamach osi Pľiorytetowej 9 -'Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2'l -

Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego WojewódzÍwa

Świętokľzyskiego na lata 20l4-Ż020 (pľojekt konkuľsowy) - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego

pľotokołu.



Imienny vłykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas VIII Sesji Rady Powiatu w Busku -

Zdroju w dniu 3l maja 2019 ľoku - stanowi załqcznik nr 9do niniejszego pľotokołtr.

Ad. 1l
Sprawozdanie z rea|izacji Pľogľamu Współpľacy Powiatu Buskiego z organizacjami
pozarządowymi oľaz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŻytku publicznego w 2018

ľoku - w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu zostało przyjęte
przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad. 12

W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l. W związku z rozpoczęciem pľac wykaszania poboczy, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej
Gądek zwľócił się do Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju o staľanniejsze

wykonywanie tych pľac.

W odniesieniu do powyzszego Dyľektoľ PZD w Busku - Zdľoju Krzysztof Tułak poinformował. iz
do wykoszenia jest ok. 1300 km poboczy i ľowów (ednoľazowe koszenie). Prace prowadzone są

sukcesywne, naleŻy poczekać na eťekt końcowy.

2. Radny Jerzy Kordos' w imieniu mięszkańców zabrał głos w sprawie rowu łączącego dwa końce

miejscowości Pacanów, należącego do Skarbu Państwa, wymagającego pilnej konseľwacji' bowiem
co roku powoduje podtopienia i zalewanie pobliskich posesji.

W odniesieniu do powyŻszego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iż w latach poprzednich
jak ľównieŻ w roku bieżącym skierował stosowny wniosek do Wojewody Świętokľzyskiego
o śľodki finansowe na renowację i czyszczenie rowów będących w dyspozycji Skaľbu Państwa'

Jeśli znajdą się śľodki finansowe na ten cel, zadania w powyższym zakresie będą realizowane' Nie
ma możliwoŚci pľawnychprzeznaczenia środków nato zadanie zbudŻetu Powiatu.

3, Radny Tadeusz Jewiarz zapoznał Radę Powiatu z wnioskiem mieszkańców wsi Niziny
zamieszkałych przy dľodzę powiatowej Nľ 0833l ktőrzy w związku z ostatnimi podtopieniami
wnioskują o oczyszczenie ľowów, wymianę wszystkich zamulonych mostków, wykopanie ľowu od

stľony południowej dľogi oľaz wymianę kľęgów przy drodze wojewódzkiej. Ponadto' Radny
Tadeusz Jewiarz zapoznał Radę Powiatu z wnioskiem Radnego Gminy Tuczępy w sprawie

naprawy nawieľzchni dľogi oľaz budowy chodnika w m. Januszkowice.

Starosta Buski Jerzy Kolarz krótko odniósł się do w/w wniosków Wnioski te złoŻone w f'oľmię

pisemnej skieľowane zostały do Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju,
z zobowiązan iem udzi e l eni a szcze gółowy ch odpo wiedzl

4. Radny Grzegorz Jankowski zabrał głos w spľawie podwyżek dla pľacowników, wnioskując
o zabezpieczenie śľodków i zapewnienie Im godziwych wynagľoclzeń. Powiat posiada śľodki
finansowe chociażby ze sprzedaŻy nieľuchomości pľzy uI. Bohateľów Waľszawy, czy teŻ spľzedaŻy

działki obok stadionu. A moŻenaleŻałoby zrezygnować z jakiejś jednej inwestycji? Radny zwtőcił
się z pytaniem w jaki sposób liczona jest planowana w 2019 ľoku podwyżka płac

w wysokości l50 zł bľutto? (czy od grupy zaszeregowania, czy skutku bľutto?). Radny zaznaczył,



iz Dyľektor ZoZ w Busku - Zdroju, mimo tľudnej sytuacji zna|azł śľodki f_lnansowe na podwyŻkę

płac dla swoich pľacowników.

