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Pľotokół Nľ XIII/ 20l5

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
ktríra odbyla się w dniu 11 grudnia 2015 roku
w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

\ť Busku - Zdroju

w posiedzeniu udzial wzięli:

s Radni Powiatu w Busku - Zdĺoju
s Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l. Grzegoľz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju
Zbigniew Pietľaszewski - Z-ca Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju

3. Kazímierz Scibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pozamej w Busku - Zdroju
4. Artuľ Ciba - Aspiľant sztabowy - Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdľoju
5. Jolanta Maślicha - Dyľektor Powiatowego oŚľodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroju
6. Teresa Wójcik - Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy
7. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Téchnicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
8. Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
9. Helena Bebel _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
l0. Iwona Bąk - Specjalny ośľodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
11. Grzegoľz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku - Zdroju
12. Tomasz Galant - Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Z&oju
13. Andrzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku - Zdroju
14. Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
15. Piotľ Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
16.Krzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
17. Maľian Szostak - Dyľektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdro1u
l8. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

19. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

z.



oraz

- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Poľządek obrad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zaľządu Powiatu z działa|ności za okľes pomiędży sesjami'
6. Inteľpelacje i zapytania radnych'
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 2015 ľoku.
b) pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.
c) zmiany uchwały Nr IV l27 l 2015 Rađy Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia
2015 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015_
2030.
d) zmiany uchwały Nr VI/48/20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 20l5 ľoku
w sprawie okľeślenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych, przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadan
zzakłesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.
e) zatwieľdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania spľawozdania finansowego Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojuza}Dl5 rok.
f) uchwalenia 

',Programu 
współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oľaz

innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pożýku publicznego w latach 2016-20Ż0-.

8. odpowie dzi na interpel acj e i zapýania ľadnych.
9. Sprawy rőżne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu'

Ad. I
obľadom przewodniczył Andľzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XIII Sesję Rady Powiatu w Busku _ Zdroju.

Ad.2

Przewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu
wynoszącego 19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz
decyzji - listy obecności radnych oÍaz zaproszonych osób stanowią załqczníki nľ 1 Í 2 do
niniej szego protokołu.



Ad.3

Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaľz, uzasadniając' zgłosił wniosek o wpľowadzenie do
poľządku obrad w pkt 7, po liteľze,,ľ' liteľy ,,g'' , w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,E" wyľazenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

Innych pľopozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie povłyŻszy wniosek
dotyczący zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyŻej brzmieniu.

Ww wniosek dotyczący zmiany poľządku obrad w przýoczonym wyŻej bľzmieniu, został przyjęty
przezRadę Powiatu w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka' poľządek obľad wraz
z przyjętą powyżej zmianą, został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4

Protokół Nľ XII /2015 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 listopada 2015 ľoku
został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' W głosowaniu stosunkiem głosów _ na
l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5

Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okres
rokudo 11 grudnia 2015 roku, przedstawił

tym Zarząd odbył 2 posiedzenia.

międzysesyjny tj. od dnia 26 listopada 2015
Pľzewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz. W okľesie

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapýania Radnych:

1. Radny Jerry Koľdos zgłosił interpelacje w spľawie odmulenia ľowów:

- na odcinku od m. Szczeglin w kierunku m. Chľzanów

_ na odcinku od m. Słupia w kierunku m. Gľabowica - Komoľów.

2. Radny Roman Duda w imieniu mieszkańców m. Skotniki Małe i Radzanów zgłosił interpelację
w sprawie wykonania widocznego oznaczęnia - oddzielenia jezdni od pobocza - szczególnie na
za|<rętach na odcinku drogi Skotniki Małe - Radzanów _ ilw inteľpelacja w formie pisemnej
stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. Wicepľzewodnĺczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak zgłosił nlw zapýania:

3.1. Nawiązlljąc do zgłoszonego na ostatniej Sesji Rady Powiatu wniosku w spľawie
zorganizowania spotkania z przedstawicielami GDDKiA w Kielcach, Radny zwľócił się
z pytaniem czy ustalony został juŻ termin takiego spotkania?

3.2. Radny przytoczył poziom zatrudnienia oraz ilość pensjonariuszy w Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie na pľzestrzeni lat 2010-2015. Radny zvłrőcił sięzpytaniem czy
planowane są redukcje zatrudnienia w w/w jednostce? Jeśli tak to jaki mają przynieśi
efekt. Czym było spowodowane i jaki efekt pľzyniosło zwolnienie jednego pľacownika
w 2015 roku?

4, Radny Grzegorz Jankowski zgłosił inteľpelacje w foľmie pisemnej w spľawach
dotyczących działalności Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, pľosząc o udzielenie
pisemnej odpowiedzi na ďw pytania:

4.r. Jaki jest całkowity dług szpitala w ľozbiciu na zobowiązania wymagalne i niewymagalne
na dzień 3 0.09.20 l 5 ľoku?

