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Protokól Nr IX l20l9
z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju

która oĺlbyła się w dniu 28 czerwca 20|9 ľoku
w sali u"""'ľ'ľJľ''-'ä.ľ; Powiatowego

w Sesji udział wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
Dyľektoľzy jednostek organizacyjnych porviatll oľaz służb, inspekcji i stľazy
Skaľbnik Powiatu
Radca Pľawny oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oraz Zapľoszonych osób stanowią załĺpczniki nr I i 2 do niniejszego
pľotokołr-l.

Porządek obľad:

l. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2, Stwieľclzenie quoľtlm.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad'
4. Przyjęcie pľotokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomięclzy sesjami.
6. Debata nad Rapoľtenr o stanie Powiatu Buskiego zarok 20l8.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie r-ldzielenia wotum zaufania dla

Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju.
8' Infoľnracja o stanie mienia Powiatu Buskiego za2018 ľok.
9' Spľawozdanie ľoczne z wykonania planu finansowego Zespołir opieki Zdrowotne.j w Busku -

Zdroju za rok 2018.
l0' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zatwieľclzenia spľawozdania

finansowego WľaZ Ze Sprawozclaniem z wykonania budżetu za 2Ol8 rok.
l l. Podięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie absoltrtoľil"lm z tytułu wykonania

budżetu za20|8 ľok.



l2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju pľzy ul. Bohaterów Waľszawy
67 za 2018 ľok oľaz pokrycia ujemnego wyniku finansowego zaten okres.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku.

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku 'Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nľ IV/34i20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznía 2019 roku w sprawie
Wieloletniej Pľogrrozy Finansowej dla Powiatu Buskiego nalata20|9 -2030.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia dotacji
celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w Strozyskach.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia dotacji

celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. JanaChrzciciela w Tuczępach.

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji

celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Dobľowodzie.
l9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia dotacji

celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B.M. w Świniarach'
20' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie udzielenia dotacji

celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
w Piasku Wielkim.

2l. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w
celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.

Zdroju.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w

celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej
w Szańcu.

23. Spľawy rőŻne i wolne wnioski'
24. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek
zebranych i o godz' 8.00 otwoľzył IX Sesję

Busku - Zdroju w spľawie udzielenia dotacji

św. Bľata Albeľta Chmielowskiego w Busku -

Busku - Zdľoju w spľawie udzielenia dotacji
p'w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z art. l3 ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych, poinfoľmował, iŻ:

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

Zdroju.



Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdľoju jest jawna, a dane osobowe przelwarzane będą w celu
realizacji obowiązku transmitowania i ľejestracji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za
pomocą urządzen rejestrujących obľaz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie art. l5
ust. la ustawy zdnia 5 czerwca l998 ľ' o samorządzie powiatolvym.

obowiązek infoľmacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczęnię
go na stľonie inteľnetowej administratota oľaz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju.

Ad.2

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył , Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Do pľoponowanego poľządku obrad Staľosta Buski .Ieľzy Kolarz zapľoponował wprowadzenie po
punkcie 12 punktu 13 o nazwie: ''Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie
zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku''.
Pozostałe punkty pozostają bęz zmian z zachowaniem ciągłości numeľacji, a więc dotychczasowy
punkt 13 otrzyma numeľację 14, itd'

Innych pľopozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wniosek Staľosty
Buskiego.

Wynik głosowania:

za - 19

pľzecivl - 0

v,strzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z wprowadzoną vłyŻej zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

u,strzymął się



Ad.4
Pľotokół Nľ VIIV 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maja 2Ol9 roku
został przyjęÍy przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. s
Spľawozdanie Zaľządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia
dnia 28 azerwca 2019 ľoku, pľzedstawił Pľzewo dniczący
W okľesie tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działa\ności w okľesie
załqcznĺk nr 3 do niniejszego protokołu.
Do ýw sprawozdania Radni nie wnosili uwag.
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za ptzedstawione sprawozdanie.

Ad.6
Debata nad Rapoľtem o stanie Powiatu Buskiego zarok 20l8.
Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2018 - stanowi załqczník nr 4 do niniejszego
protokołu'
W debacie nad Rapoľtem o stanie Powiatu Buskiego zarok 2018, głos zabieľali:

Radny Ludomir Leszczyński zgłosił ďw pytania:
- Jaka była powieľzchnia pięciu działęk znajdujących się na ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju,
które zostały zbyte przez Powiat Buski?
- Cry na konto Starostwa wpłynęła kwota 2 mln996 Íys. zł
zamiany budynków Inteľnatu ZSP Nľ 1 w Busku - Zdroju,
w Busku - Zdroju?

