
RADA POWÍATU
W Busku-Zdroju
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Protokół Nr XXVI lU2013
z Sesji Rady Powiatu w Busku ~ Zdroju

która odbyła sie w dniu 27 czerwca 2013 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Naczelnicy' Wydziałów Starostwa
Radca Prawny - Bożena Sadłos
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Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój
Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Roman Sobczak - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
Robert Bujny - Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej W Busku -
Zdroju
Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
Teresa Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku ¬ Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju

_ Krystyna Kaleta ~ Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych
W Busku _ Zdroju

_ Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
_ Eugeniusz Witek - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
_ Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

I4.
_ Stanisław Kozioł- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej W Gnojnie
_ Tomasz Łukawski - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy

Helena Bcbel - Dyrektor Domu Pomocy' Społecznej w Zborowie

Społecznej w Gnojnie › I
_ Aneta Chwalik ~ Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Swiadczeń oraz
Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

_ Dorota Kalita - Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Busku - Zdroju

Mieszkańcy Powiatu Buskicgo
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
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Porządek obrad:

DCI:--¬JO\Ll1-ł3~UJl\J'-'

. Otwarcie Sesji.
_ Stwierdzenie quorum.
_ Przyjęcie porządku obrad.
_ Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
_ Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami_
_ Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2012 r.

_ Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za rok 2012.

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2012 rok.

b) absolutorium dla Zarządu Powiatu 2 wykonania budżetu za 2012 rok.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2012 rok.
d) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku.
e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów

pływaj ących.
1) uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

2013 - 2015”.
g) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.
h) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości W dzierżawę.
i) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego_

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
ll. Dyskusja na temat zasadności funkcjonowania w budynku Starostwa Powiatowego

w Busku ~ Zdroju agencji ubezpieczeniowej.
12. Sprawy rózne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1
Obradom przewodniczył Krzysztof Gajek -- Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu zebrani na sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć
zmarłego Starosty Pińczowskiego Pana Jana Moskwy.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek oświadczył, że zgodnie z listą obecności na
wykazanych 20 Radnych, aktualnie W posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych. wobec powyższego
Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych
oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.
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Radny Jacek Strzelecki zabierając głos, zapytał _jaki _jest sklad osobowy Rady Powiatu w chwili
obecnej, ilu członków liczy' Rada Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gąjek wyjaśnił. iż w chwili obecnej Rada Powiatu liczy
20 radnych.

Radny Jacek Strzelecki zapytał czy powyższe jest zgodne ze statutem. Radny przypominając,
iż w dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie nad absolutorium. stwierdził że Rada jest
w składzie niestatutowym. Następnie zapytał czy dzisiejsze obrady będą prawomoene. czy zostało
to sprawdzone.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek stwierdził. że dzisiejsze obrady są prawomocne

Ad' 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił niżej wymienione wnioski
o zmianę porządku obrad:

1. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w pkt 9 litera „d” w brzmieniu:

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

„d” przeniesień W wydatkach budżetu Powiatu Buskiego W 2013 roku.

2. Wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 nowych projektów uchwał - po literze „i” liter
„j” oraz „k” w brzmieniu:

j) wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
projektu pn. _„Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem W Oddziale
Ginekologiczne - Położniczym i Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju” W ramach programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demogra czno ›› epidemiologicznyeh” nansowanego
ze środków Mechanizrnu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 2014 oraz zabezpieczenia środków
tinansowych na _jego realizację.

. k) zrniany uchwały nr XXVf258f'2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskicgo
na lata 2013 - 2030.

Radny Jacek' Strzelecki stwierdzając, iż nie przekonała go odpowiedź Przewodniczącego Rady
Powiatu, zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu wyjaśniająeego pizedmiotową
sprawę. Radny wyjaśnił, że zwiększona o jeden liczba radnych _zdecydowanie zmienia sytuację
klubu „Nasz głos w powiecie”. Przyjmując, że skład rady liczy 19 radnych, 'A liczby radnych w
przypadku składania wniosków statutowych wynosi 4,25. W chwili obecnej, jeśli radnych jest 20,
proporcje są zupełnie inne. Następnie zapytał czy Pan Andrzej Gądek usprawiedliwił swoją
nieobecność na dzisiejszej Sesji. Radny przypomniał, iż Pan Andrzej Gądek otrzymał zaproszenie,
czyli był formalnie zaproszony na Sesję jako radny.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek poprosił Radnego Jacka Strzeleckiego
0 sprecyzowanie wniosku.
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Radny' Jacek Strzelecki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pkt 3a w brzmieniu:

3a Przedstawienie podstaw' prawnych prawomocności obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

Następnie głos zabrał Starosta Buski .Jerzy Kolarz, stwierdząjąc, iż nie warto czynić przedmiotem
publicznej debaty problemu czy Pan Andrzej Gądek jest radnym czy nie. Starosta Buski Jerzy
Kolarz wyjaśnił, że sytuacja prawna jest skomplikowana. W związku z tym, iż nie zakończyła się
procedura administracyjna Pan Andrzej Gądek zgodnie z opiniami wielu prawników jest radnym.
Zgodnie z innymi opiniami radnym nie jest. Starosta stwierdził, iż trzeba poczekac' na wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego. To, ze Pan Andrzej Gądek został zaproszony przez
Przewodniczącego Rady na dzisiejszą Sesję oraz to, że Rada liczy obecnie 20 członków nie jest
wyjątkiem. Starosta Jerzy Kolarz przypomniał. iż podobna sytuacja miala miejsce w mieście
Starachowice, gdzie Sąd przywrócił mandat radnemu Rady Miejskiej. Kontynuując Starosta Buski
Jerzy Kolarz poinformował, że WSA w Kielcach przywrócił Panu Andrzejowi Gądkowi termin do
złożenia skargi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego. Postępowanie zostało wznowione, mandat funkcjonuje.
Jednocześnie Rada Powiatu podjęła uchwałę o powołaniu nowego radnego w miejsce wygasłego
mandatu. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w Biurze Obsługi Rady i Zarządu znajduje
się postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dotyczące prawomocności
uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
odrzucił skargę Pana Andrzeja Gądka na jedną z uchwał Rady Powiatu stwierdzając, że wfw nie
mial interesu prawnego zaskarżając przedmiotową uchwałę. Na dzień 13 sierpnia 2013 roku został
wyznaczony w NSA termin rozprawy ze skargi kasacyjnej Pana Andrzeja Gądka od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie ze
skargi Pana Andrzeja Gądka na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego
2012 roku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Wówczas, jeżeli Sąd
rozstrzygnie przedmiotową sprawę na jednym posiedzeniu, sytuacja będzie zamknięta, wyjaśniona.
Starosta Buski dodał, że pomimo, iż w Sesjach bral 'udział Pan Andrzej Gądek, uchwały
podejmowane przez Radę Powiatu do tej pory, nie zostały zakwestionowane przez Wojewodę
Świętokrzyskiego. Poinformował, że proces karny, lustracyjny zakończył się, jednak zgodnie
z wyjaśnieniami do ustawy o samorządzie powiatowym wygaszenie mandatu następuje równiez
w „formie administracyjnej". Postępowanie administracyjne nie zakończyło się. W związku
z powyższym Starosta Buski uznał wniosek Radnego Jacka Strzeleckiego za-bezcelowy.

Radny Jacek Strzelecki stwierdził, że wystąpienie Pana Starosty spowodowało to o co prosił -
dyskusję. Kontynuując dodał, że to, iż dokumenty w przedmiotowej sprawie znajdują się
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu nie umniejsza Jego prawa do uzyskania informacji od
Przewodniczącego Rady, że wszystko zostało sprawdzone, zgodnie ze Statutem lub innymi
przepisami prawa, iż obrady Rady są prawomocne Radny Jacek Strzelecki poinformował,
że wniosku .o rozszerzenie porządku obrad nie wycofuje. Następnie dodał, iz spodziewał
się uzyskania konkretnej odpowiedzi, gdyż taka _jest rola Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad tj. wprowadzenia w pkt 9 po literze „i” litery „j”
w przytoczonym wyżej brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
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głosów - na 18 radnych obecnych na sali:

za ło”
przeciw- U

w.s'Irz__'.'m‹.rł się - 0

Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad tj. wprowadzenia w pkt 9 po literze „Í” litery „k”
w przytoczonym wyżej brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
głosów- na 18 radnych obecnych na sali:

za ›- 18
przeciw -- O

wstrzymał się -- O

Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad tj. wprowadzenia pkt 3a w przytoczonym wyżej
brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu W głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 radnych
obecnych na sali:

za ~ 5
przeciw -112

wstrzymał się - 1

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Gajka, porządek obrad wraz
z przyjętymi powyzej poprawkami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
głosów - na 18 radnych obecnych na sali:

za - 14
przeciw -- O

wstrzymał się - 4

Ad. 4
Protokół Nr XXVII/2013 z dnia 22 maja 2013 roku został przyjęty' przez Radę Powiatu bez uwag,
w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 radnych obecnych na sali:

za - łó'
przeciw -- U

wstrzymał się ›- U

Ad.S
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 22 .maja 2013 roku
do 27 czerwca 2013 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym
Zarząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie rniędzysesyjnym, stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek podziękował za przedstawione sprawozdanie.
Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18
radnych obecnych na sali:
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za --- 18
pr'zer,'iw - U

ir-'.\'rr'zj-'moi się -- O

Ad. 6

Interpelacje i zapytania Radnych:

l.Przewodniczący Krzysztof Gajek zgłosił nfw interpelację:

1.1. Radny w imieniu swoim i mieszkańców' gminy Nowy Korczyn zwrócił się o wykoszcnie
poboczy przy drogach powiatowych na terenie wfw gminy.