4.2. Skąd wynika wzľost wynagrodzeń w okľesie od miesiąca lipca 2014 do lipca 20l5?



4,3. Czy w obliczu zadłuŻenia stosownę było rozpoczęcie wdroŻenia programu ISo? Ile osoba
zatrudniona w tym celu pobieľa wynagľodzenia?

4,4. Co jest pľzyczyną niedoboru na oddziałach - strzykawek, leków rękawiczek
jednoľazowych i innych śľodków?

4.5. Co było przyczynąrezygnacji ze stanowiska Dyľektoľa Sobowskiego?

4.6. Co zostało ztea|izowane z programu ľestľukturyzacyjnego pľzedstawionego radnym
w m-cu maju 20l5 ľoku?

W/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego pľotokołu.

5. Radny Ludomir Leszcryński oraz Radny Kamil Kaspercryk - z}oŻy|i wspólne nlw
interpelacje w foľmie pisemnej:

5.1. Radni wnioskują o interwencję w Świętokľzyskim Zarządzie Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w spľawie zabezpieczenia środków finansowych na modernizację dľogi
wojewódzkiej nĺ 756 na odcinku ptzez miasto i gminę Stopnica - w/w interpelacja w
formiepisemnej stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

5.2. Radni wnioskują o interwencję w Geneľalnej Dyľekcji Dróg Kľajolvych i Autostrad
oddział w Kielcach w sprawie rozbudowy chodnika w m. Smogoľzów wzdłuż drogi
kľajowej nr 73 - w/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego
protokołu'

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały
Powiatu Buskiego w

Rady
2015

Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w buďżecie

rolru.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał ilw
pľojekt uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr XIII/|20 l20ls Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l1 gľudnia20l5
roku w spľawie zmian w budŹecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi załqcznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015

w sprawie pľzeniesieĺl

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę' wpľowadzoną do ilw projektu
uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał ýw
projekt uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

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

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XIII/121 l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 1l grudnia2Ol5
ľoku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 ľoku - stanowi
załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu.

c) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwały
Nr IV/ 27 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju' z dnia 30 sýcznia 20]5 roku
w sprawie IĄĺieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego ną lata 20I5-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do Ww pľojektu
uchwały.

Przewodniczący Rady poddał w/w pľojekt uchwały wtaz z autopopľawką pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

- Zdroju
roku.



Uchwała Nr xln/lz} 120ĺ^5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll grudnia2Ol5
ľoku w sprawie zmiany uchwały Nr IV l Ż7 12015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 20l5 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2015-2030 - stanowi załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l marca 2015 roku w sprawie
ol<reślenia ządań oraz podziału środków z Paristwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algorytmu w 20l5 roku na realizację zadań
z ząlcresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdľoju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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

Uchwała Nr xIII/lz3 l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia2015
roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3l maľca
2015 roku w spľawie określenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorýmu w 2015 ľoku na
rea|izację zadań z zakłesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim - stanowi załqczník nľ 11 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenią
wyboru biegłego rewidentą do badania sprawozdania finansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju zą 2015 ľok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.



Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 18

pľzeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ XIII / l24 ĺ2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z drua |I grudnia 2015

roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za Ż0l5 ľok _ stanowi załqczník nr 12 do

niniejszego pľotokołu.

Í) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenią

,,Programlt współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarzqdowymi oľaz innymi
podmiotami prowadzqcymi działalność pożytlal publicznego w latach 20I6-2020''.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 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 Nľ XIII/ |25 l20t5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 1l grudnia2Ol5
roku w spľawie uchwalenia ,oProgramu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami pľowadzącymi działalnośÓ pożytku publicznego w latach

2016-2020'' - stanowi załqcznik nr 13 do niniejszego protokołu.

g) Projelł Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spra-wie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdrojll AndľŻej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W związku 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 Nr xIII/l26 12015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ll gľudnia2015
roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8

odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnych:

Interpelacje i zapýania Radnych:

Ad. 1. Do rozeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Jeľzego Kordosa, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztoťa Tułaka.

Ad 2. Do rczeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radnego Romana Dudy, Przewodniczący Zaruądu Jeruy Kolaľz zobowiązał Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 3.1. odpowiadając na zapytanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegoľza
Lasaka, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iŻ wystosowane zostało pismo
do Geneľalnej Dyrekcji Dróg Kĺajolvych i Autostľad oddział w Kielcach o wskazanie
planowanych na terenie Powiatu Buskiego w najbliższych latach inwestycji tj. w zakresie
wykonania bezpiecznych zjazdow, prawo i lewoskĺętów, ciągów pieszych, chodników,
modemizacji skľzyżowan itp. Przewodniczący Zarządu zapewnił, iŻ po otľzymaniu odpowiedzi
w pľzedmiotowej spľawie oraz po zapowiadanej zmianie na stanowisku dyrektoľa, będzie zabiegał
o zorganizowanie takiego spotkania.

