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Znak: BR. 0002.2.XI.2015

Protokól Nr xll20l5

z Sesji Rady Powĺatu w Busku - Zdroju

któľa odbyla się w dniu 29 października 2015 ľoku

w sali konferencyjnej Staľostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

w posiedzenĺu udział wzięli:

S Radni Powiatu w Busku - Zdroju

s Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l. Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokľzyski

Ż. Grzegotz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokľzyskiego, Dyrektoľ Zespołu

opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju

3. Paweł Zagaja _ Wójt Gminy Nonvy Korczyn

4. KazimieruŚcibiło _ Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pożamej w Busku - Zdroju

5. Grzegorz Majsak _ Pierwszy ZastępcaKomendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju

6. Jolanta Maślicha - Dyrektoľ Powiatowego ośľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku _ Zdľoju

7. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju

8. Teresa Wójcik _ Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy

9. Jolanta Czyrny _ Dyrektor Poľadni Psychologiczno _ Pedagogicznej w Busku - Zdľoju

l0. Anna Kosela - Z-ca Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku _ Zdľoju

11. Sylwesteľ Pałka _ Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju

lŻ. An&zej Bilewski _ Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdrojll

13. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Bľoninie



14. Grzsgorz Wojciechowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Spoľtowego

w Busku - Zdľoju

15. Włodzimitz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju

16. Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju

|7.Kľzysztof Socha_ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku'Zdrojll

l8. Piotľ Zeljaś- Dyrektor Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach

I9.Kĺzysztof Tułak _ Dyľektor Powiatowego ZarząduDľóg w Busku _ Zdroju

20. Maľian Szostak _ Dyľektor Powiatowego Urzędu Pľacy 'w Busku - Zdroju

oraz

osoby, którym wTęczone zostaną odznaczenia państwowe

Mieszkańcy Powiatu Buskiego

Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obľad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwieľdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.

5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.

6. Interpelacj e i zapytarlia ľadnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.

c) zmiany uchwały Nľ IV l27 l2ot5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia

2015 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na|ata

2015-2030.

d) udzielenia pomocy ťrnansowej Gminie Busko - Zdĺój na wieloletnie przedsięwzięcie

inwestycyjne pn. ,,Pľzebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej



Infrastruktuľy Drogowej na |ata 20|6-Ż019 _ Usprawnienie systemu komunikacyjnego na

teľenie Gminy Busko - Zdrőj poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską,

przebudowę ulic: Jasnej, Pľomyk, Jodłowej oraz pľzebudowę dróg gminnych położonych na

terenie sołectwa Mikułowice''.

e) udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Gnojno Z przeznaczęniem w 20l6 r na zadanie pn.

,,Przebudowa drogi gminnej nľ 323008T w miejscowości Gnojno'' realizowanego w ramach

o,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dľogowej na |ata20l6-2019''.

f) przejęcia od Wojewody Świętokľzyskiego niektóľych zadaŕĺ związanych z przepÍowadzeniem

kwalifikacji wojskowej w latach 2016-2019.

g) wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Dobry staľt'' W ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokĺzyskiego 20I4-20Ż0

Euľopejskiego Funduszu Społecznego.

h) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pod nazwą EUROFUTURE

Changing Places w ramach programu Eľasmust.

ĺ) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drőg na paľkingu

stľzeżonym oľaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie

odstąpienia od usunięcia pojazdu.

j) wyľazeniazgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości

w najem.

8. Informacja o realrizacji zadaŕĺ oświatowych

Powiat Buski w roku szkolnym Ż0l4lŻ0l5.

9. O dpowi e dzi na interp elacj e i zapy tania radnych'

10. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

przez jednostki oświatowe pľowadzone przez

Ad. I

Obradom

zebranych

przewodniczył

i o godz. 10.00

Andľzej Gądek

otworzył XI Sesję

Przewodniczący

Rady Powiatu

Rady Powiatu, który

w Busku - Zdľoju.

powitał



Ad.2

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (l Radny nieobecny usprawiedliwiony, I Radny

poinformował o spóźnieniu), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób

stanowi quoÍum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oruz decyzji - listy

obecności ľadnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczniki nr I i 2 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľz, uzasadniając, zýosił wniosek o wprowadzenie do

poľządku obrad po pkt 4, pkt 4a w bľzmieniu:

4a. Wręczenie odzĺaczeń panstwowych.