3l maja 2019 ľoku do
Zarządu Jerzy Ko|arz.

międzysesyjnym, stanowi

z tytułu ľozliczenia dopłaý dotyczącej
na budynek znajdujący się przy I Lo

W odniesięniu do powyŻszego Staľosta Buski .Ieľzy Kolaľz poinfoľmował,iŻ powieľzchnie działęk
były rőŻne, kształtowały się od 1000 m do 1500 m. Wstępna wycena działek spoľządzonaprzez
Biegłego wynosiła ok. l00 zł' zam2. Zaľząd Powiatu podjął decyzje o podniesieniu wartości tych
działek o co najmniej 50%. W wyniku przetaľgu uzyskano kwotę 180 zł netto za m2'

odnosząc się do kolejnego zapytania Starosta Buski poinformował,iŻnie byłoby możliwe zawaľcie
aktu notarialnego pľzeniesienia własności,bez wcześniejszego dokonaniazapłaty w/w kwoty. Tak
więc kwota 2 mln 996 tys. zł wpłynęła na konto Powiatu Buskiego przed zawarciem stosownego
aktu notaľialnego.



Radna Teresa Kľupska przytoczyła zapisy z Rapoľtu o stanie Powiĺltu Buskiego za rok 2018
w zakľesie działalności Powiatowego Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju. Zadanja te zostaĘ
dokładnie wyszczegőlnione i opisane. Radna zwľőciła się z pytaniem, czy w ľoku bieŻącym coś się

zmieniło, Że konserwacja rowów i wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych wygląda
zupełnie inaczej? Było i jest wiele üwag i zastrzeŻeń zgłaszanych w tym zakľesie. Pľawidłowe
wykonanie tych zadań jest bardzo waŻne, bowiem wiąŻe się z utrzymaniem dľóg

w nalez1tym stanie, zapewniającym bezpieczeŕĺstwo użytkowników ľuchu dľogowego. Radna
nawiązała ľównież do tematu dľogi w m. Sępichów. Modeľnizacja tej drogi, rozpoczęta w 2015

roku wymaga kontynuacji. W tej sprawie złoŻone zostały stosowne wnioski. Radna oczekuje na

jednoznaczną odpowiedź w tej spľawie.

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinformował, iż przekazał Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Drog
w Busku - Zdroju uwagi Radnych zgłoszone podczas ostatniej Komisji w zakľesie koszenia
poboczy' Śľodki f'inansowe na to zadanie zabezpieczonę w roku bieŻącym są poľównywalne do

roku ubiegłego. Zapewnił, iż tam gdzie będzie potrzeba' koszenie będzie kontynuowane, wszystko
jednak za|eŻy od wysokości śľodków ťrnansowych.

Radny Grzegorz Jankowski zauwaĘł, Że po łagodnej zimie są oszczędności z zimowego
utľzymania dľóg powiatowych.

W odniesieniu do tematu dľogi w m. Sępichów Starosta Buski poinformował, iż nie wszystkie

wnioski zgłaszane przez Radnych udaje się ľealizować od razu, w ciągu jednego ľoku budżetowego.

Czasem trzeba, a nawet waľto poczekać' Starosta poinfoľmował,iŻnadzien dzisiejszy Powiat może
pľzystąpić do ľealizacji w/w zadanla po uzyskaniu deklaľacji Sołtysa wsi Sępichőw, Że wszyscy
mieszkańcy zamięszka|í przy wnioskowanym do modemizacji odcinku drogi zakupili kręgi
pľzepustowe spełniające określone wymogi. Powiat nie może kopać rowóW nie wymieniając przy

tym zjazdőw, a zakup kľęgów leŻy w gestii właściciela posesji' Przepisy w tym zakresie są jasno

okĺeślone. Innym rozwiązaniem w tej spľawie jest poczekanie do czasu zakonczenia prac przez

Komisję Wojewódzką. Jeśli Komisja ta zakwalifikuje drogę w Sępichowie do usuwania skutków
klęsk Ąwiołowych, wówczas modernizacja ľealizowana będzie właśnie z tych środków, bez

potrzeby zakupu kľęgów przez mieszkańców. To rozwiązanie jednak wymaga tľochę czasu

i cierpliwości'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzei Gądek zauwaĘł, iŻ na|eŻy odmulać ľowy, a to z kolei
będzie mobilizować właścicieli posesji do zakuptl kľęgów

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroiu w sprawie udzielenia wotum zadania dla
Zarzqdu Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.



w związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabieral.i głosu, Pľzewodniczący

pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 4

wstrzymał się - 0

Rady poddał projekt

Uchwała Nr IX l 84 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 ľoku
w sprawie udzielęnia wotum zauťania d|aZarządu Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik
nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Infoľmacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za20l8 rok _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik
nr 6 do niniejszego protokołu zostałaprzyjęta ptzez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad.9
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju za ľok 2018 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu

zostało pľzyjęte przezRadę Powiatu do wiadomości, bez uwag.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie zątwierdzenia sprawozdania

Jinansowego wľaz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 20]8 rok'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabięrali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 3

Uchwała Nľ IX l85 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 czerwca 2019ľoku
w spľawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spľawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 ľok - stanowi załqcznik nľ 8 do niniejszego pľotokołu.



Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiaĺu w Busku - Zdroju w spľawie absoluĺorium z ĺytułu wykonania

budzetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2018 rok - stanowi załqcznik nr 9 do

niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nľ 59/2019 VI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia

23 kwietni a 2019 ľoku w spľawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu Powiatu Buskiego
za Ż0l8 rok wľaz z informacją o stanie mienia jednostek samoľządu terytoľialnego i objaśnieniami,

pozytywnie opiniująca przedłoŻone spľawozdanie z wykonania budzetu za 2018 rok - stanowi

załqcznik nľ I0 do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľzysztof Eliasz, który poinfoľmował,

iz miniony 2018 rok nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu było wiele

pľoblemów z zapewnieniem śľodków na wszystkie wnioskowane zadania. Z wielu zadaŕĺ trzeba było

zrerygnowai, niektóre ľozłoŻyĆ, na dłuŻszy okľes ľealizacji. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie
jest komfortowa dla samoľządőw, coraz częściej brakuje środków na rea|izację przypisanych

ustawowo zadan, zwłaszcza oświatowych i służbę zdľowia. Plan dochodów budzetowych, po

dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą l00465 528 zł,jego wykonanie zaś wyniosło

|01276 485 zł, co oznaczą że dochody zostaĘ wykonane w l0l%. Wydatki zaplanowano na

108 639 80l zł, natomiast ich wykonanie 106 443 802 z}, co stanowi 98% planowanych wydatków,

w tym na wydatki majątkowe ptzeznaczono w ľoku ubiegłym 22 043 989 zł tj. pravłie 2l%o

poniesionych wydatków ogółem i co baľdzo ważne ponad |Ż 200 000 zł, to środki pozyskane

w roku ubiegłym z rőŻnych żródęł. W spľawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione

i opisane wszystkie rodzaje wydatków. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata,

na któľą wydatkowano w ľoku ubiegłym 50 740 45l Zł, co stanowi 48Yo vĺydatków budżetowych

ogółem. Subwencja oświatowa na ľok ubiegły wynosiła tylko 33 246 680 zł' Środki zostały

pÍzęZnaczonę na utľzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek

organizacyjnych powiatu, tj. wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, ľemontóW

dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych.

Kolejną istotną pozycję stanowią zadaniazzakresu szeľoko ľozumianej pomocy społecznej, gdzie

wydatkowano l4 518 615 zł, co stanowi 13,64 oń wykonanyclr wydatków. Wydatkowane środki

w ramach tego działu zostały pľZeznaczone na bieżące utľzymanie Placówek opiekuńczo-
Wychowawczych, ľodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na teľenię

Powiatu Buskiego. Mimo tľudnej sytuacji finansowej znaczną część, bo ponad 15 575 12l zł,

tj l4,63yo wykonanych wydatków budżetovvych przeznaczonych zostało na utrzymanie dróg

powiatowych, gdzie jak co ľoku ľęalizowane były zadania w ľamach Pľogľamu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infľastruktuľy Drogowej na |ata 2016-2019 oľaz wnioskowano o środki na ľemonty

dróg uszkodzonych i zniszczonych w wyniku nawalnych opadów deszczu. Łącznie na ľealizację

tych zadan udało się pozyskać 1 346 Ż32 zł. Nie możemy również zapomnieć

o wydatkach związanych z ochroną zdľowia, na któľą w ľoku ubiegłym przeznaczono

2184610 zł. W ľamach tej pozycji budżetowej przeznaczono śľodki w kwocie 1 l70 127 zł, na



dofinansowanie pľzedsięwzięó inwestycyjnych oraz zakup apaľatuľy i spľzętu medycznego,
wykonanie klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach ZoZ orcz zakup dwóch kaľetek w weľsji
podstawowej do przewozu pacjentów szpitala' W tľakcie ľoku Radni czasem mieli odmienne
poglądy na niektóľe tematy' były dyskusje, padały słowa kľytyki, ale w większości spraw Radni
dochodzili do poľozumienia' Dzięki temu udało się tak wiele w roku ubiegĘm wykonaó' W obecnej
kadencji również sporo jest do zrobienia' Wicepľzewodniczący podziękował teŻ Kierownikom
wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom refeľatów oraz wszystkim
pľacownikom zatľudnionym w naszych jednostkach powiatowych. Podziękował Za dobrą
współpľacę, Życzliwe i kompetentne podejście do spľaw powiatu i mieszkańców. Pľzedstawione
spľawozdanie z wykonania budzetu za Ż0l8 ľok, Regionalna lzba obrachunkowa w Kielcach
oceniła pozytywnie, co świadczy, Że wspólne działania znajdują potwieľdzenie ľównież w oľganach
władzy państwowej. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, iŻ Klub
Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samoľządowe Busko - Zdĺój, będzie głosował za
udzieleniem absolutoľium dla Zarządu Powiatu za2018 ľ.

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Konrisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś, który odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia}7 maja 20l9 ľoku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2018 ľok z tytułu wykonania
budzetu.