2. Radna Zofia Guz zgłosiła n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Radna przekazała, że otrzymała dużo sygnałów dotyczących zaniedbań w zakresie wykaszenia
poboczy, podbierania rowów oraz remontów dróg na terenie gminy Tuczępy.
W związku z czym należy dokonać dogłębnej analizy dróg powiatowych na terenie wfw gminy.

2.2. Radna zwróciła się z zapytaniem jaki jest temun wykonania wszystkich prac związanych
z uregulowaniem stanu prawnego w zakresie działek w m. Jarosławiec.

2.3. Radna przypomniała, ze 2 lata temu dozynki powiatowe W Tuczępach obsługiwała ñnna
zewnętrzna, która organizowała kwestie związane 2 wyżywieniem. Radna zwróciła się
*L zapytaniem, czy tegoroczne dozynki zostaną zorganizowane również w taki sam sposób tj. przez
lirmę zewnętrzną. Według radnej dożynki są imprezą, podczas której, zgodnie z tradycją, rolnicy
wystawiają swoje płody rolne, prezentują się koła gospodyń wiejskich oraz odbywają się pokazy
zwierząt. Radna dodała, że w dzisiejszych czasach dzieci rolników nie znają zbóż podstawowych.
Zatem, należy zastanowić się, czy nie przywrócić koncepcji tradycyjnych dożynek, gdzie
eksponowane było prawdziwe rolnictwo.

3. Radny Roman Duda zgłosił nfw zapytanie:

3.1. Radny zwrócił się 2 zapytaniem, czy jest mozliwość zapoznania radnych z odpisem
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącym sprawy Radnego Andrzeja
Gądka. Radni otrzymali bowiem w materiałach informację. że radny Andrzej Gądek zwrócił się ze
skarga, czy podejmowane przez radę powiatu uchwały są prawomocne, w związku z tym powinni
również otrzymać w/w informację, która znajduje się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu. Radny
stwierdził, że nie wie kto ma radnych informować o takich faktach, czy mają oni sami dzwonić do
Biura Obsługi Rady i Zarządu z takim zapytaniem. Przyjęty został bowiem zwyczaj, że radni są
informowani. W związku z tym radny zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby zwrócił uwagę
na ważniej sze sprawy zwłaszcza, że przedmiotowy temat budzi również zainteresowanie
intcmautów, którzy zadają dużo pytań, uwag, czasem nawet nieprzyzwoityeh. Radny podkreślił, ze
niedoinformowanie rodzi wszelkiego rodzaju nieporozumienia.

4. Radny Grzegorz Lasak zgłosił nfw interpelację:

4.1. Radny Grzegorz Lasak zaproponował wystąpienie na zasadzie rezolucji przez Radę Powiatu do
komisji deregulacyjnej sejmowej bądż do Prezesa Rady Ministrów z uwagi na zaistniały problem

6



prawny, tj. aby mandat radnego był wygaszany na skutek prawomocnego skazującego wyroku sądu.
Radny wyjaśnił, że według Niego Rada Powiatu nie może poprawiać wyroków sądu oraz mieć
kompetencji do głosowania nad wyrokiem sądu. Radny Grzegorz L-asak zobowiązał się do
ewentualnego przygotowanie rezolucji w powyższym zakresie.

5. Radny Jacek Strzelecki zgłosił n/w interpelację:

5.1. Radny Jacek Strzelecki zwrócił się o doprecyzowanie odpowiedzi na interpelację z dnia
22 maja 2013 roku udzielonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju w sprawie podjęcia
działmi w związku ze złym stanem nawierzchni ulicy Korczyńskiej. Radny podkreślił, ze oprócz
zapadających się chodników dużo nieprawidłowości i zastrzeżeń występuje na całej długość
nawierzchni w/w ulicy. W związku z powyższym Radny Jacek Strzelecki zwrócił się do Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o przedstawienie infonnacji, jaka jest opinia PZD
w Busku-Zdroju na temat remontowanej w ubiegłym roku ulicy.

6. Radny Marek Szczepanik zgłosił n/w interpelację:

6.1 Radny Marek Szczepanik dołączył się do apeli swoich przedmówców' w kwestii poprawienia
stanu rowów przy drogach powiatowych. Przekazał, że w dniu dzisiejszym mieszkańcy m.
Białobo1'ze gmina Stopniea zwrócili się do Niego z prośbą o interwencję w zakresie wykoszenia
rowów przy drodze powiatowej Stopnica - Oleśnica.

7. Radny Andrzej Lasak zgłosił nfw interpelację i zapytanie:

7.l.Radny Andrzej Lasak skierował swoje zapytanie do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR,
który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Powiatu, czy w przypadku, gdy rolnicy spiszą
protokoły tzw. szkodowe w zakresie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk
pogodowych i zgłoszą te szkody do Biura Powiatowego ARiMR to otrzymają dopłaty bezpośrednie
i inne, W tym środowiskowe, przysługujące zgodnie z obowiązującym prawem.

'2.2. -Radny Andrzej Lasak zwrócił się z zapytaniem do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach Oddział Busko -- Zdrój dlaczego rzeka Maskalis kończy swój bieg
(zgodnie z ewidencja) na granicy trzech miejscowości, tj. Gorysławiee, Górki, Szczerbaków, nie
zaś zgodnie ze stanem faktycznym uchodzi do rzeki Nidy. Jednocześnie Radny zapytał, czy
możliwa. jest konserwacja dolnego odcinka wfw rzeki nazwanego rowem szczegółowym.
Interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad. 7
Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2012 r. -- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów -
na 17 radnych obecnych na sali:

za-I7
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Radny Andrzej Skubera był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Ad. 8
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za rok 2012 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 radnych
obecnych na sali:

za - I 7
przeciw 0

wstrzymał się - O

Radny Andrzej Skubera był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając
je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Raajø Powialu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2012 rok

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

Komplet sprawozdań 2 wykonania budżetu powiatu buskiego za 2012 rok - stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 radnych
obecnych na sali:

za ~ I4
przeciw - 0

wstrzymał się -- 2

Radny Andrzej Skubera był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Krzysztof Wojtaś był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 290 12013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2? czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 2 wykonania budżetu
za 2012 rok - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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b) Projekt Ĺ„"'c'hu-'ały Rady Powiatu 11-' Bu.s'ku - Zdroju W sprawie ałlsriłnlorinnt rłła Zarządu
Powiatu 2 wyłainania budżetu za 2(Jł2 rok.

Przewodniczący' Rady Powiatu w Busku - Zdroju KrzysztofGajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Szczepanik odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju - komplet dokumentów stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.