Innych pľopozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wniosek

dotyczący zmiany poľządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu'

Ww wniosek đotyczący zmiany porządku obľađ w przytoczonym wyŻej brzmieniuo zostałprzyjęty

pľzez Radę Powiatu w głosowaniu _ stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za-17

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obrad WTaz

z przyjęą powyżej zmianą, został pľzyjęty przez Radę Powiafu w głosowaniu stosunkiem

głosów - na I7 Radnych obecnych na sali:



za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4

Protokół Nľ X l2015 z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZdĄu z dnia 30 wľześnia 2015 ľoku

został pľzyjęty pÍzez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na

17 Radnych obecnych na sali:

za- 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Ad.4a

Wręczenie odznaczeń państwowych

Po odśpiewaniu hymnu:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej onadaniu odznaczeń,napodstawieaľt. l38

Konstýucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dĺia

16 pużdziernika 1992 roku o orderach i odznaczeniach, odznaczeni zostają na wniosek Wojewody

Świętokľzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁ)TYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Guła Ryszard



SREBRNYM KRZY ŻEM ZASŁUGI

Kwas Henľyk

BMZoWYM KRZYŻpĺl zĺsŁUGI

Banach Teresa Maria
Ciepliński Radosław

Szarliński Waldemaľ Michał
Śmistek Idzi

(w związku ztym,że Waldemaľ Michał Szarliński i ldzi Śmistek ĺie Ęją,
Yĺrzy Że zostały przekazane naj blizszej rodzini e)

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138

w złłiązku z art. |3l ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 ľoku oľaz

ustawy z dĺia t6 puździeľnika 1992 ľoku o ordeľach i odznaczeniach, za wzorowe, wyjątkowo

sumienne wykonywanie obowipków wynikających z ptacy zawodowej, odznaczeni zostają, na

wniosek Wojewody Świętokľzyskiego :

MEDALEM ZŁ}TYM ZA DŁUGoLETNIĄ SŁUZBĘ

Adamczyk Maĺian
Błaszczyk Danuta Zofia

Klimczak Stanisław
Sołtysiak GraŻyna Jadwiga

Śliwa ElŻbieta Donata
Wężowicz Baľbara Emilia

Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba.

Nastqpiły gr atul acj e i okoliczno ś ciow e prze mów ie nia'

W imieniu osób odznaczonych głos zabľał Pan Stanisław Klimczak.

Ww postanowienia stanowią załqczniki nľ 3 i nr 4 do niniejszego pľotokołu.

o godz' 10.25 na salę obrad przybył Radny Stanisław Moslul, tak więc liczba radnych

uczestniczqcych w Sesji zwięIazyła się do ]8.

o godz. ]0.30 Przewodniczqcy Rady Andrzej Gqdek ogłosił 5 minutowq przerwę a o godz. 10,35

po wznowieniu obrad przystqpiono do realizacji pkt 5,



Ad.5

Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 30 wľześnia 2015 roku

do 29 paŹdzieľnika Ż0l5 ľoku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okĺesie

tym Zarząd odbył 3 posiedzenia.

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

załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował zá przedstawione sprawozdanie.

Ad.6

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Jarosław Jaworski zgłosił ďw zapýania

1.1. Radny ponowił wniosek zgłoszany pÍzez Komisję Edukacji, Kultury Kultuľy Fizycznej

i Pľomocji Powiatu dotyczący wsparcia dziaŁań Dyrektora Specjalnego ośľodka Szkolno

Wychowawczsgo w Bľoninie w zakľesie rozbudowy szkoły, uzasadniając to ľozwojem

konkurencyjnych placówek.

