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Pľotokół Nľ X l20l9

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się vy dniu 8 sieľpnia 2019 ľoku
w sali konferencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

Sesji udzial wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Dyrektoľzy jeclnostek oľganizacyjnych powiattt oľaz słtlżb, inspekcji i straży
Sekľetaľz Powiatu
Skaľbrrik Powiatu
Radca Pľawny oľaz Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oľaz Zapľoszonych osób stanowią załqcznikĺ nr I i 2 do niniejszego
pľotokołu.

Porządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
Ż. Stwieľdzenie quoľum.
3. Pľzyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
5' Spľawozdanie 7'aľz'ądtl Powiatu z działalnoŚci z.a okľes pomiędzy ses.jami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu w spľawie zmian w budŻecie Powiatu
Buskiego w 20l9 ľoklr'

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie pľzeniesieri w wydatkach budżetu
Powiatu Buskiego w 20l9 ľoku.

8. Podjęcie uchwały Racly Powiatu w Busktl - Zdroju w spľawie z.miany uchwały
Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zclľoju z dnia 25 stycznia 2019 roku w spľawie
Wieloletnie.i Pľognozy Ilinansowej dla Powiattl Buskiego na lata 2019 - 2030.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zclľo'irr w spľawie zawaľcia porozumienia
o wspólnej organizac.ii Dożynek Powiatowo - Gminnych Tuczępy 2019.



l0. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku
jednostki oľganizacyjnej na oddanie części

l1. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
lŻ. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek
zebľanych i o godz. 8,00 otwoľzył X Sesję

- Zdroju w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej
nieľuchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikający zart.13 ogólnego Íozporządzenía o ochľonie danych, poinformował,iż:

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

Zdľoju.

realizacji obowiązku tľansmitowania i rejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za
pomocą urządzeń rejestľujących obľaz i dŹwięk orazich udostępniania na podstawie art' l5
ust. 1a ustawy zdnía5 czerwca l998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

go na stronie inteľnetowej administľatoľa oraz na drzwiach sali, w której odbywają się
obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych (2 Radnych uczestniczyło w Sesji od godz. 8'10)' co wobec
ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quoľum pozwalające na

podejmowanie pľawomocnych uchwał oruz decyzji.

Ad.3
Pľoponowany porządek obrad został pľzyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

pľzeciw - 0

u,sĺľzymal się - 0

W oclpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika o nieobecność na Koniisjach Rady Powiatr"l

oraz na dzisiejszej Sesji PľzewodnicZącego Komisji Rewizyjnej, Pľzewodniczący Rady
poinformował, iŻ w/'W złoĄł stosowne uspľawiedliwienie.



Ad.4
Pľotokół Nľ IX/ 2019 z Sesji Rady
został przyjęty pÍzez Radę Powiatu

PowiatuwBusku-Zdľoju
w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zaľządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia
dnia 8 sieľpnia 2019 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący
W okľesie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z ptac Zarządu Powiatu z działalności w okresie

załqcznik nr -' do niniejszego pľotokołu'

z dnia 28 częĺwca 2019 roku

28 czętwca}}l9 ľoku do
Zarządu Jerzy Kolarz.

międzysesyjnym, stanowi

odnosząc się do zapytania Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, Starosta Buski Jeľzy
Kolaľz poinfbľmował, íŻ w ľamach współpracy wszystkich jednostek oľganizacyjnych powiatu,

udzielona zostanie pomoc pľZy przęprowadzce Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie do nowej

siedziby przy ul. Bohateľów Warszawy w Busku - Zdroju.

W odniesieniu do zapytania Pľzewodniczącęgo Rady Powiatu Andľzeja Gądka, na jakim etapie jest

uwłaszczenie dľogi powiatowej na odcinku Magieľów - Piestľzęc, Starosta Buski Jerry Ko|arz
zobowiązał się do pľzedstawienia w/w informacji po zasięgnięciu opinii Naczelnika Wydziału
GKN Staľostwa Powiatowego.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.6
Podjęcie uchu,ały Rady Powiaĺ'u ul Busku - Zdroju w sprawie zmiąn u, budŻecie Powiaĺu Buskiego
w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek

W związku z tym, Że Radni nie zabierali
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZęZ Radę Powiatu

otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

w głosowaniu:

17

dnia 8 sierpnia 2019 ľoku
stanowi załqcznik nr 4 do

zct -

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ X l99 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w sprawie zmian w budżęcię Powiatu Buskiego w 2019 ľoku

niniejszego pľotokołu.