Radny Jacek Strzelecki oświadczył, iż nie ma zastrzeżeń do sprawozdania finansowego oraz do
realizacji budżetu - stąd .lego głos wstrzymujący się w trakcie głosowania
W przedmiotowej sprawie. Radny poinformował, że .lego zastrzeżenia dotyczą mkcjonowania
i pracy Zarządu Powiatu. Radny Jacek Strzelecki przypomniał, ze W trakcie ubiegłorocznej Sesji
absolutoryjnej wstrzymał się od głosu wyraźnie mówiąc czego nie akceptuje w pracy Zarządu
Powiatu. Zdaniem Radnego wówczas wydawało się, że jest możliwe ustalenie demokratycznych
zasad - tak jak przepisy prawa i dobre obyczaje nakazują. Następnie Radny przypomniał początek
dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. Stwierdził, iz Jego wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad
mógł być przegłosowany bez wystąpienia Pana Starosty. To wystąpienie mogło się pojawić póżniej
- w trakcie dyskusji nad wprowadzonym do porządku na .lego wniosek punktem. Radny podkreślił,
że Jego wniosek został przegłosowany przez Radę jako niezasadny a za chwilę głos
W przedmiotowej sprawie zabrali Radny Roman Duda oraz Radny Grzegorz Lasak. Radny
stwierdził, że nie by się nie stało, gdyby tak z szacunku dla siebie, proponowana przez Niego
procedura została dotrzymana. Podejrzewa, że wystąpienia Radnych byłyby również podobne.
Kontynuując, stwierdził, że tak dzieje się w trzyletniej pracy Rady. Dodał, że czasami pozwala
sobie na bardzo ostre wystąpienia publiczne, bierze za nie odpowiedzialność i miał nadzieję,
że doprowadzą one do jakiejś zmiany w pracy Rady. Radny Jacek Strzelecki stwierdził,
że jest zaskakiwany przez kolegów 2 Klubu sprawująeego władzę w Powiecie Buskim
informacjami podawanymi w ostatniej chwili. Wyjaśnił, iż na ostatniej Komisji Finansowo -
Budżetowej otrzymał materiały obszemiejsze niż wtedy, kiedy podejmował decyzję
W sprawie skargi dotyczącej funkcjonowania w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
agencji ubezpieczeniowej. Radny dodał, że nie mógł być obecny na ostatniej Sesji oraz Komisji
Rewizyjnej, podjął określoną decyzję, natomiast teraz Jego wiedza na ten temat jest inna.
Kontynuując Radny stwierdził, że podobnie dzieje się w przypadku Szpitala. Poinformował, że nie
twierdzi, iż niektóre sprawy zostałyby przez Niego załatwione lepiej. Uważa natomiast, że sposób
procedowania nad tymi sprawami nie przebiega tak jak powinien. Radny zaznaczył, że tak działo
się w przypadku przyjęcia budżetu oraz wówczas, kiedy zgłaszane były wnioski o zorganizowanie
debaty dotyczącej Szpitala czy emisji obligacji przez Powiat. Zdaniem Radnego debata w sprawie
Szpitala zamieniła się w kurs prowadzenia Szpitala natomiast dyskusja w sprawie obligacji była
spotkaniem z bankowcem, co dla Radnego jest małą formą reklamy. Zaznaczył, że niekoniecznie
chciał być specjalistą od prowadzenia Szpitala czy bankowości. Stwierdził, że to co się dzisiaj
dzieje w dużej mierze jest konsekwencją sytuacji finansowej Powiatu. Radny jako przykład wskazał
to, co się dzieje w Szpitalu, kolejne budżety, wnioski o realizację przedsięwzięć, zgłaszane przy
konstruowaniu budżetu, które pozostają niemalże bez odpowiedzi. Radny Jacek Strzelecki
stwierdził, ze nie może ta.k być, iż będzie uczestniczył i czuł się odpowiedzialny za decyzje
podejmowane w Powiecie nie mając możliwości uzyskania rzetelnej informacji. Radny podkreślił,
że tylko rzetelna informacja, podana we właściwym czasie i formie daje Mu możliwość
uczestniczenia. Radny uwaza, że na dzien dzisiejszy Jego udział w zarządzaniu Powiatem jest
zdecydowanie ograniczony. Poinformował, że będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium
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Zarządowi Powiatu. Następnie zaapelował do Przewodniczącego Rady Powiatu o wykazanie
większej inicjatywy. Zdaniem Radnego w trakcie obrad Sesji to Przewodniczący Rady powinien
przejąć inicjatywę i być osobą, która Sesją kieruje.

Radny Grzegorz Lasak -- Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej oraz
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Klubu Radnych PSL zabierając glos, zarekomendował wszystkim
Radnym udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012
rok. Radny poinformował, że budżet _jest planem dochodów, przychodów
i wydatków. Nad tym planem pracują wszyscy Radni - zatwierdzają go, na wielu Sesjach
poprawiają, a w dniu dzisiejszym dokonują oceny jego wykonania. Zdaniem Radnego oceniana jest
nie tylko praca Zarządu Powiatu. Jest to również ocena radnych, Skarbnika Powiatu, pracowników
Wydziału Finansowo -- Budżetowego, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, wszystkich
pracowników Starostwa Powiatowego. Kontynuując Radny podkreślił, że dochody zostały
umiejętnie zaplanowane oraz zrealizowane w 99%. Oznacza to, że nie byly one planowane nad
wyraz, ale na miarę możliwości Powiatu. Zdaniem Radnego, Powiat nie ma takich mozliwości
w pozyskiwaniu dochodów jak np. samorząd gminny. Radny stwierdził, iż realizacja budżetu
wymaga dużego wysiłku ze strony pracowników, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych. Duży jest również wysiłek w tym zakresie Zarządu Powiatu. Wydatki zostały
wykonane na poziomie 91%. Powyższe spowodowane jest tym, iż niektóre inwestycje nie mogły
zostać zamknięte w ubiegłym roku budżetowym. Przeszły do realizacji w roku 2013. Jest to rzecz
naturalna. Radny podkreślił, że nie dokonuje się oceny według kryteriów sympatii czy antypatii do
Zarządu. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że wygranie wyborów, dzięki udzielonemu przez
społeczeństwo zaufaniu, oznacza wzięcie odpowiedzialności za wszystkie sprawy Powiatu. Radny
stwierdził, iż miarą działania Zarządu, Skarbnika, pracowników jest umiejętność pozyskiwania
środków zewnętrznych. Radny przypomniał. że Zarządowi udało się pozyskać środki finansowe na
rozbudowę- Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz usuwanie skutków powodzi. Przeznaczone
również środki na remonty cząstkowe, wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych oraz inne
zadania.

Jako kolejny głos zabrał Radny Zbigniew Jastrząb. Radny poinformował, iż chciałby, aby każdy
zadał sobie wewnętrzne pytanie: czy praca Zarządu mogła być inna i czy mogła spowodować nieco
inne sytuacje. Pomimo pozytywnych rzeczy, które wydarzyły się W pracy Zarządu w trakcie 2012
roku, o których mówił Radny Grzegorz Lasak zastanowienie powinny wzbudzić dwie kwestie: jak
wyglądałby dzisiejszy budżet Powiatu, gdyby nie konieczność zwrotu 15 mln zł, czy Zarząd miał
wpływ na to, co wydarzyło się w Szpitalu.

Starosta Buski Jerzy Kolarz podziękował Komisji Rewizyjnej za sformułowanie wniosku
w przytoczonym wyżej brzmieniu. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jacka Strzeleckiego oraz
Radnego Zbigniewa Jastrzębia Starosta Buski wyjaśnił. iż nie twierdzi, że Zarządowi wszystko
udało się zrobić i wszystko było dobrze. Nie można jednak zgodzić się z niektórymi
sformułowaniami dotyczącymi braku przepływu informacji. Starosta podkreślił, iż stara się
w sposób jak najbardziej szczegółowy informować radnych o wszystkich poczynaniach, decyzjach
Zarządu. l)obitnym tego przykładem są Sesje Rady Powiatu, gdzie nawet najdrobniejsze sprawy są
radnym przekazywane. To, czy radny ma wpływ na przyjęcie formy budżetu zależy od jego
indywidualnej pracy. Przyjęty został regulamin uchwalania budżetu, który określa termin zgłaszania
wniosków przez radnych. Zgłoszone przez radnych wnioski są analizowane przez Zarząd oraz
Komisje pod względem zasadności oraz przyjmowane do realizacji. Zarząd analizuje i przyjmuje do
realizacji również wnioski Komisji, o czym radni są informowani W przedstawianym sprawozdaniu
z działalności Zarządu Powiatu za okres pomiędzy sesjami. Starosta stwierdził, ze na tym polega
demokratyczne tworzenie budżetu tj. poprzez dialog, rozmowę, składanie wniosków oraz
wskazywanie źródeł, mozliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Zarząd
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Powiatu przedstawia rzetelne informacje, nic zaskakuje. Starosta wyjaśnił. radni mają możliwość
zapoznania się 2 dokumentami nad którymi pracuje Zarząd - wystarczy' przyjść pół godziny przed
Komisją, Sesją. Starosta dodał, że w protokołach z posiedzeń Zarządu, w sposób bardziej
szczegółowy, niż w sprawozdaniach 2 prac Zarządu, opisany jest przebieg dyskusji, wnioski, uwagi.
propozycje. Odnosząc się do spraw dotyczących Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju,
Starosta poinformował, że Zarząd nie twierdzi, iż wszystko jest dobrze, gdyż w tej pracy, tak jak
w każdej zdarzają się trudności. Działalność Oddziału Geriatrycznego została zawieszona. Zarząd
będzie czynił wszelkie możliwe starania, aby ta sytuacja się zmieniła. Starosta przypomniał, ze na
posiedzeniu Rady Społecznej przy ZOZ W Busku ~ Zdroju wszyscy jej Członkowie łącznie
z Radnym Jackiem Strzeleckim poparli W głosowaniu propozycję Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju
dotyczącą otwarcia wfw oddziału. Następnie Starosta odniósł się do kwestii nieprawidłowego
rozliczania budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju tj. błędnego naliczania subwencji
oświatowej. Starosta podkreślił, że w dokumencie sporządzonym przez NIK zostało stwierdzone, iż
nikt nie sprzeniewierzył nawet złotówki. Następnie przypomniał, że realizowane wówczas ogromne
inwestycje, nie zdając sobie sprawy z tego, że wfw środki finansowe trzeba będzie zwrócić. Zarząd
podejmuje działania, aby zwrot przedmiotowych środków dokonywał się z jak najmniejszą szkodą
dla budżetu Powiatu, wykorzystuje dostępne środki odwoławcze. Starosta poinformował, że w
zakresie gospodarki nansowej nie ma nic do zarzucenia ani Sobie, ani Swoim pracownikom, gdyż
ostatnia kontrola przeprowadzona przez Regionalna izbę Obrachtmkową w Kielcach za okres 4 lat
nie stwierdziła żadnych naruszeń prawa. Nie stwierdzono wydatkowania choćby 1 grosza w sposób
niezgodny z przepisami prawa. Odnosząc się do sprawozdania 2 wykonania budżetu Starosta Buski
poinformował, ze dochody zostały zrealizowane prawie w 100%. Niewykonanie wydatków
spowodowane było przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Zarządu. Powyższe związane jest
z nieterminową realizacją zadań przez rmy wygrywające przetargi, odwołania. Realizacja zadań
dotyczących scalenia gruntów, które również wpłynęły na niewykonanie wydatków związana jest z
okresami produkcyjnymi, wegetacyjnymi roślin. Podsumowując Starosta Buski podkreślił, że
zawsze gotowy jest do dyskusji, rozmowy Z radnymi. Starosta stwierdził, że Radny Jacek Strzelecki
nie może obrażać się na to, iż złożony przez Niego wniosek czasami nie zyska akceptacji
większości, gdyż właśnie na tym polega demokracja.