1.2. Radny zwľócił się z zapýaniem czy dyľektorzy jednostek oświato}vych mogą |iczyć: ze stľony

oľganu prowadzącego na wspaľcie w zakľesie organizacji pomócy prawnej czy teŻpowyższe leży

w gestii i zakręsie własnym dyrektorów?

1.3. Radny zwľócił uwagę na brak odniesienia się ztządcy dróg wojewódzkich na wcześniejszą

inteľpelację w zalľesie wykonania i oznakowania zjazdów w m. Łatanice i m. Kobylniki.

2. Radny Pĺotr Wąsowicz złoŻył ďw interpelacje w formie pisemnej:

2.1. Radny popaľł wniosek zgłoszony przez Komisję Edukacji, Kultury Kultury Fizycznej

i Promocji Powiatu dotyczący wsparcia działań Dyľektora Specjalnego ośrodka Szkolno _

Wychowawczego w Bľoninie w zakĺesie ľozbudowy szkoĘ uzasadniając to rozwojem

konkuľencyjnych placówek.



2.2.-w związku z pľzypadającym w roku 2018 jubileuszęm l00 - lecia powstania I Liceum

ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Radny zgłosił interpelację w spľawie podjęcia działan

w zakresie zmiany wizeľunku terenu wokół szkoły tj. pľzebudowy boisk szkolnych, wymiany

staľego ogľodzenia i zagospodaľowania terenu zieleni'

2.3, Radny uzasadniając względami bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ponownie

zgłosił interpelację w spľawie zainstalowania barier ochľonnych na łuku drogi w śľodkowej części

m. Łagiewniki - w/w interpelacje w formie pisemnej stanowią załqczník nľ 6 do niniejszego

pľotokołu.

3. Radny Roman Duda poprał interpelację Radnego Piotra Wasowicza w spľawie zml'any

wizerunku teľenu wokół I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, ponawiając

jednocześnie wniosek w sprawie wymiany wszystkich staľych' szpecących ogrodzeń przy

jednostkach oświatowych znajdujących się przy Al. Mickiewicza w Busku - Zdroju.

4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gľzegorz Lasak zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

4,l. Radny podziękował Wyborc om za udział, w wyboľach oraz za oddane na Jego osobę głosy.

4.2. Radny poparł wniosek Radnego Jarosława Jaworskiego dotyczący wspaľcia działań Dyľektoľa

Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie w zakľesie rozbudowy szkoły

również z uwzg|ędnieniem Waľsztatów Terapii Zajęciowej.

4.3. W związku z zakonczonym projektem pn' ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu

Pomocy Społecznej w Zborowie, poprzez tworzenie lokali aktywizujqcych pľacowni teľapii

zajęciowych, pomieszczeń ľehabititacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz poniesienie

kwalifikacji peľsonelu", Radny zuĺrőcił się z pýaniem o wykorzystanie i zagospodaľowanie ilw

lokali aktywizujących oľaz informację w zakľesie podniesienia kwalifikacji personelu.

4.4. odnosząc się do informacji

prowadzone pÍzez Powiat Buski

rea|izacji zadan oświatowych przez jednostki oświatowe

roku szkolnym Ż01412015, Radny zwrócił uwagę na

o

w



imponujące pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych i ľealizowánie programów

w ľamach funduszy europejskich. Radny zwľócił się z pytaniem czy staľania dyrektorów

w tym zakľesie są dodatkowo wynagradzane?

4.5. Radny zwľócił się z prośbą o omówienie zasad, przedstawienie różnic i punktacji w zakľesie

nowego pľogramu pn. ,,Przebudowa dróg w ramąch Progľamu Rozwoju Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 20]6-2019...." w stosunku do Naľodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych.

4.ó. w imieniu mieszkańców ul. Langiewicza w Busku - Zdroju, Radny zwrócił się z propozycją

rozwtżenia możliwości wykonania przejścia dla pieszych na ul. Langiewicza na wysokości

wejścia na Glinianki'

4.7. Radny zwrócił się do Dyrektora Placówki opiekuńczo - Wychowawczej

w Winiaľach o pľzedstawienie propozycji zvłiązanyci z wykorzystaniem potencjału

i zagospodaľowania budynku Po-w w Winiarach.

