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Znak: BR. 0002.2.XXXV.20l4

Protokół Nr XXXV I 2014
z Sesji Rady Powiatu w Busku -Zdroju

która odbyła się w dniu 27 lutego 2014 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
Główny Księgowy - Ireneusz Augustowski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

1.
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12.
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14.
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16.
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18.

Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Kazimierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju
Grzegorz Majsak - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych W Busku - Zdroju
Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogóhlokształcących
w Busku - Zdroju
Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Teresa Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjahiych w Stopnicy
Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczne - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Busku -
Zdroju
Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -
Zdroju
Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 W Busku - Zdroju
Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Busku - Zdroju
KrzysztofTułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
Piotr Zeljaś - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej W Whiiarach
Janusz Malara - Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
Sławomir Rączkowski - Z-ca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
W Broninie
Krystian Jarubas - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
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Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji
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Porządek obrad:
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. Otwarcie Sesji.
Stwierdzenie quorum.

_ Przyjęcie porządku obrad.
. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
. Interpelacje i zapytania radnych.
. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:

a) zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla
Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku -Zdroju,

b) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego W Broninie,
c) zamiaru likwidacji Technikum W Stopnicy,
d) wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
e) dokonania zmian W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju,
I) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego.

8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu za rok 2013.
9. Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Busku-Zdroju za 2013 rok.
10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju o stanie

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Buskiego W 2013 roku.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej W Busku - Zdroju

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Buskiego za 2013 rok.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat sytuacji na

drogach powiatowych W sezonie zimowym 2013/2014.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1
Obradom przewodniczył Zbigniew Zioło - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XXXV Sesję Rady Powiatu W Busku - Zdroju.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Zioło oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
W posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad W pkt7 po literze „ł” litery „g” wbrzmieniu:
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7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu W sprawie:
g) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu W ramach programu

Erasmus+.

Imiych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie Wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad W pkt 7 po literze „Í” litery „g” W przytoczonym wyżej
brzrnieniu.

Powyższy Wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
W głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrq/mał się - O

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Zioło, porządek obrad wraz
z przyjętą powyżej poprawka, został przyjęty przez Radę Powiatu W głosowaniu stosunkiem
głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 4
Protokół Nr XXXIV/ 2014 z Sesji Rady Powiatu wBusku -Zdroju z dnia 31 stycznia 2014
roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, W głosowaniu stosunkiem głosów - na
18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Gwóźdź. zabierając głos złożył gratulacje oraz
okolicznościowy upominek na ręce Radnego Romana Dudy, który W plebiscycie organizowanym
przez Tygodnik Ponidzie, w wyniku głosowania mieszkańców Powiatu Buskiego, otrzymał tytuł
Osobowość Roku 2013.

Ad. 5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 31 stycznia 2014 roku
do 27 lutego 2014 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym
Zarząd odbył 4 posiedzenia.
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Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności W okresie międzysesyjnym, stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag W głosowaniu stosunkiem głosów -
na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 6
Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Andrzej Skubera zwrócił uwagę na fatalny stan techniczny schodów wejściowych
znajdujących się przy budynku Starostwa Powiatowego W Busku - Zdroju przy ul. Kopernika.

2. Radny Grzegorz Lasak zgłosił n/W zapytania:
2.1. Po analizie informacji Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju o stanie
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Buskiego W 2013 roku, Radny dostrzegając postęp
W wykrywaniu przestępstw zwrócił uwagę na brak W W/W informacji jakichkolwiek zapisów
dotyczących profilaktyki zapobiegającej przestępczości. Zwrócił się więc z pytaniem dlaczego
działania prewencyjne nie zostały W tym dokumencie wskazane.

2.2. W nawiązaniu do informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
W Busku - Zdroju 0 stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Buskiego za 2013
rok, Radny wskazał na bardzo duży udział W zdarzeniach jednostek ochotniczych straży pożamych
działających na terenie Powiatu Buskiego. Zaznaczył jednak, że pomoc rzeczowa W postaci
mundurów czy obuwia jest kierowana do jednostek OSP znajdujących się W krajowym systemie
ratowniczo - gaśniczym a nie jest W takim samym stopniu kierowana do innych jednostek OSP.

3. Radny Zbigniew Jastrząb zgłosił n/W zapytania skierowane do Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju:

- Czy Wszyscy pracownicy Szpitala a więc salowe, pracownicy obsługi, administracja,
pielęgniarki, lekarze, ordynatorzy otrzymali takie same podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego?
Radny zwraca na powyższe uwagę bowiem jeśli Wszyscy otrzymali równo po 100 zł podwyżki to
nadal osoby zarabiające najniższą krajową będą zarabiać mniej, więc nie ma tu jakiejś Wyraźnej
regulacji płac.