Radny Jacek Strzelecki zabierając ponownie głos stwierdził, iż ma inne wyobrażenie demokracji
niż Pan Starosta. Następnie poinformował, że z niczego się nie wycofuje,
z pełnym przekonaniem dalej twierdzi, że w przypadku zarządzania Powiatem cała wiedza
i decyzje leżą w gestii Zarządu Powiatu i Klubu Radnych PSL. Odnosząc się do sugestii Pana
Starosty, iż Członkowie Klubu Radnych „Nasz Głos w Powiecie” nie potra ą współpracować,
Radny zapytał czy w trakcie konstytuowania się Rady ktokolwiek zwrócił się do Członków
W/W Klubu z zapytaniem, jakie stanowiska chcieliby objąć. Pomimo tego, Członkowie powyższego
Klubu, nie zgłaszając zadnego sprzeciwu, przyjęli wszystkie zaproponowane stanowiska. Następnie
Radny Jacek Strzelecki poinformował, iż. tak jak w ubiegłym roku nie ma uwag w zakresie
niegospodarności oraz dodał, że urząd pod kierownictwem Pana Starosty pracuje bez zarzutu.

Kończąc dyskL1Sję, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek odczytał i poddał pod
głosowanie projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 radnych
obecnych na sali:

za-łó
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Uchwała Nr XXVIII I 291 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok - stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.

Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie
absolutorium.

O godz. ll” Przewridniczący Rady Krzysztof Gqjek ogłosi! 10 mi"nutową przerwę a 0 ll” po
wzn0wr`eniu porządku obradprzymąpiono do realizacji ,oki 91'.

c) Projekt Uchwały Rady Poi›w'aru w Busku - Zdroju w sprawie zarwr'erdzem'a
sprau-'ozdamo finansowego Zespołu' Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy
ul. Bohaterów Warszmify 67 za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zabierając głos
poinformował, że przedłożony dokument jest podstunowaniem pracy całego personelu Szpitala.
Wfw sprawozdanie odzwierciedla stan finansowy Placówki a także pokazuje to,
co udało się zrealizować od chwili rozpoczęcia przez Niego pracy W Szpitalu Powiatowym
w Busku - Zdroju. Duży nacisk położony został na kwestię poprawy sytuacji nansowej Szpitala,
gdyż W przypadku gdy generowałby on straty musiałyby być one pokryte przez organ prowadzący.
Prowadzone działania zmierzające do optymalizacji i wzrostu efektywności Szpitala przyniosły
określony skutek, który przełożył się na wynik finansowy. Poprzez działania całego personelu
Szpitala udało się prawie zbilansować Szpital. Na dzień dzisiejszy strata biłansowa to strata
w wysokości 12 808,05 zł. Biorąc pod uwagę przychody Szpitala w kwocie 43 000 000 zł to jest
ona znikoma. Wzrost efektywności funkcjonowania Szpitala przyniósł określone korzyści. Na dzień
dzisiejszy w Szpitalu realizowane są inwestycje na kwotę ok. 21 600 000 zł. W dniu jutrzejszym
złożony zostanie, procedowany na dzisiejszej Sesji wniosek, który opiewa na kwotę 4 500 000 zł.
Dyrektor ZOZ dodał, że podpisana zostanie również pre-umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu
W kwocie 1800 000 zł. W/W inwestycje przyniosą poprawę jakości udzielanych w Szpitalu
świadczeń. Kontynuując Dyrektor ZOZ poinformował, że w 2013 roku wypłacono pracownikom
Szpitala świadczenia przysługujące im w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co
jest ewenementem w skali województwa i kraju. W trakcie optymalizowania kosztów prowadzona
była również analiza w zakresie podwyższenia uposażenia pracownikom. W dniu
przedwczorajszym na posiedzeniu Rady Społecznej przy ZOZ w Busku - Zdroju przekazana
została informacja o zabezpieczeniu w planie rzeczowo - finansowym środków na podwyższenie
tego uposażenia. Dyrektor dodał, iż w trakcie rozmów ze związkami zawodowymi uznano, że
pracownikom należy się prawie 100% więcej niż wnioskowali. Niestety nie obyło się bez potknięć,
proceduralnych, związanych 2 oddziałem geriatrycznym. Następnie Dyrektor ZOZ wskazał na
zadowolenie pacjentów - zamieszczane zarówno w prasie jak i docierające do Niego i .lego
współpracowników podziękowania za dobrą opiekę, fachową pomoc, przyjazność personelu.
Dyrektor stwierdził, że może zagwarantować, iż wszyscy pacjenci byli i są dobrze leczeni
a W związku z prowadzonymi inwestycjami, środkami finansowymi, które podniosą rangę Szpitala,
będą leczeni jeszcze lepiej i efektywniej. Zmniejszyła się diametralnie śmiertelność w Szpitalu,
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coraz więcej kobiet decyduje się na poród, w związku z czym podejmuje się próby pozyskania
środków na rozbudowę traktu porodowego, oddziału ginekologiczne - położniczego
i neonatologicznego. 'l`c działania muszą być rozłożone w czasie. Dyrektor ZOZ podkreślił.
iż rozumie niezadowolenie związane z niedogodnościami. które pojawiają się w związku
z W/w inwestycjami. Poinfonnował, że w sierpniu br. zakończy się modernizacja izby przyjęć
i OIOM-u. Następnie przygotowywana będzie dokumentacja na remont oddziału dziecięcego
a w dalszej kolejności remontowany będzie oddział gruźlicy i chorób płuc. Wprowadzane będą
kolejne zmiany, które przyniosą zwiększenie efektywności leczenia i poprawę opieki nad
pacjentem. Dyrektor ZO'/. W Busku - Zdroju stwierdził, iż nieprawda jest. że pacjenci chcą się
leczyć w innych szpitalach. Poinformował, że jest wielu pacjentów, którzy' przyjeżdżają spoza
terenu Powiatu Buskiego, Pińczowskiego czy Jędrzejowskiego. Szpital ma pacjentów ponad to, co
może wykonać. Dyrektor poinfonnował, że realizując wysokospecjalistyczne procedury, Szpital
generuje nadwykonania. Kończąc wypowiedz Dyrektor ZOZ w Busku - Zdroju w imieniu własnym
i swoich współpracowników poprosił o przyjęcie sprawozdania finansowego ZOZ w Busku -
Zdroju za rok 2012.

Radny Jacek Strzelecki stwierdził, że nie przyłącza się do tych dokonań, które kierownictwu
Szpitala udało się osiągnąć. Radny poinformował, iż chce odnieść się do innej kwestii. Stwierdził,
że tworzy się zupełnie nowa płaszczyzna dialogu pomiędzy radnymi
a kierownictwem Szpitala. Zauważył. że niektóre podnoszone przez radnych sprawy zostały
załatwione w taki sposób jak radni wnioskowali. Wskazał na szczerość intencji, w sytuacji kiedy
radni zabierali głos W dyskusji. Przypomniał, że Radny Zbigniew Jastrząb
podnosił kwestię funduszu socjalnego. Dyskutowano również o problemach personelu
pielęgniarskiego. Zdaniem Radnego brakowało porozumienia. W chwili obecnej wszystko jest na
najlepszej drodze. Radny stwierdził, że sukces finansowy jest bezwzględnie ważny, gdyż
wiadomym jest jakie konsekwencje pociąga za sobą niepowodzenie. Radny dodał, iż należy czekać
na efekty zainwestowanych środków i przeprowadzonych remontów.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło przekazał wyrażane przez pacjentów
pozytywne opinie dotyczące Szpitala w Busku - Zdroju, tj. oddziału chirurgii, opieki
pielęgniarskicj, wyżywienia.