4.8. Radny zwrócił się z propozycją rozwtŻenia możliwości opľacowania na stronie

intemetowej Starostwa Powiatowego wiľtualnego spaceru po jednostkach organizacyjnych

powiatu.

4.9. w imieniu pracowników Zespofu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, Radny zwľócił się

z zapytaniem czy Rada i Zarząd Powiatu pľzy konstrukcji budżetu przewidują możliwośó

przekazania środków Íinansowych dla ZoZ, tak aby ulżyó działalności szpitala

i wygospodaľowaó śľodki na regulację płac czy teŻ na redukcję zobowiązaŕL Radny

podkľeślił, iż kĺedyt zaciągnięty pÍzez Zespćů opieki Zdrowotnej na rca|izację zadań to

inwestycja w majątek powiatu.

5. Radny Ludomĺľ Leszczyński oraz Radny Kamil Kaspeľcryk - złoŻy|i wspólną ďw

interpelację w formie pisemnej:



5.1. Radni wnioskują o wykonanie przycinki dľzew wzdłuil drogi powiatowej nĺ 010lT od

miejscowości Suchowola pruez las w kierunku miejscowości Wójeczka z jednoczesnym

utwaľdzeniem poboczy przedmiotowej dľogi - ilw inteľpelacja w formie pisemnej stanowi

załqcznik nr 7 doniniejszego protokołu.

Ad.7

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytaŁ projekty Uchwał Rady Powiatu,

podđając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian w budżecie

Powiątu Buskiego w 20]5 ľohl.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zrviązku ztym,że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący 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 Nľ xI / 100 |20ls Rady Powiafu w Busku - Zdroju z dnia 29 paździeľnika 2015

ľoku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku _ stanowi zaĘcznik nr 8

do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień

w wydatlrach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roht.

l0



Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zw'iązku ztym, że Radni nie zabieruli głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XI ĺ l0l 120l.3 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 płżdziemika

2015 roku w sprawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku -

stanowi załqcaúk nr 9 do niniejszego protokołu.

c) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie zmiany uchwały

Nr IV/27/20I5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 sýcznia 20]5 rohl

w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiątu Buskiego na lata 20l5-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andĺzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwiąku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI/ l02 lŻ015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 paĺŹdziernika 2015

ľoku w spľawie zmiany uchwałyNr IV lŻ7 l20l5 Rady Powiafu w Busku - Zdroju z dnia

30 sĘcznia 2015 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na

lataŻ0l5-2030 _ stanowi załqcaúk nr 10 do niniejszego protokołu.

ll



d) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdľoju w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwesýcyjne

pn, ,,Pľzebudowa dróg w ramach Pľogramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruhury

Dľogowej na lata 20]6-2019 _ Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy

Busko - Zdrój popľzez budowę ulicy łqczqcej ul' MĘĺiską z ul. Siesłaulslą, pľzebudowę ulic:

Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa

Mihlłowice".

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI/ r03 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 pazdziernika 2015

ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - ZdtćĄ na wieloletnie

pľzedsięwzięcie inwestycyjne pn. 
',Pľzebudowa 

dróg w ľamach Progľamu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktuľy Drogowej na lata2016-Ż0l9 _ Usprawnienie systemu komunikacyjnego

na terenie Gminy Busko - Zdrőj poprzez budowę u|icy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską,

przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dľóg gminnych położonych na teľenie

sołectwa Mikułowice'' _ stanowi załqcznik nľ 11 do niniejszego protokofu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprnvie udzielenia pomocy

/inansowej Gminie Gnojno z przeznaczeniem w 20]6 r na zadąnie pn. ,,Przebudowa drogi

gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno" realizowanego w rąmach ,,Programu

Roałoju Gminnej i Powiatowej Infrastruhury Drogowej na lata 2016-20]9" .
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Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W związku ztym' że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący 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 Nľ XI/ l04 lŻ015 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 29 paľtdziernika 2015

ľoku w sprawie udzielenia pomocy ťtnansowej Gminie Gnojno z przeznaczeniem w 2016 ľ na

zadanię pn. ,,Pľzebudowa drogi gminnej nľ 323008T w miejscowości Gnojno'' realizowanego

w ramach ,,Pľogramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infľastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

- stanowi załqcznik nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w spra'wie przejęcia od

Wojewody Świętolłzyskiego niehórych zadaľi zwiqzanych z pľzeprowadzeniem lĺwalitikacji

wojslmwej w latach 2016-2019.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľojl Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwďy.