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinťoľmował, iŻ ogólnie pobory

w administracji publicznej moŻe nie wyglądają najlepiej i nie są satysfakcjonujące' ale dotyczy to

wszystkich urzędów administracji publicznej' Pobory pľacowników w tutejszym Staľostwie są
poľównywalne do innych uľzędów powiatowy ch czy gminnych. Średnie pobory bez zap|anowanej

podwyŻki, bez nagľody rocznej ibez 13-tek, kształtują się następująco:

naczelnicy - śľednio: 6.000,00 zł brutto

kieľownicy - śľednio: 4.887'00 zł bľutto

inspektoľzy - śľednio: 3 440,00 zł bľutto

podinspektoÍZy - śľednio: 3.000,00 zł brutto

ľobotnicy gospodarczy, sprzątaczki - średnio:2.757,00 zł bľutto

staże, roboty publiczne - średnio: Ż.467,00 zł brutto

Podwyżki płac w wysokości śľednio |50 zl brutto planowane są do wypłaty w miesiącu czerwcu

z wyľównaniem od miesiąca stycznia 2019 roku dla pracowników Starostwa oľaz jednostek

organizacyjnych Powiatu. Podwyżki są realizowane od 3 |aÍ. Patrząc na dochody Powiatu, muszą

one byó ľealizowane z ostľożnością.

5. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zabierając głos stwieľdził, iz za podwyŻkami płac

powinna iŚć wydajność i jakość pracy. Redukcja zatrudnienia w niektóľych Wdziałach,
pozwoliłaby na znalezienie dodatkowych śľodków Íinansowyclr na większe podvłyŻki płac.

6. W odniesieniu do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego doĘczącego bľaku bieżących

informacji w zakresie ľozbudowy SOS_W w Bľoninie, Staľosta Buski Jeľzy Kolarz przypomniał' iz
taką informację przedstawiał w dzisiejszym spľawozdaniu Z prac Zarządu Powiatu' ogólny koszt

inwestycji to ok. 3,5 mln zł' z PFRoN Powiat otrrymał kwotę 895 tys. zł' Jest pľzygotowany

wniosek do Wojewody Świętokľzyskiego o wspaľcie finansowe tej inwestycji z rezerwy ogólnej.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2019-2020.

7. Staľosta Buski Jerzy Kolarzudziďrił odpowiedzi nazapytanie Radnego Gľzegorza Jankowskiego

dotyczącego kosztów przystosowania budynku po byłym Intęrnacię ZSTio dla potľzeb PCPR
i PP-P w Busku - Zdtoju otaz kosztów pľzystosowania Internatu ZST-I po opuszczeniu

pomieszczen przez w/w instytucje. Łączny koszt przystosowania budynku szacuje się na kwotę

ok' 440 tys. zł, a adaptacja pomieszczeń po opuszczeniu to ok. l50 tys. zł'

odnosząc się do zapyÍanía Radnego Grzegotza Jankowskiego w zakľesię windy' Staľosta

poinÍbrmował, iŻ winda pozostaje w dotychczasowym miejscu i będzie służyć niepełnospľawnym

uczniom zamieszkałym w Inteľnacie ZST-I w Busku - Zdroju.

8. Radny Grzegorz Jankowski zwľócił się z pytaniem, czy w zwĺązku z wykorzystywatriem

pomieszczeń piwnicznych w Internacie ZST-I w Busku - Zdroju na potľzeby aľchiwum, Starostwo

Powiatowe posiada dokument na zmianę sposobu użytkowania obiektu oÍaz czy zostało wyliczone

obciążenie ogniowe?



odnosząc się do powyŻszego Staľosta Buski .Ieľzy Kolaľz poinfbrmował, iŻ pľzy tymczasowyln,

przejściowym użytkowaniu pomieszczen, a tak tľaktowane jest to aľchiwum oraz przy takiej ilości
masy składowej akt nie są wymagane w/w dokumenty. Staľosta poinfoľmował, iż posiada stosowne

opinie prawne w tym zakresie.

9. Radny Stanisław Lolo poinformował o złożeniu w imieniu Radnego Rady Miejskiej

w Pacanowie wniosków do Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdtoju, w związku ze szkodami

spowodowanymi nawalnymi deszczami.

10. Zgodnie z przepisami pľawa nauczycielom za czas stľajku nie przysługuje wynagrodzenie.

Radny Stanisław Lolo zwľócił się z pytaniem czy Staľosta Buski ma możliwość kontľolli, czy

pľzepisy pľawa w tym zakľesie nie zostały złamane w jednostkach oświatovvych Powiatu Buskiego?

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jeľzy Kolarz poinfoľmował, iz w jednostkach

oświatowych Powiatu Buskiego Za czas strajku nie zostało wypłacone wynagľodzenie dla

nauczycieli.

1l. Radny Stanisław Lolo złoŻył do Pľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdľoju pisemny

wniosek _ w bľzmieniu stanowiącym załącznik nr ]] do niniejszego pľotokołu, o pľzyjęcie

Regulaminu Klubu Radnych PiS w weľsji złoŻonej na Sesji w dniu 28 lutego 2019 ľoku'

l2' Radna Teľesa Kľupska prryłącryła się do wniosku zgłoszonego przez Pľzewodniczącego Rady

Powiatu o staľanniejsze koszenie poboczy.