Radny Roman Duda, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia. Opieki Społecznej
i Polityki Prorodzinnej przypomniał, iż ZOZ był „problemem” Radnych od jednej
2 pierwszych Sesji. Zadawane poprzedniemu kierownictwu bardzo trudne pytania. na które nie
umiano odpowiedzieć. Radny podkreślił, że wspólnym wysiłkiem, często w różnych dyskusjach,
wypracowane zostało to do czego dzisiaj zdążamy. Radny stwierdził, iż trzeba wziąć pod uwagę
wspólny wysiłek całej załogi, pełnej poświęcenia. Radny poinformował,
że w województwie świętokrzyskim funkcjonuje ll porównywalnych Szpitali, z czego tylko
3 zakończyły miniony rok z prawie zerową stratą. Pozostałe odnotowały stratę na poziomie od IS
mln zł do 58 mln zł. Radny stwierdził, iż nie wie jakie inne powiaty znajdą rozwiązania, gdyż nie są
w lepszej sytuacji budżetowej. Radny wyraził nadzieję, iż pokazując w/w osiągnięcia, inwestycje
uda się przekonać niezadowolonych.

Starosta Buski Jerzy Kolarz przypomniał, że w wielu sytuacjach działania Dyrektora ZOZ
w Busku - Zdroju byly kwestionowane. Czasami były one kontrowersyjne i Zarząd Powiatu
również zastanawiał się nad nimi. Sprawy Szpitala są przedmiotem obrad prawie każdego
posiedzenia Zarządu. Pomimo tych trudności, o których mówił Dyrektor ZOZ udało się
zbilansować Szpital, wypłacić pielęgniarkom, personclowi premie. W chwili obecnej Dyrektor ZOZ
informuje o podwyżkach. Starosta Buski stwierdził, że powyższe jest wynikiem racjonalnej
gospodarki, dobrego porozumienia i kontaktu z załogą. Starosta Buski podziękował za próby
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pozyskania środków, które zostały podjęte przez Dyrektora i które przyniosły efekt. Następnie
wyraził nadzieję, że niezakończone sprawy uda się doprowadzić do szczęśliwego tinału. Zarząd
Powiatu, Komisje wielokrotnie napominają, wnioskują. przestrzegają Dyrektora, starają się
wspólnie wypracować określone wnioski. Na dzień dzisiejszy udało się osiągnąć mały sukces.
Sukces będzie duży. _jeżeli wszystkie te zadania, o których wspomniał Dyrektor ZOZ zostaną
zrealizowane.

Kończąc dyskusję, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek odczytał i poddał pod
głosowanie projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2012 rok.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 radnych
obecnych na sali:

za - 16
przeciw - O

wstrzymał się - 0

Radny Andrzej Lasak był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 292 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania nansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2012 rok - stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sp'raw1`e przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Bliskiego w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju KrzysztofGajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 radnych
obecnych na sali:

za -~ 16
przeciw O

wstrzymał się - O

Radny Andrzej Lasak był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII 1293 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2? czerwca 2013 roku
W sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku - stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.
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e) Projekt' E.-'łt:'ht1'o1_1-f Rady Pov|'.f`o!u tt-' Bu.s!:i..' - Zdroju W spf'a1'.'ie usta/enitt 1-t[t'._r0łtr1..\icr` opłat
za u.\'ttm`ęt't°c 1' prrec'hoi1-y',t“¿mt`e .\'!o'!h(}ii" lub i`.urt_t-'tfh obiektów pł}'iizy`r¿c'j-'c'}'t.

Przewodniczący Rady' Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztot`Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący .Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16 radnych
obecnych na sali:

za - .F6
przeetit' ~ O

wstrzymał się ~ 0

Radny Andrzej Lasak był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.
Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 294 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku ~ Zdroju w sprawie uchwalenia ,. Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 « 2015

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku 2 tym. że Radni nie zabierali głosu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 radnych
obecnych na sali:

za ~ I 7
przeciw ~ 0

wstrzymał się ~ 0

Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 295 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 -
2015” - stanowi załączrrik nr 14 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Pon-'iatu W Busku - Zdroju w sprawie utworzenia
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Techmcznych
r' Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju
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Plzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajck otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący' Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym. że Radni nie zabierali głosu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów ~ na 17 radnych
obecnych na sałi:

za ~ 17
przeciw « O

wstrzymał się ~ O

Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 296 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych W Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Kazimiema Wielkiego w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.

il) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrazenia zgody
dia powiatowej jednostki' organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w dzierżawę.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu na 16 radnych obecnych na sali posiedzeń
w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 radnych obecnych na sali:

za Å 17
przeciw - O

wstrzymał się O

Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII I 297 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w dzierżawę - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

i) Projek! Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w .s;orawie rozpatrzenia skargi na
działainośc' Síarosry Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektcm
uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Szczepanik omówił szczegółowo stanowisko Komisji
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Rewizt-*nej w snawic w-"ii-'r skarei. Omówił takze auto o_.rawk' wnicsion' do uzasadnienia._ . „ P P Š' fl
projektu \›vl\„\-" uchwały.

Przew'otlnicząr.'y Rady Powiatu poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 1? radnych
obecnych na sali:

Zu 15
przeciw Ü

w.s'!r;j›'rnal się « l

Starosta Buski Jerzy Kolarz nie brał udziału w głosowaniu.
Radny Stanisław Moskal był nieobecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Uchwała Nr XXVIII i 298 i 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2? czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu 11' Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
realizację przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju projektu pn. „Poprawa
opieki zdrowotnej nad marką i noworodkiem w Oddziale Ginekoiogiczno - Polożniczym
i Neonalologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju” w ramach programu
PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demogrąficzno -
epidemiologicznych " finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009
- 2014 oraz zabezpieczenia środkówfinansowych najego realizację.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym. że Radni nie zabierali głosu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na ł8 radnych
obecnych na sali:

za ~ 18
przeciw - U

wsrrzymal się - 0

Uchwała Nr XXVIII l 299 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -
'/.droju projektu pn. „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i noworodkiem w Oddziale
Ginekologiczno - Położniczym i Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju”
w ramach programu PL Ü? „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzne - epideniiologicznych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz
zabezpieczenia środków' finansowych najego realizacje - stanowi załącznik nr l8 do niniejszego
protokołu.
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it) Projekt Ut'in±'al_t‹' Rady Powiatu 1-1' Busku - Zdroju u' .rprtni'ie zmiany uchwał)-'
nr .łĹł'I'Í›'Ê_í8r'20i.i Rttdt,-= Powiatu 11' Busku - Zdroju z dnia 3 i .r.f_'vczi?i(t 2i)i3 roku
w sprawie Wieloietniej Prognozy Finansou'ej dla Powiatu Buskiego na lata 201,5' - 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Gajek otworzył dyskusję nad projektem
uchwały.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18 radnych
obecnych na sali:

za - 18
przeciw ‹‹ 0

wstrzymał się ~~ O

Uchwała Nr XXVIII l 300 I 2013 Rady Powiatu w Busku - Zdroju Z dnia 2? czerwca 2013 roku
W sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2013 Rany Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloietniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata 20l3 - 2030- stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:

Ad. 1.1. i 2.1. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu dzisiejszym została przyjęta
uchwała, w której zostały zabezpieczone środki na zadanie dotyczące wykoszenia poboczy. Starosta
dodał. że mając nadzieję, że uchwała zostanie zaopiniowana pozytywnie zwrócił się do Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o wyłonienie wykonawcy do realizacji wtw zadania.
W dniu dzisiejszym środki są zabezpieczone w związku z tym można podpisać umowę. a następnie
wykonawcy przystąpią do szybkiej realizacji przedmiotowego zadania.

Ad. 2.2. Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że przedmiotowy przetarg dotyczący działek w
Jarosławicach został rozstrzygnięty. Umowa zostanie podpisana na ok. 40 tys. zł 2 firmą z Mielca.
Termin zakończenia wykonania Zadania to 30.08.2013 r. Po wykonaniu zadania zostanie wykonany
operat i wniosek zostanie przekazany do Wojewody, celem wydania stosownej decyzji. W dalszej
kolejności można będzie organizować przetarg na wykonawstwo.