- Czy Dyrektor ZOZ ma opracowany jakiś długofalowy plan regulacji płac? Zdaniem Radnego ta
jednorazowa podwyżka nie załatwia problemu wynagrodzeń.
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4. Radny Jacek Strzelecki prosząc o udzielenie odpowiedzi nie przez Dyrektora ZOZ a przez
Zarząd Powiatu. zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd potrafi wskazać cel medyczny jaki ma pełnić
Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Radny nie ma zastrzeżeń do Dyrektora ZOZ, któremu
powierzono zadanie kierowania szpitalem i dopóki funkcję tę sprawuje tzn, że pełni ją zgodnie
z tym jakie zadania przed Nim postawił Zarząd. Nie można wymagać od Dyrektora niczego imiego
niż to czego vvymaga od Niego Zarząd. W związku z powyższym, czy Zarząd Powiatu potrafi
wskazać cel związany z leczeniem, cel medyczny, cel związany z opieką jaką szpital ma pełnić, cel
jaki został postawiony przed Dyrekcją Szpitala? Ewentualnie, czy taki cel zostanie postawiony?
Radny Jacek Strzelecki poinformował, iż bez względu na to jaką odpowiedź uzyska - oświadcza,
że więcej do tego tematu nie będzie wracał. Jeśli Zarząd uznaje, że tak ma być jak jest
i że wszystko jest W porządku, to On nie będzie więcej pytał. Radny chce zwrócić uwagę na to, że
poprzedni Dyrektor ZOZ nie przedstawił Zarządowi pisemnej koncepcji funkcjonowania Szpitala.
Później Radny taką koncepcję otrzymał. Po analizie tej lektury nie czuje się usatysfakcjonowany.
Nie ma zastrzeżeń do merytorycznej jej zawartości, ale jest to raczej materiał dla menadżera
zarządzającego szpitalem. Jest to informacja niewystarczająca, jest to raczej Wizja, misja dla
dyrektora jednostki, przedsiębiorstwa. Jacek Strzelecki jako Radny reprezentujący potencjalnego
pacjenta ma prawo poznać misję skierowaną do pacjenta. Radny zaproponował przeprowadzenie
sondażu czy taki materiał może satysfakcjonować mieszkańca Buska. Radny chcąc uniknąć zarzutu,
robienia sobie kampanii wyborczej, przypomniał, iż Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert
Gwóźdź na jednej z pierwszych sesji wnioskował o przedstawienie bilansu otwarcia ZOZ-u. Szpital
W Busku - Zdroju jest W trudnej sytuacji tak jak szpitale W całym kraju. Zdaniem Radnego Jacka
Strzeleckiego to co dzieje się W kierunku wprowadzenia Szpitala W Busku - Zdroju na Właściwy tor,
W Jego odczuciu jest postrzegane jako duży chaos. Radny ma tu na myśli m.in. hemodynamikę,
urologię, geriatrię a teraz ZOL - otwiera się oddziały i zamyka lub odwrotnie zamyka i otwiera.
Radny podkreślił, iż należałoby mieć jakąś koncepcję. Trzeba wiedzieć, które oddziały są
priorytetem, na których oddziałach trzeba budować kadrę. Zdaniem Radnego Jacka Strzeleckiego
kadra W szpitalu jest bardzo płynna i bardzo niestabihia. Problemem Szpitala jest również
właściwy przepływ informacji, komunikacja i stosunki interpersonalne. Radny zastanawia się
dlaczego nie można spotkać się W małym gronie celem przedyskutowania i ustalenia pewnych
rzeczy. Radny Jacek Strzelecki nie ma dobrego rozwiązania, ale chce usłyszeć Wszystkie za
i wszystkie przeciw i chce mieć świadomość, że została wybrana najlepsza droga. Nie ujmując nic
Dyrektorowi ZOZ, który w bardzo sprawny sposób - zgodnie z tym jakie środki uzyskuje z NFZ -
organizuje pracę oddziałów szpitalnych, to jednak jako przyszły pacjent, Radny czuje się
zaniepokojony. Z informacji jakie posiada to od 2011 roku liczba pacjentów szpitala, nie licząc
pacjentów przychodni, systematycznie maleje. Kończąc swoją wypowiedź Radny zgłosił Apel do
Zarządu - jeśli Zarząd Powiatu uznaje, że Wszystko jest W porządku i tak ma być dalej to Radny
przyjmuje tę odpowiedź i nie będzie więcej W tej sprawie interpelował.

5. Radny Grzegorz Lasak stwierdził, iż idąc takim tokiem rozumowania i przedstawiania spraw
jak Przedmówca, również zwraca się do Zarządu Powiatu z n/W pytaniami, choć wie, że są to
pytania retoryczne, na które nie uzyska odpowiedzi. Po pierwsze jaka może być dzisiaj wizja
działania tego czy innego szpitala publicznego W Polsce, skoro tej wizji nie ma centrala, nie ma jej
NFZ i nie ma jej Ministerstwo Zdrowia? Jak Dyrekcja ZOZ W Busku - Zdroju, Zarząd czy Rada
Powiatu ma przedstawić koncepcję i strategię działania oraz rozwoju szpitala skoro nie ma jej
Państwo? Jaka może być dzisiaj stała, jaki constans W zarządzaniu szpitalem jeśli co chwilę na
szczeblu centralnym zmieniają się koncepcje, wytyczne, założenia i pomysły W zakresie polityki
zdrowotnej? Radny zwrócił się również z pytaniem jak to jest możliwe, że POZ-ty dostają
pieniądze za pacjenta zapisanego do lekarza, a nie leczonego, podczas gdy szpitale walczą
o zwrot środków za nadwykonania? Należy zastanowić się nad systemowymi rozwiązaniami,
bo totu tkwi problem, jednak niestety nie ma politycznej Woli, żeby to zmieniać.
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6. Radny Andrzej Lasak podkreślając bardzo trudną sytuację producentów trzody chlewnej
spowodowanej embargiem na eksport żywca wieprzowego, zwrócił się z apelem o wystąpienie
przez Radę Powiatu do właściwych instytucji o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia rolnikom zbytu trzody chlewnej po cenach gwarantujących opłacalność produkcji.
Należy wystąpić do odpowiednich instytucji Unii Europejskiej o ośrodki finansowe na pokrycie
strat ponoszonych przez rolników ~ producentów trzody chlewnej, którzy mają problemy ze zbytem
żywca wieprzowego lub sprzedają żywiec po cenach niższych o około 35% W stosunku do cen
sprzed wprowadzenia embarga. Należy uruchomić rezerwy państwowe na interwencyjny skup
żywca wieprzowego.