Z



Ld.7
Podjęcie uchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesieŕl w wydaĺkach budzetu
Powiatu Buskiego w 2019 roku,

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw projektu
uchwaĘ.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzięllił odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza
Jankowskiego w zakľesie wysokości środków finansowych na zadanie pod nazwą ''Dla Dobľa
Rodziny".

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wľaz z autopopľawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ X l l00 l20l9 Rady Powiatu w
w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu

załqcznĺk nr 5 do niniejszego pľotokołu.

Busku - Zdroju z dnia 8 sieľpnia 2019 ľoku
Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34/20]9
Rady Powiąĺu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 20]9 rokuw sprawie lľieloletniej Pľognozy
Finansowej dla Powiatu Buskiego na ląta 20]9 - 2030.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu
uchwały.

W związku ztym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wtaz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciv'- 0

vlstrzymął się - 0

4



Uchwała Nľ X l I0l 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie zmiany uchwały NrlYl34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 stycznia
20l9 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 -2030.
- stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu u) Busku - Zdroju w sprawie zawarcia porozumienia
o wspólnej organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych Tuczępy 20I9.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zabieľając głos podtr zymał swoje stanowisko zgłoszone podczas

Komisji Rady Powiatu w zakľesie nietrafnego ustalenia terminu oľganizacji dożynek powiatowych,

bowiem w tym samym dniu tj' 18 sieľpnia bľ. odbywa się kilka innych imprez dożynkowych
w poszczególnych gminach na terenie Powiatu Buskiego.

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

uchwały pod głosowanie,

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - I

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ X l l02 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 2019 ľoku
w spľawie zawarcia poľozumienia o wspólnej oľganizacji DoŻynek Powiatowo - Gminnych
Tuczępy 2019 - stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 10

Projekt Uchu,clły Rady Powiatu w Busku - Zdroju yý sprav,ie wyľaŻenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem,

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały'

W odpowieclzi na zapytanie Radnego Jana Bar1osika, Pľzewodniczący Zarządu.Ieľzy KolaľZ, po

zasięgnięciu infoľmacj i, przekazał, iŻ czynsz za wynajem 1 8,5 m2 powieľzchni uŻytkowej wynosi

5]0 zł + VAT miesięcznie'

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

uchwały pod głosowanie.



Uchwała została przyjęÍa ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymaĺ się - 2

Uchwała Nľ X ll03 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 8 sierpnia 20l9ľoku
w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanię części
nieľuchomości w najem - stanowi załqczník nr 8 do niniejszego protokołu.

Imienny wkaz głosowań pľzepľowadzonych podczas X Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
w dniu 8 sieľpnia 2019 ľoku _ stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Ad. tl
Sprawy rőŻne i wolne wnioski:

l. Starosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował o otľzymanych z budżetu państwa śľodkach

finansowych w wysokości 2 487 tys. zł na usuwanie skutków klęsk zywiołowych roku bieżącego.

2. Staľosta Buski Jeľzy Kolarz przedstawił informację dotyczącą ľekľutacji do szkół śľednich

pľowadzonychprzez Powiat Buski oľaz infoľmację w zakresie pľzygotowania szkół i inteľnatów

do rozpoczęcia nowego ľoku szkolnego. Ponadto poinformował o wejściu w życie ustawy - zmiana
Kaľty Nauczyciela mówiącej o podwyŻkach.

3. Staľosta Buski Jerzy Kolaľz otaz Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz
przedstawili informację w zakľesie ustaleń zę spotkania z Przewożnikiem realizującym

dotychczasowe połączenie autobusowe na tľasie z Mielca do Kľakowa przez kilka miejscowości
Powiatu Buskiego. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poinformował, iz
PľzewoŹnik wycoťał się z realizacji w/w połączenia z uwagi na nierentownoŚć kursu. Starosta

Buski poinformował o podjętych działaniach w zakresie uruchomienia od l wľześnia bľ. kuľsu na

tľasie Szczucin - Nowy Koľczyn.

4' Staľosta Buski Jeľzy Kolarz przekazał Radnej Teľesie Krupskiej inÍbľmację w zakľesie śľodków
finansowych przeznaczonych na nagľody dla pľacowników Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku -

Z đr oj u zw i ązany ch z r e a|izacj ą d o d at k o wy ch zad an.