Ad. 2. 3. Starosta Jerzy Kolarz przekazał, że tegoroczne dożynki odbędą się na terenie gminy
Gnojno. Starosta poparł tezy dotyczące zorganizowania dożynek, gdyż służą one rolnikom do
zaprezentowania płodów rolnych, tego, co wytworzyli. Aby jednak na dzień dzisiejszy
zorganizować dozynki należy zaprosić gości, zapewnić odpowiedni program artystyczny, a to wiąże
się 2 kosztami. W związku z tym zostały przygotowane pisma do wielu sponsorów o wsparcie
finansowe w zamian za wystawy. Wkrótce okaże się ile środków finansowych uda zgromadzić się
od sponsorów. Jednocześnie Starosta wyjaśnił, że nigdy nie było ograniczeń w zakresie prezentacji
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stoisk przez koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli gmin. Na dożynkach w Tticzępach również
mógł zaprezentować się kazdy, ko-ła gospodyń wiejskich. stowarzyszenia. Starosta gm.-ie;-dził__ żę
organizacji dożynek towarzyszy wątek komercyjny, który jednak musi pozostać. Jeżeli określony
podmiot chce zaprezentować się to za stoisko. za reklamę musi coś przekazać na rzecz dożynek.
.lcżeli poszczególne gminy będą miały ochotę to zostaną przyjęte. aby zaprezentowały' swoje dzieła,
rękodzieła, wytwórstwo, wystawy płodów rolnych. Starosta zapewnił, że poczynione zostaną
wszelkie starania, aby te dożynki zostały' zorganizowane jak najlepiej, jednak pewnego elementu
komercyjnego nie da się uniknąć.

Ad.3.l. Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił. że w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu znajduje się
odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które zostało przesłane do
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju w dniu wczorajszym. Odnosi się ono do 1 ze 113
uchwał. Do tutejszego Starostwa zostanie przesłanych 113 takich postanowień lecz czy będą one
takiej samej treści, jak to odrzucające skargę, nie wiadomo.

Ad. 4.1. Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że tą sytuację wymagającą zmiany przepisów
zgłaszał na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, jednak nie zostało to przyjęte
W formie rezolucji, czy też uchwały. Rada Powiatu może przygotować wystąpienie o bardziej
przejrzyste przepisy w tym zakresie do Sejmu. parlamentarzystów, Marszałka Sejmu. Prezesa Rady
Ministrów.

Ad. 5.1. Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
udzieli szczegółowej odpowiedzi na powyższą interpelację w formie pisemnej. Starosta przyznał,
że faktycznie nawierzchnia wykrusza się. Powiat po raz drugi bądż trzeci będzie występował do
sądu o zabezpieczenie finansowe ponieważ rma będąca wykonawcą już uległa rozwiązaniu i nie
funkcjonuje na rynku. W przypadku wykonania każdego remontu musi odbyć się wizja z udziałem
stosownej komisji, przedstawicieli z banku, którzy uwalniają określone kwoty. Na dzień dzisiejszy
zachodzi konieczność sfrezowania na pewnych odcinkach i położenia nowej nawierzchni bądż
dokonania pełnego zatopienia na emulsję. Na powyższe prace powiat musi mieć jednak decyzję
sądu uwalniającą zabezpieczone środki. Z chwilą, gdy kończy się gwarancja na wszystkich drogach
dokonuje się przeglądów powykonawczych. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek usterek na
bieżąco powiat wnioskuje do rm bądź realizuje powyższe ze środków zabezpieczonych na
wykonanie zadania.

Radny Jacek Strzelecki zwrócił się do Z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku ~
Zdroju z zapytaniem. czy te szkody na drodze są opisane ijaki jest stan uszkodzeń tej drogi.

Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju Eugeniusz Witek poinformował, że
w pierwszej fazie został sporządzony protokół. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał 16 tys. zł od
rmy i te szkody są usuwane. Natomiast W m-cu lipcu br. zostanie dokonany przegląd tych
odcinków, które były wykonane przez firmę POLDIM. Przygotowany zostanie protokół, gdzie
zostaną opisane powstałe szkody, który następnie zostanie przedstawiony rmie. Szkody zostaną
wycenione i PZD zwróci się o zwrot tych kosztów przez ubezpieczyciela tego zadania.
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Ad. 6.1. Starosta .łcr;'.y' Kolarz poiní`ormował- ze pobocza będą koszonc, natomiast na dzień
dzisiejszy' nie będzie wykonane koszenie rowów. Powierzchnia - ilość mi poboczy została
określona na 3 mln tj. ponad 30 tys. zł należałoby przeznaczyć na koszenie. Biorąc pod uwagę
koszenie dna rowu, skarpę, przeciwskarpę, koszenie wyniosłoby ok. 200 tys. zł. W związku z tym
powiat nie ma środków' iinansowych na realizację powyższego zadania. Starosta zasugerował, aby
powyższe realizowali właściciele posesji celem zachowania estetyki własnego obejścia. W ramach
środków powiatowych wykoszone zostaną pobocza. odrnulone zostaną rowy, w których zalega
woda i utrudnia spływ.

Ad. 7.1. Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że jeżeli są nadzwyczajne okoliczności lub tzw.
siła wyższa np. powódź w gminie Wiślica lub Nowy Korczyn i rolnicy nie mogą tam dojechać
należy W ciagu 10 dni od otrzymania tzw. protokołu szkodowego zgłosić się do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rołnictwa i do płatności bezpośredniej przyznana będzie płatność.
Natomiast do płatności typu rolno - środowiskowa nie będą przyznane płatności.

Ad. 7.2. Starosta Jerzy Kolarz poinformował, że odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja
Lasaka z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział W Busku - Zdroju
zostanie udzielona w formie pisemnej. Jednocześnie wyjaśnił, że od lat S0, 60, 70-tych Skarb
Państwa był w Zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od około 2, 3
lat Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych gremiainie wnioskuje o wykreślenie siebie jako
zarządcy ze względu na to, że zarządcąjest Skarb Państwa. Powyższe argumentuje jakoby to był
błędny zapis. Gruntami Skarbu Państwa na terenie Powiatu zarządza Starostwo wobec tego
najłatwiej przerzucić to zadanie na Starostę. Starosta poinformował, że zasygnalizował Wojewodzie
Świętokrzyskiemu i Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego powyższy problem, przedstawił
jego skalę, ilość kilometrów rowów i wystąpił o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.
Na tą chwilę nie ma jeszcze odpowiedzi W zakresie konserwacji rowów będących w dyspozycji
Skarbu Państwa. To odnosi się tylko do tej części, która jest przypisana do Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, nie zaś do tej, która jest przypisana do działek indywidualnych
rolników. Obowiązek konserwacji tych rowów zgodnie z prawem - art. 51 ustawy prawo wodne
spoczywa na właścicielach nieruchomości. Starosta przekazał, że jeżeli właściciel dokonał
konserwacji rowu, ajego sąsiad nie chce tego uczynić, to może on złożyć wniosek do Starosty. aby
wydał wniosek przymuszający tego właściciela do wykonania tejże konserwacji.

Radny Jerzy Kordos stwierdził, iż rozumie, że nie ma środków finansowych na wykaszanie rowów,
jednak apeluje, aby dokonać przeglądu przynajmniej tych rowów, które zagrażają bezpieczeństwu.
Radny zwrócił się o wyczyszczeníe rowów' przy ulicy Słupskiej w Pacanowie. w m. Chrzanów,
w m. Zagórzany gm. Solec - Zdrój.

Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju, aby służby
PZD dokonywały na bieżąco przeglądów w zakresie usuwania elementów, które utrudniają spływ
wody.

W dałszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek poinformował, że
w tej chwili otrzymał dokument 2 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący jednej ze
113 uchwał. Powyższe odnosi się do uchwały z dnia 29 listopada 2012 roku. WSA w Kielcach
postanowił odrzucić skargę Andrzeja Gądka. Przewodniczący zacytował jako sentencję:
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_,Wojewódzki Sad Administracyjny uznał skargę Andrzeja Gądka za nicdopuszczalną i orzekł o jej
odrzuceniu na podstawie art. S8 § 1 pkt. ó ustatty prawo przed sądami administracyjnymi".
Przewodniczący Rady dodał, że zawsze informuje Radę Powiatu na bieżąco _jezeli chodzi o sprawę
Andrzeja Gądka. Dnia l2 czerwca br. odbyło sie w tej sprawie spotkanie prezydium Rady wraz
z pizedstawiciclami klubów oraz radnymi niezrzeszonyini.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu powitał przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii Panią Dorotę Kalitę i poprosił wi'W o zabranie głosu.