7. Radny Jacek Strzelecki przyłączając się do powyższego głosu, przytoczył zapis zawarty
W Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego mówiący o celu wspierania misji dystrybucji płodów
rolnych. Radny zwrócił się Z pytaniem czy władze Powiatu mają koncepcję i pomysł na
zorganizowanie tego procesu?

Ad. 7
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji
11 Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku - Zdroju.

Vlflceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały. p
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegółowo omówił powyższy projekt uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXV/361/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014
roku W sprawie zamiaru likvvidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
dla Niepełnosprawnych Ruchowo W Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji
Uzupełníąiącego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Broninie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
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W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu: j

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXV/362/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014
roku W sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
w Broninie - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum w Stopnicy . '

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
Radny Marek Szczepanik zabierając głos w dyskusji stwierdził, iż rozumie porządkujący charakter
podejmowania w/w uchwał, chciałby jednak zwrócić uwagę, że dwie pierwsze uchwały dokonujące
likwidacji szkół dotyczyły szkół o charakterze specjalnym, natomiast Technikum wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjahiych w Stopnicy ma inny charakter. Radny rozumie, że od
kilku lat nie było naboru uczniów, jednak biorąc pod uwagę lokalizację, strukturę, otoczenie
i możliwości szkoły, zaapelował o danie tej szkole jeszcze jednej szansy, jeśli nie wiąże się to
z ponoszeniem kosztów. Należy zastanowić się i sprawdzić dogłębnie raz jeszcze możliwości
stworzenia oferty szkoleniowej dla uczniów, proponując inne, unikalne kierunki kształcenia.
W dalszej dyskusji, w której udział wzięli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Gwóźdź,
Radny Jacek Strzelecki, Radny Zbigniew Jastrząb, Radny Roman Duda, Radny Andrzej Skubera
oraz Radna Zofia Guz wnioskowano o ewentualne ponowne rozważenie kwestii likwidacji
Technikum W Stopnicy.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Teresa Wójcik podziękowała Radnym za
zainteresowanie i głosy w dyskusji. Zapewniła, iż czynione dotychczas starania zachęcenia
uczniów ofertami edukacyjnymi nie przyniosły rezultatów i od 2008 roku nie było naboru do
Technikum W Stopnicy. Takie starania będą czynione nadal i jeśli jest to możliwe to zwraca się
z prośbą o odłożenie jeszcze przez Radę Powiatu decyzji W sprawie likwidacji Technikum
w Stopnicy. Jednocześnie Dyrektor Teresa Wójcik zachęciła i zaprosiła Radnych do wizytacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazjahiych w Stopnicy.
Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zaznaczył, iż wszystkie Komisje Rady Powiatu powyższy
projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Jeśli dziś pojawiły się wątpliwości í taka jest wola
Radnych, to zgłasza wniosek o wycofanie w/w projektu uchwały z procedowania, choć
utrzymywanie fikcyjne tego kierunku przez kolejny rok wydaje się bez sensu. '

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił jednocześnie, iz otwarcie nowych kierunków
kształcenia wiąże się z ogromnymi kosztami. Trzeba pamiętać, aby tworząc kierunki zapewnić
jednocześnie odpowiednią bazę kształcenia nie tylko teoretyczną ale też praktyczną. Nalezy
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tworzyć realne szanse z zapewnieniem odpowiedniej bazy do kształcenia i dobrego przygotowania
uczniów. Jeśli taka oferta pojawi się W ZSP w Stopnicy, będą podejmowane odpowiednie
działania w tym kierunku, natomiast utrzymywanie fikcji nie do końca jest zrozumiałe.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie wniosek
Przewodniczego Zarządu Jerzego Kolarza o wycofanie z porządku obrad projektu w/W uchwały.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 11

przeciw - 0
wstrzymał się - 6

Radny Andrzej Skubera nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania.

Od godz. 11.45 W dalszej części Sesji Rady Powiatu nie brał udziału Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolarz w związku z koniecznością wyjazdu do Domu Pomocy Społecznej W Zborowie, gdzie
zaplanowana została wizyta przedstawicieli ze Szwajcarii. _

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wysokości dotacji
dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały. `
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 16
przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXV/363/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014
roku W sprawie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne
kursy zawodowe - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian
w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
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W związku z tym, ze Radni nie zabierali głosu. Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

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

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXV/364/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014
roku W sprawie dokonania zmian W Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju -
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

_Ü Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Starosty Buskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - I 7

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXV/365/ 2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego
2014 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego - stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu w ramach programu Erasmus+.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Zbigniew Zioło otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.
W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
W głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr XXXV/366/2014 Rady Powiatu W Busku - Zdroju z dnia 27 lutego 2014
roku W sprawie Wyrażenia Woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu W ramach programu
Erasmus+ - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

O godz. 12.00 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło ogłosił 15-minutową przerwę.

O godz. 12.15 po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad.