Wniosek Komisji Rewiryjnej Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnía 27 maja 2019 ľoku
w spľawie udzielenia absolutoľium Zaľządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2018 rok z tytułu
wykonania budżetu oraz wyciąg z pľotokołu Komisii Rewizyjnej zposiedzeniazdnia}7 maja
20l9roku- stanowią załqcznik nr 11 i nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Uchwała Nr 89/2019 VI Składu oľzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach
z dnia3 czerwca 2019 ľoku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Z&oju w spľawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za2Ol8
rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załqcznÍk nr 13 do niniejszego pľotokołu.

Staľosta Buski Jeľzy Kolaru zabierając głos złoĘł podziękowania dla Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego oľaz Wojewody Świętokrzyskiego za udzielone w 20l8 roku Znaczącę dotacje na
zadania z zakresu oświaty oraz infrastruktury dľogowej.

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

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

Przeciu, - 4

ulsĺrzymął się - 0

Uchwała Nr IX 18612019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 20|9 ľoku
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za20l8 ľok - stanowi załqczník nr 14 do
niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek złoŻył gratulacje Zarządowi Powiatu.



Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za
udzielenie absolutoľium, deklaľuj ąc dalszą współpracę i pracę narzęcz ľozwoju Powiatu Buskiego'

Radna Teresa Kľupska zabierając głos w imieniu osób, które oddały głos pľzeciw udzieleniu
absolutorium Zarządowi Powiatu, poinformowała, iż stanowisko to nie wynika z bľaku chęci
współpľacy, czy teŻ negatywnego nastawienia. Cierpliwośi, o któľą prosił Staľosta potrzebna jest

z obydwu stľon. Radna jest otwaľta na współpracę i ma nadzíeję, Że ta współpľaca będzie dobra'
Liczy na pozytywne ľozpatrywanie zgłaszanych wniosków. W zakľesie budzetu Powiatu zwróciła
uwagę' na długwwysokości 25 mln800tyszł,odsetkizaobsługędługutook.5mlnzł.Sąto
długi Powiatu Buskiego z lat ubiegłych. od 2020 roku planowana jest spłata tego zadłuŻenia,
wówczas coraz tľudniej będzie o ľealizację nowych inwestycji.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za
20]8 rok oľaz polrľycia ujemnego wyniku.finansowego za ten okres.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwaĘ.

Radny Jan Bartosik zapľoponował uzupełnienie uzasadnienia w/w pľojektu uchwały o następujące
zapisy:

- za prawidłowość sporzqdzenia sprawozdania 'finansowego odpouliada Dyrektor jednostki
dopisać - oraz Stąľosĺa.

- Radą Społeczna działajqca przy ZoZw Busku - Zdroju w dniu 25 czerwca 20]9 ľoku podjęła
uchwałę - podać numer uchwały - w sprawie wyrażenia opinii dotyczqcej spľawozdania

.finansowego ZoZ zą 20]8 rok i wydała opinię pozytywnq.

Zdaniem Skaľbnika Powiatu Artuľa Polniaka obydwa te wnioski są nieuzasadnione. Zgodnie
z ustawą o ľachunkowości, za gospodaľkę Íinansową jednostki odpowiada kieľownik jednostki.

odnośnie Rady Społecznej działającej przy ZoZ, jest to ciało pomocnicze kieľownika jednostki

a nie Rady Powiatu. Nie ma więc takiego obowiązku, aby w uzasadnieniu podnosić aľgumenty
zgłoszone ptzez Radnego.

PowyŻsze potwieľdził również Starosta Buski Jeľzy Kolarz' Starosta nie odpowiada osobowo za
zobowíązania wynikające z umów czy Za decyzje Dyľektoľa Zoz,jest on bowiem samodzielnym
organem.

Przewodniczący Rady' poddał pľojekt uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2
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Uchwała Nľ IX /87 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż8 czerwca 2019 ľoku
w sprawie zatwíerdzęnia spľawozdania finansowego Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju przy u|. Bohateľów Waľszawy 67 za 20l8 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego
zaten okľes- stanowi załqczník nľ 15 do niniejszego pľotokołu.

Ad. t3
Podjęcie uchwaly Rady Powiatu w Busktl - Zdroiu w sprawie zmiąn w budżecie Powiatu Buskiego
w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił w/w pľojekt uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]9

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l88 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
w spľawie zmian w budŻecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku
niniejszego pľotokołu.

z dnia 28 częrwca 2019 ľoku
stanowi załqcznik nľ 16 do

Ad. 14

Podięcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu

Powiątu Buskiego w 20]9 roku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

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

uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przęwodniczący Rady poddał projekt
uchwały wľaz Z autopopľawką pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX l89 12019 Rady Powiatu w Busku - Z&oju z dnia 28 czerwca 20|9 roku
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Brrskiego w 20|9 roku - stanowi załqcznÍk
nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad. 15

Projekt Uchwały Raĺly Powiatu w Bu.sku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 20]9 rokuw spľawie Wieloletniej Pľognozy

Finansowe.i dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wtaz Z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wsĺrzymal się - 0

Uchwała Nľ IX /90 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 ľoku

w spľawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż5 stycznía

20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|9 -2030
- stanowi załqcznĺk nľ 18 clo rriniejszego pľotokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu ul Busku - Zdroju w 'ľpľawie oceny sytuacji ekonomiczno -