W związku ztym, że Radni nie zabíeľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ XI/105/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 płŹdzieľnika 2015

roku w sprawie przejęcia od Wojewody Świętolazyskiego niektórych zadań rvłíązanych z

przepľowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 20|6-Ż019 _ stanowi załqcznik nr /.í do

niniejszego protokołu.

g) Projekt Uchwaý Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie wyrażenia woli

przystqpienią Powiatu Buskiego do projektu Pfl. ,,Dobry start" w ramach Regionalnego

Programu operacyjnego Województwa Świętolcrzyskiego 20I4-2020 Europejskiego

Funduszu Społecznego'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XI/ 106 l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 puŹdziernika 2015

roku w spľawie wyrazenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn. ,,Dobry staľt''

w ľamach Regionalnego Progľamu operacyjnego Wojewódĺwa Świętokľzyskiego Ż0t4-2020

Europejskiego Funduszu Społecznego _ stanowi załqcaúk nr 14 do niniejszego protokołu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia woli

przystqpienia Powiatu Buskiego do projehu pod narwq EUROFUTURE Changing Places

w ramach programu Erasmusł'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andrzej Gądek otworý dyskusję nad

pľojektem uchwały.
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W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu' Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr XI/ L07 I20t5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 paľŹdziemika 2015

roku w sprawie wyruŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pod nazwą

EUROFUTURE Changing Places w ramach programu Erasmust - stanowi załqcznik nr 15 do

niniejszego protokołu.

í) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spra'wie ustalenią opłat za

usuwanie i pľzechowywanie pojazdów usunięých z dróg na paľkingu strzeżonym oraz

kosztów powstaĘch w wynilu wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstqpienia od

usunięcia pojazdu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W zwiąku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych ńa sali posiedzeń, Uchwała została pĺzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ XI/l08/2015 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 pal:żdziernika 2015

roku W sprawie ustalenia opłat za usuwanie i pľzechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na

parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie

odstąpienia od usunięcia pojazdu _ stanowi zaĘcuik nľ 16 do niniejszego pľotokołu.

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, PrzewodniczącyRady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XI/109/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 pażdziemika 2015

roku w sprawie wyrtŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w najem _ stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego pĺotokołu.

Ad.8

Informacja o realizacji zađań oświatowych ptzezjednostki oświatowe pľowadzone przez Powiat

Buski w roku szkolnym 20l4lŻ0l5 _wbľzmieniustanowiącym załqczník nr I8 doniniejszego

protokołu - została przyjęta przez Radę Powiafu.
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Ad.9

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad 1.1, Ad 2.1, Ad. 4.2. W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Radnych Jaroslawa

Jaworskiego, Piotra Wąsowicza i Grzegorza Lasaka, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz

poinfoľmował, iż w kwestii rozbudowy SoS-w w Bľoninie zostały pľzygotowane stosowne

dokumenty, jednak na dzień dzisiejszy szkoły specjalne nie posiadają pľiorytetów w zakľesie

ubiegania się o środki finansowe. Powiat śledzi na bieŻąco możliwości pozyskania środków

finansowych a takŻe rozwaŻa mozliwości zwiększenia konkuľencyjności w/w placówki,

dostosowując do ľealnych potrzeb rynku.