Ad. 8
Poszczególne sprawozdania z działalności za rok 2013:

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Finansowo - Budżetowej,
- Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
- Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzimiej,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwai Ochrony Środowiska,
- Komisji Do Spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

W brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki nr nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do niniejszego
protokołu, zostały przyjęte przez Radę Powiatu, na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń
W głosowaniu:

za - 1 7

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 9
Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku W Busku
- Zdroju za 2013 rok - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu -
zostało przyjęte na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń W głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 10
lnformacja Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa na
terenie Powiatu Buskiego W 2013 roku - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu - została przyjęta na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń W głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Ad. ll
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju
o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Buskiego za 2013 rok - W brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - została przyjęta na 17 Radnych
obecnych na sali posiedzeńw głosowaniu:

za - 1 7

przeciw - 0
wstrzymał się - O

Ad. 12
Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg W Busku - Zdroju na temat sytuacji na drogach
powiatowych W sezonie zimowym 2013/2014 - W brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu - została przyjęta na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń W głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. l. Odpowiadając na zgłoszoną przez Radnego Andrzeja Skuberę uwagę dotyczącą fatalnego
stanu technicznego schodów wejściowych znajdujących się przy budynku Starostwa Powiatowego
W Busku - Zdroju przy ul. Kopernika, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak poinforrnował, iż
prowadzone były negocjacje z Wykonawcą tej inwestycji realizowanej kilka lat temu, celem
Wyegzekwowania naprawy W ramach gwarancji nierzetelnego wykonania umowy. Sprawa nie
znalazła jeszcze ostatecznego rozwiązania, bowiem Wykonawca W zasadzie odmówił współpracy.
Podjęto Więc decyzję o wyborze firmy zastępczej na vvykonanie naprawy schodów i W zależności
od wysokości poniesionych kosztów, Wyegzekwowanie na drodze sądowej należnych środków
finansowych od Wykonawcy. Wartmki atmosferyczne są sprzyjające, Więc prace te niedługo zostaną
rozpoczęte.

Ad 2. Odpowiedzi na zapytania Radnego Grzegorza Lasaka:
2.1. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji W Busku - Zdroju Grzegorz Majsak
poinformował, iż rzeczywiście W przedstawionej infonnacji o stanie bezpieczeństwa na terenie
Powiatu Buskiego za rok 2013 nie zostały zawarte dane W zakresie działań prewencyjnych
zapobiegających przestępczości. Stało się tak nie dlatego, że takie działania nie były i nie są
prowadzone, Wręcz przeciwnie, wszelk_iego rodzaju działania i akcje prewencyjne prowadzone są
w szerokim zakresie i zajmują miejsce priorytetowe. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji Grzegorz Majsak nakreślił pokrótce główne programy W przedmiotowym zakresie,
zapewniając jednocześnie, że W kolejnych tego rodzaju informacjach temat profilaktyki dotyczącej
zapobiegania przestępczości, zgodnie z wnioskiem radnego zostanie szeroko opisany.
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka poinformował
i krótko omówił działania prewencyjne oraz kampanie promocyjno - informacyjne W zakresie
zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa, podejmowane i realizowane na szczeblu Województwa.
Działania te przekładają się również na regiony powiatowe, gminne oraz sołectwa.
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2.2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej W Busku - Zdroju Kazimierz Ścibiło
odpowiadając na zapytanie, odniósł się do kwestii krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
Poinfonnował, iż w ostatnich latach jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożamej jest
zobligowany do wydawania środków finansowych, które są przeznaczone na krajowy system
ratowniczo - gaśniczy na określony cel. Sprawą najważniejszą jest to, aby te jednostki, które
przystąpiły do krajowego systemu - a jest ich 14 - posiadały odpowiedni sprzęt hydrauliczny,
zestawy R-1 i aparaty powietrzne. Jeżeli chodzi o aparaty powietrzne to w 14 jednostkach
znajdują się po 4 aparaty, zestawy R-1 czyli te zestawy, które służą do udzielania pomocy osobom
poszkodowanym również W tych 14 jednostkach zostały uzupełnione. Natomiast sprzęt
hydrauliczny na dzień dzisiejszy posiada 10 jednostek, ale w roku 2014 uzupełniony zostanie
w kolejnych 2, bowiem zadeklarowały one chęć zakupu takiego sprzętu. W informacji, którą
otrzymali radni zostało to dokładnie rozpisane. Należy zaznaczyć, że tryb rozliczania krajowego
systemu ratowniczo - gaśniczego opiera się przede wszystkim na aktywności jednostek OSP.
Oprócz kwoty tzw. odgórnej - wtym przypadku jest to 64 tys. zł, pozostała kwota to są działania
Zarządu Powiatowego, Komendanta Powiatowego i Komendy Wojewódzkiej W celu pozyskania
dodatkowych środków, które umożliwią zakup doposażenia jednostkom z krajowego systemu.
Korzystając z okazji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożamej w Busku - Zdroju
Kazimierz Ścibiło złożył podziękowanie Burmistrzowi i Wójtom Gmin za pomoc i wspieranie
W ostatnich latach działań KP PSP w tym zakresie. Komendant Kazimierz Ścibiło
poinformował, iż art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jasno określa na kim spoczywa
obowiązek finansowania jednostek OSP w zakresie zakupu sprzętu, paliwa, mundurów czy
finansowania szkoleń. Jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego są określane
jako elitame. To są te jednostki, które w razie potrzeby w pierwszej kolejności są dysponowane do
zdarzeń i z tego tytułu są dodatkowo finansowane. Ich rola jest bardzo duża przy zabezpieczeniu
ochrony przeciwpożarowej. Komendant Kazimierz Ścibiło poinformował, iż otrzymuje również
wiele próśb od strażaków z jednostek spoza krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Jednostki
takie jak OSP Tuczępy, Oblekoń, Szaniec, Zwierzyniec, Sroczków, Młyny w tym roku otrzymały
wsparcie ze strony Komendanta Powiatowego w postaci sprzętu i nie tylko. W informacji, którą
otrzymali radni nie zostało to przedstawione, bowiem Komendant Powiatowy jest zobowiązany
i może odnosić się do środków zgodnie z ustawowym zakresem działania, jednakże zapewnił, iż na
każdym zebraniu Zarządów Gminnych OSP sprawy te są szczegółowo omawiane. Jednostki OSP
spoza krajowego systemu zajmują bardzo ważne miejsce i zawsze mogą liczyć na pomoc
i wsparcie Komendanta.
Komendant Kazimierz Ścibiło odnosząc się do poruszanego wcześniej tematu w zakresie działań
prewencyjnych oraz kampanii promocyjno - informacyjnych zapobiegających przestępczości
poinformował, iż podobnie jak Komenda Powiatowa Policji również Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożamej oraz wiele innych jednostek takich jak PCPR czy ZOZ uczestniczy
W konkursie o nazwie Koziołek, organizowanym na szczeblu województwa świętokrzysldego.
Od 5 lat Powiat Buski w tym konkursie zajmuje czołowe miejsce. Wszyscy wiedzą ile dobrego
dzieje się dla Powiatu Buskiego w ramach organizacji tego konkursu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Gwóźdź nawiązując do powyższego poinformował, iż
prewencja prowadzona jest również za zgodą służb policji i straży poprzez portal intemetowy
busko.com.pl. Zamieszczanie przez Wiceprzewodniczącego Rady zdjęć z wypadków drogowych,
zdjęć często bardzo drastycznych ma również charakter prewencyjny, działający na wyobraźnię.
Wiceprzewodniczący Rady złożył podziękowanie za możliwość współpracy w tym zakresie.