.finansowej Zespołu opieki Zdrowoĺnej w Busku - Zdroju'

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z Iym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - l
Uchwała Nr IX l 9| /20Í9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
- stanowi załqcznik nr I9 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie udzieĺenia dotacji celowei

dla Parafii Rzymskokatoĺickiej p.w. Wniebowzięcia Najświęĺszej Maryi Panny v, Sĺrożyskach.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojektW związku z tym, Żę

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX l92 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 28 częrwca 2019 ľoku
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p'w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w StroŻyskach _ stanowi załqczník nľ 20 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Paľaĺii Rzymskokatolickie.i p'w. św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

Radny Tadeusz Jęwiarz zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania dla Paraťri

w Tuczępach z 9 tys. zł, na l0 tys. zł. Radny Zaproponował, aby kwotę l tys. zł przesunąć, ze

śľodków ptzeznaczonych dla Paľafii w Świniaľach.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwośó dołożęnia środków dla Paľafii
w Tuczępa ch, bez konieczności uszczuplania śľodków z Paľafii w Świniarach?

W dyskusji głos zabieľali ľównież Radca Pľawny BoŻena Sadłos oľaz Staľosta Buski Jerzy Kolarz.
Analizowano czy powyższe zmiany nie wiązałyby się z koniecznością ľeasumpcji głosowania

uchwał dotyczących zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2019 ľoku, czy teŻ zdjęciem
zporządku obľad uchwał, w których proponuje się zmiany i procedowanięm ich na kolejnej Sesji'

Pľzewodni czący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek Radnego Tadeusza Jewiaľza
w sprawie zmniejszenia dofinansowania dla Paľafii w Świniaľach o kwotę 1 tys. zł i zwiększenia
dofinansowania o kwotę l tys' zł dla Paľafii w Tuczępach.

Głosowano:

za-4

przeciw - l3

v,strzymał się - 2

Wniosek nie został przyjęty.

Przewodni czący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

Radni nie zabierali
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za - 19

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l93 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 ľoku

w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela
w Tuczępach _ stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej

dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w' św. Marii Magdaleny w Dobľowodzie.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została prryjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX l94 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 czetwca 2019 roku

w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny

w Dobrowodzie _ stanowi załqcznik nr 22 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenią dotacji celowej

dĺa Parafii Rzymskokatolickiej p.w' św. Stąnisława B. M. w Świniaľach,

Pľzęwodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- 18

przeciw - I

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr IX lgs l20l9 Rađy Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 częľwca 2019 ľoku

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B. M.

w Świniarach - stanowi załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu.



^đ.2IPodjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej

dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr IX 196 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż8 czerwca 2019 roku

w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paraflri Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny

Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi załqcznik nľ 24 do niniejszego

pľotokołu.

^d.22Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej

dla Parafii Rzymskokatoĺickiej p.w. św. Brata Alberĺa Chmielowskiego w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W zvłiązku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu' Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

przecivt - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l97 l20I9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż8 czerwca 2019 ľoku

w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paľafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brata Albeľta

Chmielowskiego w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 25 do niniejszego pľotokołu'

Ad.23
Podjęcie uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej

dla Parafii Rzymskokatolickie.i p.w. ĺľniebowzięcia Naiświętsze.j Maryi Panny w Szańcu.
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Przewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

W związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała zosÍała przyjęta

Radni nie zabie.ľal.i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 19

Przeciv' - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ IX l98l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 28 czerwca 2019 roku

w spľawie udzielenia dotacji celowej dla Paraťri Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia

NajŚwiętszej Maryi Panny w Szańcu - stanowi załqcznik nr 26 do niniejszego pľotokołu,

Imienny wykaz głosowań pľZepľowadzonych podczas IX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju

w dniu 28 czerwca 2Ot9 ľoku - stanowi załqczník nľ 27 do niniejszego protokołu'

^d.24W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l. Radny Piotr Wąsowicz zwrőcił się do Dyľektoľa ZoZ w Busku - Zdľoju z pytaniem jak się ma

sytuacja i ľelacje z Pogotowiem Ratunkowym? Czy zwíększyła się ilość pacjentów, którzy są

przywoŻeni do ZoZ w Busku - Zdľoju pÍZęz Pogotowie Ratunkowe? Radny nawiązał również do

W dar zenia doty czącego śm ieľc i młodej kobi ety.

odnosząc się do powyższego, Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz
Lasak poinformował' iŻ tzeczą wiadomą jest, Że w całej Polsce bľakuje lekaľzy. Zespoły

ľatownictwa medycznego' bardzo ľzadko Są z udziałem lekarza. Ratownik medyczny dla

bezpieczenstwa pacjenta, ale ľównież, amoŻe przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa woli

pĺzewieżć, pacjenta do Szpitala na Izbę Przyjęc. I jest to działanię uzasadnione. Dyľektor ZoZ
zwrócił również uwagę' że placówki podstawowej opieki zdrowotnej powinnY, Íla ile jest to

możliwe, oferowaó pacjentowi tľochę więcej np' w zakresie wykonywania okĺeślonych badań.