Pani Dorota Kalita poinformowała, że problem związany z chorobą aujeszkiego istnieje od 2008
roku. Aktualnie funkcjonuje rozporządzenie z 2012 roku W sprawie prowadzenia programu
zwalczania i monitorowania choroby aujeszkiego u świń. Od końca 2012 roku tworzą się w naszym
kraju regiony wolne od choroby aujeszkiego. Są to regiony składające się z kilku bądź jednego
powiatu. Dotychczas było już 5 etapów skladania przedmiotowych wniosków stąd mogą wynikać
obecnie problemy w przemieszczania świń. Polega to na tym, że w zakresie przemieszczania świń
bezpośrednio do ubojni, rzeźni nie ma żadnych ograniczeń natomiast przemieszczanie świń
hodolwanych może stwarzać pewne ograniczenia -- rolnik musi wykonywać dodatkowe badania w
zależności od wieku w jakim świnie są przemieszc-zane. Powiatowy Inspektorat Weterynarii stara
się na bieżąco wprowadzać akcje informacyjne przez Urzędy Gmin, przesyła aktualne informacje.
Na terenie Powiatu nie występuje żadne stado. w którym jest stwierdzona choroba aujeszkiego.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii prowadzi starania, aby został złożony w/w wniosek. Termin
złożenia takiego wniosku przez Głównego Lekarza Weterynarii został wyznaczony' na 31 lipca br.
W związku z tym nasz region w drugiej połowie roku może zostać uznany za region wolny i nie
będzie problemów z przemieszczaniem trzody chlewnej pomiędzy regionami. Pani Dorota Kalita
poruszyła również aktualny temat afrykańskiego pomoru u świń. W mediach podano informacje, że
w Białorusi został stwierdzony afrykański pomór świń. To jest bardzo groźna choroba głównie ze
względu na straty ekonomiczne ponieważ powoduje od 98 % do 100 % upadku populacji trzody
chlewnej. W związku z tym materiały w wfw zakresie zostały przekazane do Urzędów Gmin, celem
rozpowszechnienia u hodowców. Pani Dorota Kalita przygotowała takie materiały również dla
radnych i zwróciła się o potwierdzenie ich otrzymania.

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajek zwrócił sie 2. zapytaniem jaka jest procedura, kiedy rolnik
zlikwiduje wszystkie sztuki. na które dostał nakaz zlikwidowania w rzeźni. Czy zgłasza powyższy
fakt do Powiatowego lnspektoratu Weterynarii.

Pani Dorota Kalita poinformowała, że jeżeli została wydana decyzja Powiatowego Lekarza
Weterynarii nakazująca ubój całego stada rolnik jest zobowiązany powiadomić Powiatowego
Lekarza o zlikwidowaniu całego stada, wówczas dokonywana jest dezynfekcja stada i rolnik po
upływie okresu karencji po dezynfekcji może stado odnowić po spełnieniu wymagań zawartych w
rozporządzeniu.

Radny Grzegorz Lasak zwrócił się 2 zapytaniem co w takiej sytuacji. kiedy dla rolnika i jego
rodziny jedynym źródłem utrzymania jest to stado. Czy taki rolnik otrzymuje odszkodowanie za
ubite sztuki.
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, ze rolnik ubite sztuki sprzedaje do rzeźni.

Pani Dorota Kałita uzupełniła. że takie sytuacje miały miejsce nie w naszym lecz innych powiatach
i wówczas wydawano nakaz natychmiastowego uboju. przy czym należy rozróżnić pojęcia ubicie
a zabicie. Ubój wiąże się z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. natomiast zabicie związane jest
z przeznaczeniem do utylizacji. Jeżeli stado było zabite czyli przeznaczone do utylizacji i nie było
stwierdzone, ze jest to choroba auieszkiego, rolnik dostawał odszkodowanie za takie stado.

Ad. ll
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat funkcjonowania agencji ubezpieczeniowej
w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. Komplet dokumentów w przedmiotowej
sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Jacek Strzelecki, który wyjaśnił, że wstrzyma się od głosu między
innymi dlatego, że był nieobecny wtedy kiedy Komisja Rewizyjna obradowała ma wfw temat.
Zaznaczył, że wyraźnie oddziela zgodność z prawem od procedur na podstawie których ta agencja
zaczęła funkcjonować natomiast ma przekonanie. że wiele z argumentów podnoszonych przez
osoby Skarżące jest zasadne. Radny poinformował, że zapoznał się dokładnie 2 materiałami, które
radni otrzymali i jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej miał dużo wątpliwości,
które nie do końca zostały wyjaśnione bo prawo jak zwykle W tym przypadku jest bardzo
skomplikowane. Wnioskodawcy powołują się na inne przepisy prawa, powiat odpowiada używając
innej podstawy prawnej. Radny poinformował, że wydrukował artykuł z internetu, który
wskazywali wnioskodawcy, w którym zostało napisane, że ,,w żadnym Wydziale Komunikacji w
kraju nie działa firma ubezpieczeń komtuiikacyjnych”. W Żaganiu przedmiotowa sprawa
zakończyła się wycofaniem Starostwa z takiej sytuacji, ze biuro jest prowadzone w miejscu. do
którego potencjalny klient przychodzi, stwierdzając, że jest tutaj jakaś preferencja tego, kto go
prowadzi. Dodał, że można uznać, że winni są przede wszystkim Ci, którzy nie wystąpili z takim
wnioskiem. Następnie stwierdził, że w otrzymanych dokumentach chciał zobaczyć treść ogłoszenia,
natomiast dołączona została faktura. Wnioskodawcy twierdzą, że ogłoszenie, które ukazało się już
wskazywało najemcę tej powierzchni. Cały spór opiera się na tym w jaki sposób nazwać tą część
wydzieioną korytarza i w zależności od tego jak ona zostanie nazwana obowiązują zupełnie inne
procedury oddania jej w dzierżawę. Radny podkreślił, że przyznał rację Skarżącym, gdyż
możliwość wystartowania w przetargu rozwiałaby jakiekolwiek podejrzenia, że pomiędzy
Starostwem a ajentem są jakieś inne związki. Radny dodał, że społeczny odbiór wfw sytuacji daje
do myślenia, czy taka sytuacja powinna mieć miejsce, niezaleznie od tego, czy przepisy prawa
zostały spełnione.

Starosta Jerzy Kolarz przyznał, że w przypadku, gdy ktoś wygra w wyniku przetargu czy innego
zamówienia publicznego, ogłoszenia to jeden podmiot będzie zadowolony a pozostali będą
niezadowoleni. Starosta podkreślił, że agencja ubezpieczeniowa nie funkcjonuje w Wydziale
Komunikacji i Transportu bo ten wydział jest odrębną komórką organizacyjną. W/W agencja
funkcjonuje na terenie budynku Starostwa. W wielu powiatach na terenie województwa
świętokrzyskiego takie agencje funkcjonowały na terenie siedzib powiatu. Kilka lat temu kiedy
były duze kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu była taka presja aby nna
ubezpieczeniowa mogła otworzyć w Starostwie swój oddział. Swoje oferty złożyły różne firmy
ubezpieczeniowe m.in. PZU, Warta. Powiat sukcesywnie odmawiał tym firmom, gdyż
sprowadzałoby się to do monopolu. W związku z tym, że tych wniosków było coraz więcej
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postanowiono, ze agencja będzie prowadzona przez podmiot. ktory będzie współpracował z
kilkoma firmami ubezpieczeniowymi. \łWw' podmiot zgłosił się. Starosta poinformował. że zostały
wywieszone ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. Dodał. ze nie pamięta, czy w internecie też
zamieszczono przedmiotowe ogłoszenie. Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
potwierdziła. ze w internecie rownież ukazały sie ogłoszenia. W związku z powyższym taka
działalność została podjęta. Starosta dodał, że Jego osoba nie jest od interpretacji własnych, tylko
od wykonywania decyzji Rady Powiatu. Wobec powyższego, jeżeli Rada uznałaby, ze nalezy tą
umowę rozwiązać i rozpisać od nowa przetarg to wykona polecenia Rady Powiatu. .łeżełi Radni
przedyskutują na kole_jnej Sesji i na komisjach w/w temat i bedą uważać, że takie działania należy
podjąć to rownieżje wykona. Wcześniej podjął takie działania, które podkreślił, ze nie są sprzeczne
z prawem. Wszyscy radni otrzymali materiały, z ktorych powyższe jednoznacznie wynika. Wlw
kwestia była także badana przez służby Wojewody' Świętokrzyskiego dwa lata temu. Wojewoda
ponad wszelką wątpliwość uznała, ze nie zostały złamane przepisy prawa przy tym trybie
wynajrnowania powierzchni. Zatem, decyzja nalezy do Rady Powiatu. Na dzień dzisiejszy tta
agencja funkcjonuje. Starosta dodał, że prawdopodobnie wiele osób obecnych na sali, wielu
radnych nie korzysta 2 usług tej agencji ubezpieczeniowej. Kazdy ma prawo wyboru i wybiera tam
gdzie jest taniej. Starosta przyznał rację radnemu Jackowi Strzeleckiemu, ze z punktu widzenia
umiejscowienia być może konkurencyjność w tym przypadku jest lekko zachwiana. Do Starostwa
bowiem szybciej klient tra , lecz decyduje tutaj także cena. Starosta wyjaśnił, że w momencie
wywieszenia ogłoszenia nie było chętnych, poza jednym podmiotem. Możliwe, że te podmioty
Skarzące nie podjęły jeszcze wowczas działalności. Starosta podkreślił, że zna Pana Kanie bo
codziennie przechodzą obok siebie, natomiast nie łączą Go żadne inne związki, ani rodzinne ani
inne z tą osobą. Dodał, ze zna wfw osobę podobnie, jak każdy inny podmiot gospodarczy
funkcjonujący na terenie powiatu, co nie oznacza. że urzędnicy Starostwa im. sprzyjają.
Jednocześnie wyjaśnił, że zarzuty W wfw sprawie absolutnie nie potwierdziły się. Podkreślił, ze
gdyby jakikolwiek taki przypadek miał miejsce, że pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu
sugerowałby, że w tutejszym Starostwie jest agencja ubezpieczeniowa to w trybie dyscyplinarnym
zostałby on zwolniony z pracy. "

Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Szczepanik, który
poinformował, że Komisja skargę uznała za bezzasadną, gdyż trudno się było dopatrzeć złamania
konkretnych przepisów prawa. Komisja zawnioskowała, aby ująć taki punkt w porządku obrad Sesji
Rady Powiatu, aby można było przeprowadzić dyskusję, czy ta agencja powinna w ogóle
znkcjonować w budynku Starostwa Powiatowego. Kilka lat temu była taka potrzeba, skoro Rada
Powiatu zdecydowała o tym, że agencja 'ubezpieczeniowa będzie znajdowała sie W Starostwie.
będzie służyła ludziom, będzie im ułatwiała ubezpieczenie samochodu przy okazji rejestracji. Teraz
być może zmieniły się okoliczności i radni dojdą do wniosku, ze nie ma takiej potrzeby, aby dzisiaj
ta agencja funkcjonowała. Gdyby Rada tak zdecydowała to jest sprawa prosta bo nie ma tematu,
czy to będzie ten najemca czy jakiś inny. Należy rozeznać jakie powiat ma przychody 2 tytułu
wynajęcia tej powierzchni. Radny dodał, że podejrzewa, że jest w stanie. Być może należy od tego
zacząć, czy ta agencja powinna być w Starostwie, czy też nie. Tak, jak mówił radny Jacek
Strzelecki w innych powiatach W Polsce polikwidowano już takie agencje. Radny Jacek Strzelecki
przytoczył sytuację w Starostwie w Żaganiu. Gdyby radni podjęli decyzję, że ta agencja powinna
funkcjonować to nalezy zastanowić sie, czy wypowiedzieć umowę dotychczasowemu ajentowi i
ogłosić przetarg publiczny. Radny zapytał na jakich zasadach i warunkach tą umowę
dotychczasowej aj encji można wypowiedzieć. _

Starosta .Ierzy Kolarz odpowiedział, że na rozwiązanie niniejszej umowy _jest kodeksowy termin.
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Radny' Marek Szczepanik stwierdził, ze wowczas nie ma wątpliwości, podejrzeń, ze ktoś komuś
sprzyja. Dlatego Komisja zawnioskowała o wpisanie takiego punktu do porządku, aby Rada
podjęła decyzję i wspólnie zastanowiła się, czy taki punkt w ogole powinien funkcjonować. czy też
nie. a jeżeli tak, to na jakich zasadach. Każdy radny powinien jakieś zdanie na ten temat mieć i na
komisjach należy określone stanowisko wypracować.

Jako następny głos zabrał radny Jacek Strzelecki, który zawnioskował do Przewodniczącego Rady
Powiatu o umieszczenie takiej debaty w porządku obrad następnej Sesji. Poinformował, że nie
myślał nawet o rozwiązaniu umowy, bo umowa kiedyś kończy się. Dodał, że zabrakło mu właśnie
takiej informacji. '

Starosta Jerzy Kolarz wyjaśnił, że w/W umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

W takim razie radny Jacek Strzelecki. podkreślił, że musi stanąć po stronie Skarżących bo czas
płynie, życie ludzkie jest płynne. Trudno przewidywvać. że coś do końca życia będzie trwałe.
Natomiast to radni powinni podjąć decyzję bo skarga jeżeli jest nawet wniesiona na Starostę _to jest
również skarga wniesioną na Radę. Dlatego radny Jacek Strzelecki uwaza, że należy tą sprawę
rozpatrzyć. Jezeli konieczne jest rozwiązanie umowy to nalezy podjąć takie działania. Nie _jest to
bowiem punkt pomocy doraźnej medycznej, który musi być w tym miejscu i brak tej agencji nie
poskutkujc niczym innym jak zajęciem kilku minut ludziom, którzy bardzo rzadko pojawiają się w
tej agencji, może raz na rok, raz na pół roku.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu Jackowi Strzełeckiemu, że debata właśnie odbywa
się w tej chwili więc jeżeli radny uważa, że powinnajeszcze raz odbyć się to należy taki wniosek
formalny złożyć, a następnie zostanie on przegłosowany.

Radny Andrzej Skubera zapytał jaką debatę można prowadzić przy takiej frekwencji. Według
radnego należy ten temat przedyskutować na komisjach bo debata w dniu dzisiejszym nie ma
najmniejszego sensu.

Wobec powyższego radny Jacek Strzelecki zawnioskował, aby na Komisjach została
przeprowadzona dyskusja na w/w temat i ewentualne wnioski zostaną przedłożone z Komisji na
Sesję. .

Przewodniczący Rady zapytał kto. z obecnych na sali korzysta z usług tej agencji
ubezpieczeniowej.
Pięć osób podniosło rękę do góry.

Ad. 12

W_sprawach różnych i _wolnych wnioskach:
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Radny Grzegorz Lasak poinformował, ze w ostatnim czasie media podają in1`0m1aej¿-
o podłożonych ladunkach wybuchowych. Radny zawnioskował. aby przeanalizować \:t'_jet-lnngrkach
organizacyjnych powiatu, czy posiadają one instrukcje wskazujące jak należy zacliovt-3-wać się w
takich sytuacjach. Są bowiem instrukcje na wypadek pożaru. nawet na wypadek wojny. Radny
podkreślił, że mogą być braki w zakresie zasad postępowania w sprawach terrorystycznych. W
związku z tym radny zawnioskował o przcanalizowanie przedmiotowego tematu, aby służby'
tutejszego Starostwa pomogły' w opracowaniu instrukcji. przepisów' dotyczących ewakuacji,
informowania odpowiednich instytucji na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Starosta Jerzy Kolarz poinformował, ze już od rana dzisiejszego dnia Wydział SOZ zajmujący się
również kwestiami związanymi z zarządzaniem kryzysowym taką instrukcję opracowuje i stosowne
Wnioski zostaną przekazane do jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem Zespołu Opieki
Zdrowotnej, który jest samodzielny i powinien we własnym zakresie taką instrukcję opracować.

Radny Andrzej Skubera wrócił do tematu przygotowania rezolucji W zakresie zmiany przepisów W
kwestii, aby mandat radnego zostal wygaszony na skutek prawomocnego skazującego wyroku
Sądu. Radny zasugcrował, aby Rada Powiatu zajęła się powyższą sprawą i przcgłosowała wlw
wniosek.
Starosta Jerzy Kolarz przypomniał, że w odpowiedziach na interpelacje udzielał odpowiedzi
W przedmiotowej sprawie.
Radny Andrzej Skubera poinformował, że był nieobecny na sali podczas udzielania przez Starostę
odpowiedzi na przedmiotową interpelację, a następnie wycofał swój wniosek.

Wicestarosta Stanisław Klimczak zwrócił się 0 pizegłosowanie wniosku radnego Jacka
Strzeleckiego, w kwestii, czy temat dalszego funkcjonowania agencji ubezpieczeniowej wróci na
kolejną Sesję. Dodał, że wfw wniosek powinien zostać przegłosowany.

Starosta wyjaśnił, że wniosek został doprecyzowany przez radnego Jacka Strzeleckiego. aby
dyskusja odbyła się na Komisjach, a następnie ostateczne wnioski 2 Komisji będą przedmiotem
Sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby debata na temat zasadności
funkcjonowania w budynku Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju agencji ubezpieczeniowej
odbyła się na poszczególnych Komisjach.

Powyższy wniosek został przyjęty - na 13 radnych obecnych na sali posiedzeń w głosowaniu:
za ~ 13

przeci11›' ~ 0
wstrzymał się -~ O

Radni: Robert Gwóźdź, Krzysztof Wojtas, Stanisław Moskal, Zo a Guz i Krzysztof Eliasz byli
nieobecni na sali obrad podczas głosowania.
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Ad. 13

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek dziękując
wszystkim obecnym za udział o godz. 133” zamknął XXVIII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.
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