Ad. 3. Odpowiadając na zapytania Radnego Zbigniewa Jastrzębia Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka poinformował, iż mówiąc 0 planie wzrostu
wynagrodzeń pracowników ZOZ, to plan taki został wdrożony już w roku 2012, czego efektem
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była W roku 2013 wypłata dodatków' motywacyjnych W kwocie 80 zł dla każdego pracownika
przez okres l2 m-cy (bez osoby Dyrektora). Takie stanowisko zostało wypracowane wspólnie ze
Związkami Zawodowymi działającymi W ZOZ. Analizując dalsze możliwości zwiększenia
wynagrodzeń W roku 2013, również W porozumieniu i za aprobatą przedstawicieli pracowników
a więc Związków Zawodowych, od m-ca lipca 2013 roku podjęto decyzję o kolejnym zwiększeniu
wynagrodzeń W postaci drugiego dodatku W wysokości 100 zł dla każdego pracownika ZOZ
(bez osoby Dyrektora). Dodatki te w wysokości 80 zł i 100 zł W myśl porozumienia ze Związkami
Zawodowymi wypłacane były do dnia 31 grudnia 2013 roku, bowiem nie znane były jeszcze
wysokości kontraktów i możliwości finansowe na rok 2014. Rozmowy o zmianie Wynagrodzeń
i renegocjacji stawek toczą się nieprzerwanie. Dyrekcja ZOZ analizując możliwości finansowe
i ekonomiczne oraz przychodowo - rozliczeniowe jednostki, po ukonstytuowaniu się planu
finansowo - rzeczowego ZOZ na rok 2014, podjęła wspólną ze Związkami Zawodowymi decyzję
o podwyżce uposażenia zasadniczego W kwocie 100 zł dla pracowników ZOZ od najniższego do
najwyższego szczebla (bez osoby Dyrektora). Choć były propozycje zróżnicowania wysokości
podwyżek, to jednak stanowisko Związków Zawodowych mówiło o równym traktowaniu każdego
pracownika, stąd podwyżki zwiększające podstawę wynagrodzenia wypłacono W równej dla
wszystkich wysokości. W sytuacji kiedy W znaczny sposób polepszy się sytuacja finansowa
Szpitala a będzie ona również wynikiem wzrostu wyceny za jeden punkt rozliczeniowy, Wówczas
podejmowane będą dalsze decyzje W zakresie wzrostu wynagrodzeń. Komtmikacja personalna
między pracownikami a kierownictwem, zdaniem Dyrektora Grzegorza Gałuszki jest niemalże
Wzorcowa. Dyrektor zapewnił, iż zawsze W kontaktach z pracownikami posługuje się informacjami,
analizami i danymi prawdziwymi oraz zawsze stara się dostrzegać zaistniałe problemy próbując je
wspólnie z załogą rozwiązywać. Z tego miejsca chciałby podziękować pracownikom
i związkowcom za tę nić poprawnego porozumienia.