13. Staľosta Buski Jeľzy Kolarz otaz Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Züoju
odnieśli się do wniosku Radnej Teľesy Kľupskiej, któľa w inrieniu mieszkańców wsi Sępichów

wystąpiła z pismem o dokończenie ľemontu drogi Nľ 0134T, ľemontowanej w 2015 roku. Dyrektoľ

PZD w Busku - Zdroju Krzysztoť Tułak zobowiązany został do udzielenia szczegółowej

odpowiedzi w ťoľmie pisemnej'

14. Radny Tadeusz Jęwiarz nawiązując do spľawy podwyŻek płac, stwierdzil,izwaŻnejest ile dany

pracownik dostaje wynagľodzenia netto. Jak inĺbľmował Staľosta inspektorzy ottzymują kwotę -

śľednio: ok. 3 440,00 zł brutto. Kwota netto to ok. 2 500 zł. Biorąc pod uwagę wyŻsze

wykształcenie otaz kilkunastoletni staż pľacy to jednak zbyt mało.

15. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof

Eliasz oraz Staľosta Buski Jeľzy Kolarz zabieĺali głos w spľawie dotyczącej ostatnich wydaľzeń

związanych z nawalnymi deszczami. Pľzewodniczący Rady wnioskował, aby w skład sztabtr

kľyzysowego powoływane były osoby z doświadczeniem, najlepiej tacy, którzy mieszkają nad

Wisłą od dziecka. Podczas akcji było wiele nieprawidłowości, wiele niewiadomych. Pomyłka

w ocenie wysokości täli kľyzysowej. Do dziś nie wiadomo kto za co odpowiada. Zaniedbania

w tym zakľesie są od wielu lat. W niektórych miejscowościach nadal stoi woda' jest bľzydki zapach

i nrnóstwo komaľów. Kto i jakie konsekwencje poniesie za taki stan rzeczy? Staľosta Buski Jeľzy

Kolaľz poinťoľmował, iŻ w skład sztabu kľyzysowego wchodzą przedstawiciele określonych

instytucji. Szefem powiatowego sztabu kľyzysowego jest Starosta. Przyznał, iż same instytucje

ľządowe doprowadziły do chaosu. Podczas akcji brak było pľawidłowego rozeznania sytuacji, bľak

kooľdynacj i działa,h. Nowo powołana instytucja - Wody Polskie obecnie administruje wałami

i odpowiada za obiekty hydľologiczne, w zakľesie realizacji zadan wynikających z pozwoleń

wodno-prawnych. W/w instytucja nie wywiązała się pľawidłowo ze swoich statutowych zadan.



16" lrylcryrrewodnĺeryy Hary Poľĺ'ĺaÍu Kľąrsatoť Eliaľa odoąľtął tĺst Prczrdonüa Rłneryołpolirj
ľo.lĺkÍej Paną Ándľgej& ndľ d0 lvłôÍla $anĺoľaąđourych BawąĺporyolĺÜđ, P.ďskĺEí skĺeĺnrłmry

z okąii Dĺia fiamoľądu To,rytoriďnęgo - w bĺanĺeľríu ľtĺĺrorn'ĺąrym cđ.qwt:tk ltľ 
't 

do

ntnlgjszggo p'ľotokołu.

Äd. 13
wobÁ trs$liźnumais pom$dku obľgd' Plzouruđnĺgząay Rs4ľ F'ovr'iattl Andľztj Gąd€k đdęIgljqł

wystkiĺn oboeirym za ldaiď o gođz. 12.40 uamknął vln sełđę Rađy Powĺcfil

w Brnku - Zđrcju

Na t5łm'pmtolĺół mkoígzĺono i podpĺsano
PĺoÜgĺĺÚł ryonłdgik Brľban Bĺnaś

Ninĺej,gzľ pľotokół 'stangwi nľíęałą stĺrócoĺrą weľsję pnľ.biegu posiedľľĺria VIII sesji nady

Powíatu qi'Busku - uđľoją lďóľa odbyła sĺę w dníu 3'l ,mąis 2019 ľoku Dokładny jej pľzebieg

mwicranagľaľrie, udostępnioĺre ne gtľonle BĺuleĘnu Infoľľlncji Pubtĺcaqi staľostĺľ'ĺa Powiatowego

w Bwku _ íůoju.
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