Baľdzo często bowiem wydawane są pacjentom skierowania do szpitala, a nie zawsze jest to

uzasadnione. W Szpitalu w Busku - Zdroju pľzyjmuje się ok' l30 pacjentów na dobę (weekend)'

Zdaniem Dyľektora, IzbaPrzyjęć pracuje jak SoR, choć, ZoZ w Busku - Zdroju takiego nie posiada

i nie posiada też doflnansowania w tym zakresie.

Dyľektor ZoZ przekazał ľównież infoľmację dotyczącą wysokości sumy roszczen jakie ZoZ
w Busku - Zdľoju ewentualnie musiałby zapłacic, w pľzypadku wygranych spraw przez ľodziny

pacjentów - byłaby to kwota 3 mln 600 tys. zł'
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2. odpowi adając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza oľaz Radnego Gľzegoľza Jankowskiego,

Dyľektor ZoZ w Busku _ Zdľoju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ w wielu szpitalach, ľównież

w Busku - Zdroju pracują lekarze, ktorry są w wieku emerytalnym i w każdym czasie mogą

zrezygnować, z pracy. Problemy kadrowe w sferze lekarskiej są ogólnie Znane i doÍyczą całego

kraju. Z pracy na oddziale Chiľurgii ogólnej w ZoZ w Busku - Zdroju zrezygnował ordynator
oddziału, najpieľw z funkcji kierownika, a następnie nie wyraŻając zgody na niŻszę uposażenie

również pozostania jako lekaľza. Pozostali dwaj lekaľze również rezygnują zpracy ze względu na

wiek emerytalny oľaz spľawy ľodzinne. Lekarze na oddziale Chirurgii ogólnej mają pľawo czuó

się zmęczeni. obsada lekaruy na tym oddziale w pracy dopołudniowej jest niezła, ale jest

problem z obsadą dyżurów Problem z dyŻurami występuje ľównież na oddziale Interny. Dyľektoľ

czyni staľania w zakľesie pozyskania nowych, dobrych, doświadczonych lekaľzy.

3. Radny Grzegorz Jankowski ponowił swój wcześniejszy wniosek dotyczący miesięcznęgo

przedstawiania spľawozdania finansowego ZoZ metodą poľównawczą zysków i stľat' obecnię
pľzedstawianę spľawozdania nie są czytelne i są mało zrozumiałe dla zwykłego człowieka. Metoda

poľównawcza - np. wľzesięń 20l8 rok i wľzesień 20l9 ľok - będzie zrozumiała dla każdego. Radny

przypomniał ľównież, iz Dyľektor ZoZ zobowiązał się do pľzedstawienia stanu ťaktycznego

zadłuŻenia ZoZ w Busku - Zdľoju. W ľóżnych dokumentach podawany jest rőŻny stan zadłuŻenia.

Starosta Buski Jeľzy Kolaľz w odniesieniu do powyższego poinfoľmował, iŻprzygotowane zostanie

spľawozdanie finansowe metodą poľównawczą - kwartalne.

Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż Biegłego

Rewidenta do badania sprawozdania ftnansowego ZOZ wybieľa Powiat, a Rada Powiatu ten

wybóľ zatwierdza. Dyrektoľ ZoZ jako osoba odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania

zakładu, przedkłada Biegłemu Rewidentowi te dokumenty, o które on prosi. Są to dokumenty

wynikające z okreŚlonych przepisów. Zasady spoľządzania spľawozdań finansowych ZoZ są

w całej Polsce jednakowe'

Dyľektor ZoZ w Busku - Zdľoju Gľzegotz Lasak poinformował,lŻ:

W roku 2014 - stľata finansowa szpitala wynosiła 3 mln 923 tys zł.

W ľoku Ż0l5 - stľata finansowa szpitala wynosiła 4 mln 504 tys zł.

od l lutego 2016 ľoku objął funkcję p. o. Dyľektora ZoZ, ľezygnując z funkcji

Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju'

W ľoku 2016 - strata f,lnansowa szpitala wynosiła 3 mln l93 tys zł iRada Powiatu w Busku -

Zdroju już nie dokładała do straty finansowej ZoZ'

W ľoku 2017 - stľata finansowa szpita\a wynosiła 2 mln 900 tys zł.

W roku 20l8 - stľata finansowa szpitala wyniosła l I79 l47,44 zł.