Ad. 4. Odnosząc się do zapytania Radnego Jacka Strzeleckiego “Wicestarosta Buski Stanisław
Klimczak poinformował, iż odpowiedź brzmi - tak. Skoro Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka nadal pełni swoją funkcję, to znaczy, że Zarząd Powiatu
akceptuje jego działalność i podejmowane decyzje uznając je za prawidłowe. Z pewnością działania
te nie do końca mogą być zadowalające, ale dzieje się tak nie dlatego, że Dyrektor źle zarządza
jednostką lecz dlatego, że takie są realia W zakresie decyzyjności i finansowania służby zdrowia
W całej Polsce. W pewnym kontekście mówił o tym W swoim wystąpieniu Radny Grzegorz Lasak.
Taki jest sposób funkcjonowania szpitali W Polsce jakie jest ich finansowanie. Kolejni i dość często
przecież zmieniający się Ministrowie Zdrowia też nie mogą znaleźć cudownego lekarstwa na
uzdrowienie tej sytuacji. Problem podstawowy to brak wystarczającej ilości środków finansowych
oraz obawa podjęcia odważnej decyzji i wzięcia odpowiedzialności za Wprowadzenie koniecznych
zmian, chociażby w zakresie podwyższenia składki zdrowotnej. Odpowiadając na pytanie o cel jaki
Zarząd Powiatu stawia przed Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej to celem tym jest właściwe
funkcjonowanie Szpitala, a zdaniem Zarządu Powiatu właściwe fimkcjonowanie polega na
osiągnięciu zadowolenia pacjentów, tak aby pacjenci chcieli się W tym szpitalu leczyć. Działania
Dyrektora i pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej winny być ukierunkowane na skuteczne
leczenie i powodowanie, iż pacjent będzie wybierał właśnie ten szpital i właśnie W tym szpitalu
będzie się chciał leczyć z wyboru nie z konieczności. Należy też zaznaczyć, że przez ten okres
kończącej się już kadencji, oprócz kilku skarg, na szczęście nie odnotowano żadnych drastycznych
sytuacji, dramatycznych zdarzeń czy zaniedbań, o których tak często w ostatnim czasie donoszą
media. Zarząd Powiatu Wspólnie z Dyrektorem ZOZ szuka najlepszych rozwiązań. Właściwie na
każdym posiedzeniu Zarządu, co tydzień omawiane są sprawy związane ze Szpitalem. Działalność
większości szpitali W Polsce, oprócz specjalistycznych klinik polega na wykonywaniu Wszystkich
zakresów świadczeń a W takiej sytuacji trudno o szpitale świetnie funkcjonujące przy obecnym
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stanie finansowania. Na pewno i Dyrektorowi ZOZ i Zarządowi Powiatu i każdemu z nas zależy
na tym aby Szpital W Busku - Zdroju funkcjonował jak najlepiej, aby była świetna kadra, aby
wszystko przebiegało prawidłowo iprzede Wszystkim aby pacjenci wychodzili ze szpitala zdrowi
i zadowoleni. Wicestarosta stwierdził z całą odpowiedzialnością, że na obecną sytuację finansową
i kadrową Zespół Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju te cele realizuje. Z tego Dyrektor ZOZ jest
rozliczany i taki cel przed Dyrektorem postawił Zarząd Powiatu. Zbilansowanie szpitala jest rzeczą
ważną, ale nie najważniejszą i nie jest to cel priorytetowy postawiony przed Dyrektorem, biorąc
pod uwagę ogólną sytuację W Polsce. Ważniejszym celem z jakiego Dyrektor ZOZ jest przez
Zarząd Powiatu rozliczany, to aby W tej trudnej sytuacji W służbie zdrowia osiągnąć zadowolenie
pacjentów. Wicestarosta rozumie, że udzielona odpovviedź może nie być do końca
satysfakcjonująca, lecz jest ona podyktowana ogólną sytuacją z jaką mamy do czynienia W całej
Polsce.
Radny Jacek Strzelecki zgodził się ze stwierdzeniem, że odpowiedź nie może być
satysfakcjonująca. Prosi Zarząd Powiatu o odważną deklarację. Wystarczy Mu, że Zarząd Powiatu
stwierdzi, że akceptuje Wszystkie działania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku -
Zdroju. Radny poinformował, iż często bywa W szpitalu i zastanawia się czy jeśli zostanie
zobaczony przez Dyrektora Grzegorza Gałuszkę czy też Kierownika Grzegorza Lasaka nie będzie
podejrzewany o to, że coś knuje. Nie chciałby być osobą, która za punkt honoru postawiła sobie
walkę ze Szpitalem. Radny jest przekonany co do tego 0 czym mówi. To nie Radny powiedział, że
priorytetem postawionym przed Dyrektorem jest zbilansowanie Szpitala, o tym mówił Zarząd
Powiatu. W tych dokumentach, które Radny posiada nie znajduje takiej celowości. Dyrektor ZOZ
nie ma też obowiązku biegać i informować 0 swoich planach. Jako Radny życzy sobie wiedzieć
W jakim kierunku będzie się rozwijał szpital. Radny wstrzymał się od głosu przy uchwale
dotyczącej zmian W Statucie ZOZ W zakresie utworzenia ZOL-u ale nie dlatego, że nie chce aby
on powstał, lecz chciałby znać los szpitala. Jak na razie Dyrekcji ZOZ trzeba przyznać medal za to,
że doskonale ratuje sytuację niezawinioną. Zgadza się, że taka sytuacja Wynika z polityki czy też
braku polityki państwa, ale jak na razie Radny Jacek Strzelecki nie widzi W działaniach Dyrektora
celowości. Chce usłyszeć deklaracje Zarządu, że Zarząd Powiatu akceptuje działania Dyrektora
ZOZ.
Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak potwierdził, iż Zarząd Powiatu W Busku - Zdroju akceptuje
bieżącą działahiość Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju. Hipokryzją byłoby
twierdzenie, że jest ona zadowalająca, ale nie jest to winą Dyrektora ZOZ a jest wynikiem ogólnej
trudnej sytuacji W służbie zdrowia i polityki państwa. Dokumentami Wyrniemymi W zakresie
działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju są roczne plany rzeczowo - finansowe,
określające co W danym roku jest możliwe do realizacji. Opracowywanie planów wieloletnich jest
konieczne ale obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, przy obecnej niestabilnej sytuacji finansowej
służby zdrowia nie dającej żadnej gwarancji i stabilności na przyszłość.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka ustosu11kowując się do
Wypowiedzi Radnego Jacka Strzeleckiego stwierdził, iż chciałby być przekonany, że zapytania
i interpelacje Radnego wynikają z niewiedzy, braku kwalifikacji i kompetencji W tym temacie a nie
wynikają z czegoś innego, co chciałby W tym momencie pominąć. Stwierdził, iż Radny Jacek
Strzelecki podaje nieprawdę, kłamiąc opinię społeczną, wprowadzając nieprawdę Wśród kolegów
radnych i zaproszonych na Sesję Rady Powiatu gości. Bardzo dziwi fakt, że Radny operuje danymi
wybiórczo i konfabulacyjnie. Dane, które podaje Radny nie są prawdziwe. Dyrektor wyjaśnił, iż
Plan wzrostu efektywności, który przedstawił W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania na
stanowisku Dyrektora ZOZ, zawierał faktycznie tyle informacji, ile Radny dziś przekazał. Ale był
to pierwszy plan, który był na tyle i ogólny i szczegółowy, że dawał możliwość podjęcia kierunków
działań na zasadzie dostępnych możliwości techniki menadżerskiej W celu poprawy
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funkcjonowania Szpitala W Busku - Zdroju. Cieszy Dyrektora fakt, że Radny zauważył Walor
naukowy, zarządczy i praktyczno - analityczny tego dokumentu. Dziwi natomiast fakt, bowiem
Wszyscy radni W sierpniu 2012 roku otrzymali kolejny plan - Wzrost efektywności _funkcjonowania
i rozwoju szpitala opierający się na prawdziwych, analitycznych badaniach, Wskazujących kierunki
funkcjonowania szpitala także pod kątem jego wizji i rozwoju. Na stronie 18 z 59 stronicowego
planu można wyczytać o składowych prac jakie będą realizowane podczas procesu zwiększenia
efektywności Zespołu Opieki Zdrowotnej W Busku - Zdroju, tj: optymalizacja realizacji procesów,
optymalizacja procesów przychodowo - kosztowych, zwiększenie efektywności procesu obsługi
pacjenta, optymalizacja procesu kodowania świadczeń medycznych, regulacja zużycia materiałów
i leków wraz z regulacją poziomu zapasów, wdrożenia nowoczesnego narzędzia infomratycznego
W zakresie części medycznej, zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów sprzętu,
pomieszczeń personelu, Wypracowania rekomendacji i zaleceń do realizacji świadczeń
medycznych. Jest to szczegółowo wyjaśnione i ktoś kto posiada wiedzę, ktoś kto rozsądnie myśli
czytając ten plan i analizując działania Dyrektora mógłby stwierdzić, że założenia te Wykonuje
sukcesywnie bądź wykonał je W pełni. Te działania są realizowane przez wszystkich pracowników
ZOZ. To nie jest 18 stron, które nie dają poglądu na to co się dzieje W szpitalu bądź na to co będzie
się działo. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej stwierdził, iż nie ma wpływu na politykę
zdrowotną państwa. Może się tylko do niej dostosowywać, ewoluując założony plan, dostosowując
się także do realnych zapotrzebowań środowiska na leczenie danego typu schorzeń, poprzez
realizację inwestycji, zakup sprzętu, pozyskiwanie kadry, kontraktowanie pewnych kierunków
działania W celu sfinansowania świadczeń leczniczych. Radny podaje nieprawdziwe dane, kłamiąc
o malejącej liczbie pacjentów leczonych W Szpitalu W Busku - Zdroju. Dane w tym zakresie są
ogólnodostępne W drodze informacji publicznej. Dziwi Dyrektora powyższy fakt, bowiem Radny
Jacek Strzelecki mógłby również W każdym czasie informacje wiążące, prawdziwe i konkretne
uzyskać od pracowników czy Dyrektora ZOZ. Dane nad którymi można dyskutować, ale podając
prawdę, a nie kłamiąc Wszystkich dookoła. Dyrektor poinformował, iż ogólnie leczona liczba
pacjentów W szpitalu W 2011 roku to - 18 441. W 2013 roku to - 20 556 pacjentów. To jest wzrost
o 2 115 pacjentów. Liczby te nie obejmują pacjentów leczonych ambulatoryjnie czyli bez poradni
specjalistycznych. Podawanie nieprawdziwych informacji przez Radnego, to jest wprowadzanie
W błąd opinii społecznej, radnych i Wszystkich, którzy tego słuchają, ale także uderza to W dobre
imię pracowników szpitala i obraża zarówno Jego jako osobę i jako Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej. Dziwi Dyrektora też fakt, że Radny zgłasza takie pytania nie do Dyrektora ZOZ,
czyli osoby, która mogłaby i musiałaby udzielić Wiążącej informacji. Dyrektor Grzegorz Gałuszka
poinformował, iż stara się jak najlepiej prowadzić placówkę, rozmawiać, komunikować się,
angażować personel do Współrządzenia. Stwierdził, iż posiada odpowiednie kwalifikacje
i kompetencje W tym zakresie. Odpowiada na każde pytanie, które zostanie zadane rzeczowo,
konkretnie i opiera się na faktach. Od 13 lat piastuje funkcje dyrektorskie, obecna placówka jest
trzecią, którą zarządza. Dokłada wszelkich starań aby ten szpital mógł się rozwijać W kierunku
potrzeb społeczeństwa Powiatu Buskiego i powiatów ościennych. Chce, aby W podstawowym
zakresie świadczeń na zasadzie szpitala powiatowego pacjenci byli leczeni dobrze, efektywnie,
W krótkim okresie czasu i aby byli z tego leczerria zadowoleni. Dyrektor ZOZ złożył
podziękowanie swoim Współpracownikom, którym wdzięczny jest za pomoc, W pewnym sensie za
wyrozumiałość oraz za wsparcie, którego Mu udzielają. Prowadzenie przez Radnego Jacka
Strzeleckiego polityki Wyborczej, od której Radny się odżegnuje, na podstawie działania szpitala
wprowadzając zamęt, jest niedopuszczalne. Dyrektor poinformował, iż też jest radnym i też
prowadzi kampanię vvyborczą, ale kampanię opartą na działaniach pro społeczeństwu, dla
społeczeństwa i z tego będzie się Wywiązywał i z tego będzie rozliczany.