Ad 1.2. odpowiadając na zapýanie Radnego Jaľoslawa Jawoŕskiego czy dyrektorzy jednostek

oświatowych mogą |iczyć, ze stľony organu pľowadzącego na wsparcie w zakresie oľganizacji

pomocy pľawnej czy teŻ powyższe |eŻy w gestii i zakľesie własnym dyľektoľów, Przewodniczący

Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, iz obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie

środków finansowych na powyŻsze zadanie dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu'

Ad 1.3. W odpowiedzi na uwagę Radnego Jaľosława Jawoľskĺego dotyczącą braku

odniesienia się zarządcy dľóg wojewódzkich na wcześniejszą interpelację w zakresie wykonania

i oznakowania zjazdów w m. Łatanice i m. Kobylniki, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Ko\aľz

zobowiązał obecnego na sali posiedzeń Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju

Krzysrtofa Tułaka do ponownego wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

Ad 2.2, Ad 3. odpowiadając na interpelacje Radnego Piotľa Wąsowicza oÍaz Radnego

Romana Dudy w sprawie podjęcia działan w zakľesie zmiany wizerunku terenu wokół

I Liceum ogólnokształcącego tj. pľzebudowy boisk szkolnych, wymiany starego ogrodzenia

i zagospodarowania terenu zieleni, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował

o podjętych juŻ działaniach w przedmiotowym zakľesie. Bardziej szczegőłowe informacje

i zapoznanie się ze wstępnymi pľojektami można uzyskaó w Wydziale IPI Staľostwa Powiatowego'
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Ad 2.3. odpowiadając na inteľpelację Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie zainstalowania

barier ochronnych na łuku drogi w środkowej części m. Łagiewniki, Pľzewodniczący Zarządu

Jeľzy Kolarz poinformował, iż wniosek zostanie przekazany do Dyľektoľa Powiatowego Zaľządu

Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka' celem ana|izy przy konstrukcji budzetu na ľok 20l6.

Ad 4,3. Do udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelację

Wĺcepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w spľawie realizacji pľojektu pn.

,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie, poprzez

tworzenie lokali akĺywizujqcych pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej

wraz z zakupem wyposażenia oľaz poniesienie kwalifikacji personelu'' Przewodniczący Zarządu

Jerzy KolarzzobowiązałPanią Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowię Helenę Bebel.

Ad 4.4. odpowiadając nazapylanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

w zakľesie dodatkowych wynagľodzeń dla dyľektorów jednostek oświatowych powiatu Za

imponujące pozyskiwanie zewnętrznych śľodków finansowych i ľealizowanie pľogramów

w ramach funduszy europejskich, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zapewnił, iŻ starania

dyrektoľów w tym zakresie są wynagradzane w systemie motywacyjnym.

Ad 4.5. Dyľektoĺ Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak udzielił

odpowiedzi na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w spľawie

zasad i punktacji w zakľesie nowego programu pn. ,,Przebudową dróg w ramach Programu

Romvoju Gminnej i Powiatowej Infľastruktury Drogowej na lata 20 ] 6-20I9 ... ' ''

Szczegółowe informacje w powyzszym zakresie wszyscy zainteľesowani mogą uzyskać

w siedzibie Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju'

Ad 4.6. Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż wniosek Wicepľzewodnĺczącego

Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w spľawie rczwaŻęnia moŹliwości wykonania przejścia dla

pieszych na ul. Langiewicza w Busku - Zdľoju na wysokości wejścia na Glinianki, zostanie

zgodnie z właściwością przekazany do Burmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrőj.
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Ad 4.7. odpowiadaj ąa na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

w spľawie pľzedstawienia propozycji związanych z wkorzystaniem potencjału

i zagospodaľowania budynku Po-W w Winiarach, Dyrektor Placówki opiekuńczo -

Wychowawczej w Winiaľach Piotľ Ze|jaś poinfomował, iż Po-W przekształcona zostanie na

nową jednostkę organízacyjną pod nazwą Zespőł Placówek opiekuńczo - Wychowawczych oraz

Centľum Administracyjne do obsługi nowo utworzonych Placówek. Zgodnie z decyzją Wojewody