Tak więc od tľzech lat Rada Powiatu, poza innego ľodzaju pomocą finansową taką jak np.

inwestycja w spľzęt - cryIi inwestycja w swój majątek - nie dokłada do stľaty ťlnansowej ZoZ
w Busku _ Zdľoju. Również stľata finansowa z ľoku na ľok maleje' Jest to wielki sukces

pracowników Zespołu opieki Zdľowotrrej w Busku - Zdroju oraz Dyrektoľa. Powyższe jest

dostľzegane na ľóżnego ľodzaju spotkaniach w lJľzędzie Wojewódzkim, czy Utzędzie
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Maľszałkowskim' Dyľektoľ chciałby, aby ľównież Rada Powiatu w Busku - Zdroju doceniła
powyŻsze. Dyľektoľ ZoZ Życzyłby sobie większego zaufania.

odnosząc się do pľzedstawiania spľawozdań ťrnansowych ZoZ metodą porównawczą zysków
i stľat, Dyľektoľ stwieľdził, iż jakiekolwiek miesięczne spľawozdania nie będą wiarygodne,

wiarygodnośó taką zapewnią spľawozdania kwaľtalne _ wynikające z ptzepływów finansowych

i z nowego systemu Íinansowania podmiotów leczniczych od paŹdzieľnika 20l7 ľoku'

Dyľektoľ Grzegorz Lasak poinformował,iżstara się utrzymywaó finanseZoZ na dobrym poziomie.

Przypomniał również, że dokonał juŻ 6 ľegulacji płac - skutek finansowy ostatnich ľegulacji płac -

to kwota 456 tys zł rocznię. odnośnie ogólnego zadłużenia ZoZ w Busku - Zdroju, Dyľektor
poinfoľmował, iż jest to kwota ok' 19 mln zł. Zobowiązał się do pľzedstawienia informacji
w powyŻszym zakľesie w formie pisemnej.

4. Rady Ludomiľ Leszczyński zŁoĘł podziękowanie dla Geneľalnej Dyrekcji Dľóg Krajowych
i Autostrad oddział w Kielcach za pozytywne rozpattzenie wniosku w zakľesie zmiany

oznakowania drogi kľajowej na odcinku Podlasek - Wolica.

Radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołanie kľótkiego posiedzenia

Komisji Rewizyjnej po zakoÍĺczeniu Sesji Rady Powiatu'

5. Radny Stanisław Lolo złoŻył w dniu 31 maja 2019 ľoku wniosek do Przewodniczącego Rady

Powiatu w Busku - Zdľoju o pľzyjęcie Regulaminu Klubu Radnych PiS w weľsji złoŻonej na Sesji

w dniu 28 lutego 2019 roku. W odniesieniu do powyŻszego Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej

Gądek poinformował, iŻ pozytywnie rozpatzył powyŻszy wniosek. Radnemu Stanisławowi Lolo
udzielona została stosowana pisemna odpowiedŹ'

6. Radny Stanisław Lolo nawiązał do podpisanej przez Prezydenta RP w miesiącu częľwcu bľ. -

ustawy o przywľacaniu połączeń autobusowych i o funduszu ľozwoju przewozów autobusowych.

Radny poinfoľmował,iŻod dnia 18 czeľwca br' z uwagi na nie wydanie pľzez Starostę Buskiego

stosownego pozwolenia, zlikwidowane zostało dotychczasowe połączenie autobusowe przewoŹnika

na tľasie z Mielca do Krakowa przez kilka miejscowości: Szczucin, Rataje, oblekoń, Tľzebica,

Paľchocin, Błotnowola, Brzostków, Pawłów, Grotniki, Nowy Koľczyn. Mieszkańcy tych

miejscowości są obuľzeni, ponieważ było to jedyne i baľdzo potrzebne połączenie funkcjonujące na

tej tľasie.

W odniesieniu do powyŻszego Staľosta Buski Jerzy Kolaľz wyjaśnił, iŻ wlw przewoŹnik dzíała na

podstawie wydanego pozwolenia nie przez Staľostę Buskiego' |eczprzez Maľszałka Województwa

Podkarpackiego. Połączenie o którym mowa dotyczy trzech wojewódĺw: podkaľpackiego'

świętokľzyskiego i małopolskiego. W/w PrzewoŹnik zwrócił się do Staľosty Buskiego tylko
z wnioskiem o to, aby mógł jeżdzić, po dľodze Grotniki - Rataje samochodęm o masie powyżej l0
ton. W odpowiedzi na ten wniosek, Staľosta działając w inteľesie mieszkańców Powiatu Buskiego
poinťoľmował Pľzewożnika, iż dostanie taką zgodę pod warunkiem ustalenia, jako obowiązkowych

dwóch pľzystanków - jednego w gminie Pacanów i jednego w gminie Nov,ny Korczyn. PľzewoŹnik
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ten do tej pory na terenie Powiatu Buskiego nie miał uzgodnionego żadnego pľzystanku - jak chciał
to się zatrzymywał, a jak nie chciał to nie. Zdaniem Staľosty, PrzewoŹnik winien działac zgodnie
z pľzepisami pľawa i posiadać stosowne pozwolenia. Przewożnik negatywnie odniósł się do

przedstawionej propozycj i.

Zdaniem Radnego Stanisława Lolo działania podjęte przez Starostę Buskiego dopľowadziły do

tego, Że PrzewoŹnik zmienił tľasę pľzej azdu i tym samym mieszkańcy zostali pozbawieni
jedynego połączenia. Nie było to na pewno działanie w inteľesie mieszkańców Powiatu Buskiego.