Radny Jacek Strzelecki zgłosił żal do Prowadzącego obrady Sesji Rady Powiatu, za doprowadzenie
do sytuacji, W której dyskusja dotycząca udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania zeszła
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na taki poziom, do którego Radny się nie zniży. Nie będzie wdawał się w tę dyskusję. To co
wskazał W swojej wypowiedzi może jest nieprawdziwe i jest w stanie za to przeprosić w każdej
formie w jakiej Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej sobie zażyczy. Radny zabierając głos
W punkcie interpelacje i zapytania powiedział: że ma zebrane notatki, że chciałby to ustalić, że ma
pewne przekonanie i Z tego co wynikło po zadaniu pytań był przekonany, że otrzyma odpowiedź.
Gdyby Radny usłyszał, że ma nieprawdziwe informacje to umiałby przeprosić. Natomiast słowa,
które padły W tym: kłamstwo, Radny usłyszał występując W dobrej wierze w interesie swoich
wyborów i mieszkańców powiatu. Zapytania swoje skierował do Zarządu Powiatu, bowiem nie jest
osobą która ma rozliczać Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej. Radny stwierdził, że gdyby był
złośliwy, też mógłby wyciągnąć wiele rzeczy. Poinformował, iż ma inne spojrzenie na temat
wspaniałych relacji załogi z Dyrekcją ZOZ. Nie będzie tego oceniał, jednak ma prawo do własnej
opinii. Również Dyrektor ZOZ i każda inna osoba ma prawo do własnej oceny. Radny nie toczy
bojów z Dyrektorem ZOZ, dotąd starał się przekonać Zarząd do tego, że niektóre kierunki działań
należałoby zmienić, jeśli jednak Zarząd Powiatu ma inne zdanie, to pozostawia to bez dyskusji.