Świętokrzyskiego z dnia 04.l l.2013 r. Powiat Buski posiada zezwolenie na pľowadzenie placówki

opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków pod nazwą Placówka

opiekuńczo - Wychowawcza im. Maľszałka Jőzefa Piłsudskiego w Winiarach' 28 _ 136 Nowy

Korczyn' Zezwo|enie zostało wydane naczas okľeślony, Ü'do dnia 3|.|2.20Ż0 ľ. Po 2020 roku

w placówkach opiekunczo - wychowawczych będzie mogło przebywać łącznie nie więcej niz

14 dzięci. W związku zpowyŻszym konieczna jest ľeorganizacjaPlacówki w celu dostosowania jej

do obowiązujących przepisów prawa. W ramach Zespołu Placówek opiekuńczo - Wychowawczych

wyodrębnione Zostaną następujące placówki: Socjalizacyjna Placówka opiekuńczo

Wychowawcza Nr 1, Socjalizacyjna Placówka opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2, Placówka

opiekuńczo - Wychowawcza Nľ 3. Centrum Administľacyjne bĘdzie zapewniać wspólną obsługę

kadrową i ťtnansową utworzonych Placówek. w Centrum Administracyjnym będą również

zatľudnieni wychowawcy do pľacy w obsługiwanych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dyľektor Po-W w Winiarach poinformowało zę utworzenie Zespołu Placówek opiekuńczo '

Wychowawczych oraz Centľum Administracyjnego będzie wiązało się Ze zwiększeniem

zatľudnienia w gľupie wychowawców o 5 etatów oraz pľacowników administľacji o 0,5 etatu.

obecnie miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wynosi 4 l69,88 zł.Po pľzekształceniu

koszt ten będzie wynosił 3763 zł. Dyrektoľ Po-W w Winiarach poinformował, Żenie przewiduje

s i ę zwo lni eń pracown i kőw zw i ązanych z przekształcen i em P l acówki.

Ad 4.8. odpowiadaj ąc na zapytanie Wicepľzewodniczące1o Rady Powiatu Grzegoľza Lasaka

w sprawie rozważenia możliwości opľacowania na stľonie intemetowej Starostwa Powiatowego

wirtualnego spaceru po jednostkach organizacyjnych powiatu' Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy

Kolarz poinformował, iŻ rea|izacja powyższego wniosku wiąŻe się z nakładem środków

finansowych.

Ad 4.9. odpowiadając na zapytanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka

w sprawie rozważęnia możliwość pĺzekazania środków finansowych dla Zespołu opieki
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Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Pľzewodniczący Zarządu .Terzy Kolarz poinfoľmował, iż nie ma

mozliwości prawnych przekazania środków na ľegulację płac' Pomoc ze strony powiatu moŻe

byó udzielna na infrastrukturę i modernizację i co roku taka pomoc finansowa dla ZoZ jest

przekazywana.

Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Gałuszka zabieľając głos

poinformował, iz mając na uwadze regulację wynagrodzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministľa

Zdrowia zostały sporządzone stosowne dokumenty i przekazane do oddziału Świętokrzyskiego

Naľodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor dodał, iŻ kaŻda pomoc' takŻe finansowa skieľowana do Zespołu opieki Zdľowotnej

popľawia jego kondycję i ogólną sýuację.

Ad 5. Do rczeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na wspólne

interpelacje Radnego Ludomĺľa Leszczyńskiego oÍalz Radnego Kamila Kaspercryka

w spľawie wykonania przycinki dľzew wzdłuż dľogi powiatowej nr 010lT od miejscowości

Suchowola przez \as w kieľunku miejscowości Wójeczka z jednoczesnym utwardzeniem poboczy

pľzedmiotowej dľogi, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektora Powiatowego

Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.

Ad.t0

Nie zgłoszono Spľaw ľożnych i wolnych wniosków.

Ad. 11

Wobec zrea|izowania poľządku obrad,

dziękując wszystkim obecnym za udział o

w Busku - Zdroju.

Protokól sporządziła

Barbara Banaś

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek

godz. 12.05 zam\ný xI Sesję Rady Powiatu
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