5. Staľosta Buski Jeľzy KoIarZ oraz Naczelnik Wydziału GKN Henľyk Kľzyżański udzielili
odpowiedzi na zapytanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, na jakim etapie jest

uwłaszczenie dľogi powiatowej na odcinku Magieľów - Piestrzec' Wojewoda Świętokľzyski
w maju 2018 roku wydał decyzję o przekazaniu nieodpłatnie narzecz Powiatu Buskiego pľawa

własności mienia Skaľbu Państwa służącego rea|izacji zadań własnych powiatu. Uľegulowany
został stan prawny własności pasów dľogowych w tym na odcinku drogi Magieľów - Piestrzec wg

danych z opeľatu ewidencji gľuntów z lat 50-60 XX. w. Niestety, Powiat Buski nie dysponuje



pľawem własności w takich parametľach, jakim parametrom powinna odpowiadać dľoga powiatowa
zgodnie z ľozporządzeniem. Starosta Buski dodał, iŻ z uwagi na powyŻsze Powiat nie może
dokonać przebudowy tej dľogi, natomiast możliwe jest wykonanie pewnych pľac w istniejącym
pasie dľogowym w ramach biezącego utľzymania dróg.

6. Radny Tadeusz Jewiarz złoŻył imiennę podziękowania dla wszystkiclr osób zaangaŻowanych

w działania dotyczące budowy ronda w miejscowości Stopnica (dľoga powiatowa nr 0103T Solec -

Zdrőj - Stopnica łącząca z drogą kľajową nr 73 w miejscowości Stopnica). GDDKiA w Kielcach
poinfoľmowała, iŻ pľzedmiotowę zadanie zostało umieszczone w stosownym programie oceny

bezpieczeństwa.

7' W odniesieniu do zapytania Radnego Ludomira Leszczyńskiego, Starosta Buski Jerry KoIarz
poinfoľmował, iŻ powodem wykluczenia z haľmonogľamu pľac przebudowy dľogi Strzałków -

Smogorzów był bľak zajętości pasa drogowego' czyli niespełnienie warunków do dokonania
pľzebudowy drogi. Pľzebudowa dľogi z poszerzeniem, nastąpi po spełnieniu ýw wymogu.

8. Radna Teresa Kľupska zwrőciła się z pytaniem, czy mieszkańcy więdzieli, Że moŻna było składać
podanie o odszkodowanie za zajęcie pasa dľogowego? W odniesieniu do powyższego Starosta

Buski poinformował, iŻ nie ma obowiązku inťormowania o powyższym. To w inteľesie

mieszkańców leży śledzenie na bieŻąco zapisów prawnych.

9. W odniesięniu do zapytania Radnej Teľesy Kľupskiej, Staľosta Buski Jeľzy Kolarz wskazał
odcinek dľogi, któľy będzie remontowany w m' Góľnowola tj' od dľogi kľajowej 79 do pľzepusttt

w m. Górnowola.

l0. W odniesieniu do zapytania Radnej Teľesy Kľupskiej, Staľosta Buski Jerzy Kolaľz
poinformował' iŻ raczej nie pľzewiduje się zatľudniania nowych nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Powiat Buski' byÓ może będą to pojedyncze pľzypadki. W pieľwszej
kolejności dopełnione będą etaty nauczycieli niepełnozatrudnionych.

l l. Radny Piotľ Wąsowicz zgłosił do DyľektoraZoZ w Busku - Zdľoiu n/w zapytania:

- Jaka jest sytuacja kadrowa w ZoZ na poszczególnych oddziałach, czy są duŻe braki lekaľzy
i pielęgniaľek i co jest ľobione, by utľzymać dobľe tunkcjonowanie szpitala w aspekcie kadľowym ?

- Czy zakup sprzętu, aparatuľy medycznej, w tym cyfľowego apaľatu rtg będzie ľealizowane
zgodnie z informacją pľzedstawioną na Radzie Społecznej ZoZ?

- Czy ľegulacje płac zostały wpľowadzone zgodnie z wymogami i jaki to będzie miało skutek

finansowy w skali ľoku?

- Jak pľzedstawia się sprawa zadłuŻęnia Szpitala w kontekście dobľego wyniku finansowego za

I półľocze br? Czy jest zwłoka w spłacie ľat? Czy wszystkie płatności są ľegulowane na bieŻąco?

- Jak f-unkcjonuje IzbaPrzyjęć w soboty iw rriedziele. Czy w dalszym ciągu do pacjentów muSZą

zejść lekaľze z oddziałów? Może trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania, Żeby skľócić czas

oczekiwania pacjentów na Izbie Przyjęć?