Również Radny Jan Baľtosik stwieľdził, iŻ mieszkańcy w/w miejscowości mają słuszne pľetensje,

bowiem pozbawieni zostali połączenia autobusowego. Wydanie pozwolenia na przejazd powyżej l0
ton związane było z przejazdem w piątki i w niedziele, gdzie większy autokar niezbędny był do

pľzewozv studentów do i z Kľakowa' Radny uwaŻa, Że Staľosta winien lvyjśó naprzeciw

oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Buskiego.

7. W odpowiedzi na pytanie Radnego Romana Dudy, Starosta Buski Jeľzy Kolaľz omówił wstępną

rekrutację do szkół średnich prowadzonych ptzez Powiat Buski. Powyższe podlega codziennej

analizię. Staľosta Buski poinfoľmował o ilości uczniów zalogowanych w pieľwszej pľeferencji.

Dane te są jeszcze płynne i będą ulegai zmianie. ostateczna pełna informacja w powyższym
zakľesie znana będzie l5-16 lipca 20l9 ľoku.

8. Radny Roman Duda zgłosił uwagi przekazane pľzez mieszkańców, któľzy skarżą się na sposób

wykonania oprysków przez pľacowników Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
w miejscowościach Owczary- Pęczelice. W wyniku tych oprysków powstały duże straty, ucierpiały

żywopłoty, kwiaty, ogľódki'

W odniesieniu do powyŻszego Staľosta Buski zobowiązał się do zwľócenia uwagi Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku _ Zdľoju w powyższym zakresie. opryski winny byó

wykonywane w dni bezwietrzne, najlepiej wieczorem zuĘciem stosownych osłon.

9. Rady Ludomiľ Leszczyński poinťormował, iz w wyniku ľozmów z pľacownikami Staľostwa

Powiatowego powziął infoľmacje o nieľzetelnym podziale ostatniej podwyżki płac. Były osoby'

któľe otľzymały l00 zł bľutto i były osoby, któľe otľzymały wielokľotnośó tej kwoĘ.
W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľmowało iż planowana podwyżka

płac zakładała śľednio po l5O Zł bľutto. Śľednio oznacza odstępstwa w dół i w góľę' Staľosta

potwieľdził powyŻsze, były osoby, któľe otrzymały 100 zł brutto i były osoby, któľe otľzymały

270 zł brutto i więcej. 'WyŻsze kwoty podwyżek przyznane zostały osobom, któľe w ciągu

najb|iŻszych miesięcy odejdą na emeľytuľę, aby chociaż na koniec pľacy osiągnęły pewne

wskaŹniki wynagľodzenia.

l0. W odpowiedzí na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej - jaka kwota została pÍzęznaczona na

podwyżki płac w roku bieżącym, Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iz nie pamięta

dokładnej kwoty, ale została ona okľeślona w uclrwale podjętej na Sesji Rady Powiatu w dniu

31 maja 2019 ľoku.
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11. W ođpowiedzi na zapytanĺe Przewodnícącego Rady Powiatu Aĺtdľzeja Gądka, Dyrektor

Placówkí opiekuńczo _ Wlchowawozej w Winiaľaph Píor Zetjaś poinfoľmowď, íż obecna liczba

uychowanków wynosi 25 na 30 możliwych. Liczba wychowawców wynosi 8, a od 1 lipca bt

będzĺe wynosiła 9. Strukfuľa oľganizacyjna Placówkí pľzewiduje l0,5 etatu wychowawców.

2 wychowawców złoĘło wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na duże obcíążenie pÍacą i zbyt

mďe wynagrodzenĺe. 2 osoby nie będące wyehowavrncarĺi złoĘty podanía o ľozrłriązaľlie umowy

o pÍacę w ał'ĺązku z osĺągníęciem wieku eméľytalnego. Lokalny rynek pľacy pľoponuje dużo

wyższe wynagrodzenie nie to w Po_W. Róvľnież czas ĺ koszty zuliązarrc z dojaadem do Placówki
nie ďaałają na korzyść pozyskiwania nowych pracowników. odnośnio urya,g dotycąpych
wspóĘracy czy złej atmosfery pľacy, Dyrektor Po-w w Wíniaľach Píotr Zeljaś ?Aptasz.awsrystkich

zainteľesowanych i majągych jakiekolwiek uwagi i wąĘliwości do odwíedzenia Placówki
w kaedym czasie i ooeny sytuacjí na miejscu. sŕówgzas można ľoznrawĺać o koľrkretach.

4d.25
Wobęc zrealizowania poľądtĺu obľad, PrzewodniczĄsy Rady Powíatu Andľzej Gądek dzĺękując

wszystkim obecnym a vdaał o godz. ll.00 zamknął Ix Sesję Rady Powíatu

w Busku - Zdroju.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
PÍotokół spoządzilal Bľbara Banaś

Ninĺejszy pľotokół stanowi zulięzłą, skľóconą weľsję przebiegu posiedzenĺa IX Sesji Rady Powĺafu

w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 28 czeľwca 2019 ľoku. Dokładny jej pľzebieg n''wrcta

nagranie, udostępnionę na stroníe BiuleĘnu Informacjĺ Publiczľrej Staľostwa Powiatowego

wBusku _ Zdľoju.
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