Ad 3.2. odpowiadającnazapýanieWiceprzewodniczącego Rady Powĺatu Grzegorza Lasaka,
Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie Helena Bebel, poinfoľmowała
o powodach zwolnienia jednego z pľacowników w roku 20l5. Powyższe dot. pracownika obsługi
a wiązało się z ograniczeniem obowiązków. Pani Dyľektoľ zobowiązała się do udzielenia
szczegółowej odpowiedzi na zgłoszone zapytania w foľmie pisemnej.



Ad 4. 1.Ż.3.4.5.6 l)o udzielenia szczegółowej odpowiedzi w fornlie pisemnej na interpelacje

izapytaniaRadnego Grzegorza Jankowskiego, Pľzewodniczący Zaľządu.Ierzy Kolarzzobowiązał
Dyrektora Zcspołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorza Gałuszkę.

Ad 5. 1.Ż. Do rozeznania, pľzekazania zgodnie z właściwością i udzielenia szczegółowej

odpowiedzi w foľmie pisernnej na wspólne inteľpelacje Radnego Ludomiľa Leszcryńskiego
oľaz Radnego Kamila Kaspeľczyka, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał Dyľektora

Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad.9
W sprawach ľożnych i wolnych wnioskach:

1. odpowiadając na zapyilanie Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka' Z-ca

Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej ds. Finansowych w Busku - Zdroju Zbigniew

Pietľaszewski omówił pokľótce sytuację finansową Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,
określając ją jako tľudną.

odpowiadając' na pľośbę Pľzewodniczącego Rady Powiatu kľótko na pýanie czy na koniec ľoku

2015 szpital zamknie się ťrnansowo, Z-ca Dyrektora Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Finansov\rych

w Busku - Z&oju Zbigniew Pietraszewski odpowiedział, Że nie.

2. Radny Roman Duda odniósł się do listu otwartego Położnych i Pielęgniarek oddziału
Ginekologiczno - PołoŻniczego i Neonatologii w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Do tľeści w/w listu odnieśli się ľównież Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz oraz Dyrektor

Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - ZdrojuGrzegorz GałuszĘa. Spľawy dotyczące działalności

Zespołu opieki Zdrowotnej wtym analiza funkcjonowaniaposzczególnych oddziałów szpitalnych

były i są przedmiotem obľad posiedzeń Zarządu Powiatu. oddział Ginekologiczno - Położniczy

i Neonatologii jest oddziałem, któľy niewątpliwie cały czas geneľuje straty - obłozenie oddziału

za l0 rn-cy to 43oÁ. Sprawa jest w toku, podejmowane są różne pľóby ľatowania trudnej sytuacji

finansowej w tym ľównież w zakľesie wydzierŻawienia w/w oddziału. Dyľektor Zespołu opieki
Zdrowotnej Grzegorz Gałuszka zapewnił' iznie pľzewiduje zwolnień pielęgniaľek' Przewodniczący

Zaľządu.Ieľzy Kolarz poinÍbľm ował, iż zotganizowane zostanie ponowne spotkanie z wlw załogą.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek, kończąc dyskusję podkĺeślił, iz to Dyľektor Zespołu

opieki Zdrowotnej w Busku - Zdĺojujest osobą zarządzającą, jest menadżeľem jednostki. To w

Jego gestii leŻy podejmowanie decyzji, również tyclr mniej populaľnych. Bo jaki jest sens

utľzymywania pełnego zatľudnienia w ZoZ jeś|i obłożenie pacjentów w Szpitalu utľzymuje się

na poziomię 50Yr? Bľak pacjentów, brak |ekarzy - zdaniem Pľzewodniczącego Rady nalezy w tej

sytuacji podjąi zdecydowane działania.

Radny Jerzy Koľdos wskazał jako dobry przykład zarówno zarządzania i funkcjonowania - Szpital
w Staszowie.
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3. Przewodniczący Zatządu Jerzy Kolarz poinformował o postępach pľac budowy Hospicjum
w Busku - Zdroju, zwracając się jednocześnie do zebranych z prośbą o wsparcie ilw
inwestycji.

Ad. 10

Wobec zľealizowania porządku obrad,

dziękując wszystkim obecnym zaudział o
w Busku - Zdroju.

Protokól sporl$zila
Baĺbara Banaś

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek
godz, ll.25 zamknął xn Sesję Rady Powiatu

'-Wľ"
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