Ad. 5. Odpowiedz' i dyskusja na zapytania Radnego Grzegorza Lasaka udzielone zostały
powyżej wAd. 4.

Ad. 6. Odpowiadając na interpelację Radnego Andrzeja Lasaka w sprawie bardzo trudnej
sytuacji producentów trzody chlewnej Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak popierając
W pełni zgłoszony problem, zaproponował udzielenie przez Radę Powiatu upoważnienia dla
Zarządu Powiatu do przygotowania i wystąpienia z rezolucją do właściwych instytucji
o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia rolnikom zbytu trzody chlewnej po
cenach gwarantujących opłacalność produkcji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie wniosek W sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu do wystąpienia z przedmiotową rezolucj ą.
Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, powyższy wniosek został przyjęty przez Radę
Powiatu w głosowaniu:

za - I 7

przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 7. Odpowiadając na zapytanie Radnego Jacka Strzeleckiego Wicestarosta Buski Stanisław
Klimczak poinformował, iż w Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego zawarte zostały zapisy
ogólne, bez podawania konkretów, bo taki jest charakter przygotowywania tego typu dokumentów.
Nie we wszystkich działaniach Rada Powiatu posiada kompetencje decyzyjne. Główne cele
strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego nie są przypadkowe. Ich kolejność
zapisu vvynika z ich wagi i znaczenia, biorąc pod uwagę charakter uzdrowiskowo - rolniczy
Powiatu Buskiego. Wszystkie te założenia ujęte w Strategii mają na celu sprzyjanie, wspieranie,
ułatwianie, organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań i dawanie altematyw mieszkańcom z terenu
Powiatu Buskiego w tym również W szerokim mkresie producentom rolnym.
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Ad. 14
W sprawach różnychiwolnych wnioskach:

l. Radny Grzegorz Lasak zabierając głos stwierdził, iż dzisiejsza dyskusja W zakresie szeroko
rozumianej opieki zdrowotnej powinna mieć jednak trochę innych charakter. Radny
zaproponował, aby wykorzystując kompetencje Rady Powiatu przygotować stanowisko
odnośnie konieczności wprowadzenia tych zmian systemowych, które Radni tu na dole
dostrzegają. Radny Grzegorz Lasak zobowiązał się do przygotowania projektu takiego
wystąpienia. Zwrócił jednocześnie uwagę, na niepokojący fakt pewnej bezradności i braku
decyzyjności zarówno Sejmu, Ministra Zdrowia jak i Narodowego Funduszu Zdrowia
W zakresie spraw służby zdrowia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie upoważnienia Radnego Grzegorza Lasaka do przygotowania projektu W/W
stanowiska.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, powyższy wniosek został przyjęty przez
Radę Powiatu W głosowaniu:

za - 1 7
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

2. Radny Roman Duda złożył podziękowanie za gratulacje, które otrzymał na początku Sesji
Rady Powiatu W związku z przyznanym tytułem Osobowość Roku 2013. Radny pokrótce
przedstawił swój życiorys i dzieje związane z Ziemią Buską, na której przebywa od 45 lat.
Raz jeszcze dziękując za otrzymane Wyróżnienie, zobowiązał się do dalszej pracy na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej.

3. Radny Jacek Strzelecki zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa
Zioło poinformował, iż przygotuje i złoży na Jego ręce piserrme wystąpienie.

Ad. 15
Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło
dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.40 zamknął XXXV Sesję Rady
Powiatuw Busku - Zdroju.

Protokół sporządziła:
Barbara Banrś
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