Ponadto Radny wyrazíł swoje zadowolenie i złożył podziękowanie Dyrektoľowi i Pľacownikom
ZoZ w Busku - Zdroju za sukces, który został osiągnięty w tľzecim ľoku pľacy jako Dyľektoľa
ZOZ,



l2. Radny Piotľ Wąsowiczzwtőcił ľównież uwagę w zakľesie bľaku właściwego oznakowania dľóg
powiatowych' Są braki w zakresie oznakowania terenu zabudowanego. Są tablice zielone
z nazwą miejscowości' natomiast brak jest znaku mówiącego, że jest to teľen zabudowany.

Ponadto Radny zwľócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju, jak
na ul. Łagiewnickiej Policja ľoz|icza z szybkości? Czy dopuszczalna jest pľędkość 50 czy 90 km/h?

l3. Radna Bogusława Majcheľczak poľuszyła kwestię poľuszania się na dľogach po zmľoku przez
osoby nieletnie na hulajnogach elektrycznych. Zvłrőciła się z prośbą do Komendanta Powiatowego
Policji w Busku - Zdroju orazrodziców o zwrócenie uwagi na ten pľoblem.

14. Radny Roman Duda zwrőcił się z zapytaniem do Dyľektora ZoZ w Busku - Zdľoju jak
aktualnie przedstawia się ľealizacja progľamu kolonoskopii'

15. Radny Roman Duda w imieniu mieszkańców zgłosił uwagi w zakresie głośnego zachowywania
się młodzieŻy po godz. 22.00 na tęľenie Glinianek w Busku - Zdroju. Zvłrőcił się z prośbą do
Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o częstsze kontrole w tamtym ľejonie.

l6. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się z pytaniem ilu uczniów z pierwszego logowania do

I Lo w Busku - Zdľoju nie dostało się do tej szkoły? W odniesieniu do powyŻszego, Starosta Buski
Jerzy Kolarz poinfoľmował, iż wszystkie osoby, któľe jako szkołę pieľwszego wyboľu wybľały I Lo
w Busku - Zdľoju i któľe pľzede wszystkim spełniły odpowiednią granicę punktów, zostały na

pewno przyjęÍe.

17. Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zabieľając głos

poinformował, iŻ w całej Polsce sytuacja kadrowa w szpitalach publicznych jest baľdzo tľudna' To

dotyczy ľównież Szpitala w Busku - Zdroju. obsada dopołudniowa jest na dobľym poziomie,
natomiast problemy są z dyŻurami. Czynione są starania w kierunku zatrudnienia nowych lekarzy.

Dyrektor przedstawił infoľmację w zakľesie aparatury medycznej i spľzętu medycznego, a takŻe
potrzeb w tym zakľesie. odnoŚnie regulacji płac dla pracownikőw ZoZ, poinfoľmował, iŻ od czasu

objęcia stanowiska Dyľektoľa, dokonał już7 regulacji płac. odnosząc się do zapytania dotyczącego
spłaty zadłuŻenia Szpitala, poinformował, iż wszystkie płatności są ľegulowane na bieżąco'
W spľawie Í'unkcjonowaniaIzby Przyjęć,, Dyľektoľ poinfoľmował,iŻ od l sieľpnia bľ' wpľowadził
weekendowe dyzuľy na lzbię Przyjęć,, aby skľócić czas oczekiwania pacjentów. Ponadto Dyľektoľ
poinformował o ilości pacjentów leczonych w poľadniach oraz w oddziałach szpitalnych. odnosząc
się do zapytania w zakľesie realizacji pľofilaktycznego pľogramu badań kolonoskopii, Dyrektor
poinÍbrmował, iŻ w/w pľogľam jest réalizowany dobľze, ale mógłby byĆ, realízowany lepiej. Jeszcze
jest zbyt małe zainteľesowanie mieszkańców. Dyľektoľ zachęcił do koľzystania z w/w pľogľamu'

Koncząc, Dyľektoľ ZOZ Grzegorz Lasak podziękował współpľacownikom za osiągnięcie tak

dobľego wyniku Íinansowego zalpőłľocze 2019 ľoku'

18. Pieľwszy Zastępca Komendanta KPP w Busku - Zdľoju kom. Aľtuľ Pietľas kľótko odniósł się
do spľaw podnoszonych przez Radnych, zobowiązując się do zwľócenia uwagi na powyŻsze

zagadnienia.




