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Protokĺíł Nľ xlv/ 2015

z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
któľa odbyla się w dniu 30 grudnia 2015 roku
w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku _ Zdľoju

w posiedzeniu udział wzięli:

S Radni Powiatu w Busku - Zdroju
s Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

l. Grzegotz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokľzyskiego, Dyľektoľ Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

2. Tomasz Mierzwa - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdroj
3. Kazímierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
4. Grzegorz Majsak - Pieľwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
5. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdľoju
6. Lucyna Wojnowska - Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
7 ' Helena Bebel - Dyľektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
8' Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
9. Grzegorz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku - Zdroju
10' Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNr l w Busku - Zdroju
l l ' Sylwester Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
12. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
l3' Piotr Zeljaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
14. Marian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju
15. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

16.Ktzysztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku -Zdroju



oraz

- osoby, którym wręczone zostaną nagľody Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy
ťlzycznej.
Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad:

l. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obľad.
4. Przyjęcie pľotokołu zXIU Sesji Rady Powiatu'
5. Wľęczenie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy ťtzycznej.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z dział'alności za okres pomiędzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l5 roku.
b) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 20l5 ľoku.
c) zmiany uchwały Nľ IV l27 lŻ0|5 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 stycznia
20l5 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2015-
2030.
d) przyjęcia Kompleksowego planu ľozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata Ż015-2020.

9. odpowie dzi na interpe l acj e i zapýania ľadnych.
l0. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
ll. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obľadom pľzewodniczył Andľzej Gądek
zebľanych i o godz. 10'00 otwoľzył XIV

- Przewodníczący Rady Powiatu, który powitał
Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu
wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oľaz
decyzji - listy obecności ľadnych oraz zaptoszonych osób stanowią załqczníki nľ 1 í 2 do
niniej szego protokołu.



Ad.3

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, poľządek obrad został przyjęty
przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4

Pľotokół Nr XIII l2015 z SesjiRadyPowiatuwBusku-Zđľoju z dnia ll grudnia 2015 ľoku
został przyjęty pÍzez Radę Powiatu bęz uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na
19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5

Wľęczenie nagľód Staľosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolaľz w imieniu

Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju wľęczyli Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie

kultury fizycznej.

Lista osób nagrodzonych - stanowi załqcznÍk nr 3 do niniejszego pľotokołu.

NastqpiĘ gľatulacje'

Ad.6

Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia ll grudnia 2015 roku
do 30 grudnia 2015 roku, pľzedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz. W okľesie tym
Zarząd odbył 3 posiedzenia.

Spľawozdanie z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w o'kľesie międzysesyjnym, stanowi
załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za ptzedstawione sprawozdanie.



Ad.7

Interpelacje i zapyÍania Radnych:

1. Radny Jerry Kordos zgłosił n/w inteľpelacje i zapýania:

1.1. Radny ponownie zawnioskował w spľawie odmulenia ľowów i wycinkę dľzew:

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

- na odcinku od m. Słupia w kieľunku m. Grabowica - Komorów.

l.2. Na wniosek mieszkańców Radny zgłosił wniosek o wyľównanie i wysypanie kľuszywem
odcinka drogi od m. Sľoczków w kierunku Cegielni.

1.3. Radny zgłosił wniosek o wyrównanie nawierzchni na ul. oleśnickiej w Pacanowie na odcinku
od Cmentarza w stronę Kościoła.

1.4, Ze względów bezpieczeństwa użytkowników ľuchu drogowego, Radny zgłosił wniosek
o rozuĺaŻenie możliwości przestawienia - pľzesunięcia w tył znaków ,,ustąp pieľwszeństwď' na
ul. Karskiej w Pacanowie oraz przy vĺyjeżdzie z m. Kwasów.

1.5. Radny zgłosił wniosek o uzupełnienie zniszczonych znaków dľogowych w m. Rataje na
odcinku w kierunku szkoły i w kierunku Lisiej Górki.

1.6. Radny zgłosił wniosek o zobowiązanie osób odpowiedzialnych do usunięcia plakatów
wyborczych przy dľogach powiatowych.

2. Wicepľzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak zgłosił nlw zapýania:

2.1. Radny zgłosił wniosek o roz:waŻenie możliwości przeznaczenia zaoszczędzonych w wyniku
łagodnej zimy środków f,lnansolvych na parce związane z czyszczeniem ľowów pľzy drogach
powiatowych.

2.2. Radny zgłosił wniosek o wystąpienie do TŁ celem dokonania przeglądu sfupów
telekomunikacyjnych' któľe są przechylone, nieestetyczne, stwarzające poczucie zagroŻenia. Radny
zobowiązał się do wskazania konkľetnych miejsc.



2.3. Radny nawiązując do zapisów w projekcie uchwały Rady Powiatu w spľawie przyjęcia
Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim ną ląta 2015-2020, ponownie zwľócił się
z pytaniem czy pÍzewiduje się utwoľzenie WTZ-ów pľzy SOS-W w Broninie?

2.4. Radny zwrócił się z pľośbą o przygotowanie wykazu inwestycji i wysokości środków
finansowych -wewszystkich foľmach, które Powiat Buski przekazałnatzeczZespołuopieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju w okľesie |at Ż0ll-20l5'

3. Radny Jaroslaw Jaworski w imieniu mieszkańców Skotniki Górne gm. Wiślica zgłosił
wniosek w spľawie powiększenia szeľokości przepustu w obľębie skrzyżowania dróg powiatowych
- lv/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

4. Radny Roman Duda zgłosił wniosek o sporządzenie pľzez Powiatowy Zarząd Drőg
w Busku - Zdroju planu konseľwacji ľowów na terenie powiatu buskiego.

5. Radny Ludomir Leszcryński oraiz Radny Kamĺl Kaspercryk - złoŻy|i wspólne ďw
interpelacje w foľmie pisemnej:

5.1. Radni wnioskują o inteľwencję w Geneľalnej Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostrad oddział
w Kielcach w spľawie zmiany oświetlenia przy drodze kĺajowej nľ 73 na odcinku od m.
Smogorzów do m. Szczeglin - ýw inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do
niniejszego pľotokołu.

5.2. Radni wnioskują o inteľwencję w Geneľalnej Dyrekcji Dróg Kľajowych i Autostľad oddział
w Kielcach w sprawie zabezpieczenia śľodków finansowych na usunięcie drzęw ľosnących
wzdłuŻ đľogi kľajowej nr 73 w m. Mietel - w/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik
nľ 7 do niniejszego pľotokołu.

5.3. Radni wnioskują o interwencję w Świętokľzyskim Zarządzie Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w spľawie zabezpieczenia środków finansowych na naprawę mostka znajdującego się
przy drodze wojewódzkiej nľ 756 na odcinku Staľachowice - Nowa Słupia _ Łagów - Szydłów -
w/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczýał projekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:



a) Projekt Uchwały
Powiatu Buskiego w

Rady
20t 5

Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie zmian w budżecie
roku.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ýw projektu

uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał w/w
pľojekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xIV / 127 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2015

ľoku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku - stanowi załqcznik nr 9 do
niniejszego pľotokołu.

b) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku.

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

pľojektem uchwały'

Pľzewodniczący Zaĺządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do ilw projektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przäwodniczący Rady poddał ilw
pľojekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv/lzĺ l20l5 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 grudnia2015
roku w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2015 roku _ stanowi

załqcznik nľ 10 do niniejszego protokofu.



c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/27/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 sýcznia 20]5 roku
w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego ną lata 2015-2030.

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

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

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał Ww
projekt uchwały wraz z autopopľawką pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ xlv / l29 1201.5 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia 30 grudnia 2015

roku w spľawie zmiany uchwały Nr IV l 27 l20l5 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
30 stycznia 20l5 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata

2015-2030 - stanowi załqcznik nr lI do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia
Kompleksowego planu ronłoju szkół w Powiecie Buskim na lata 20I5-2020.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ xIV / 130 / 2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 gľudnia 2015
ľoku w spľawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata
20|5-20Ż0 _ stanowi załqczník nr 12 do niniejszego pľotokołu.

Ad.9

Odpowiedzi na interpelacje i zapylania Radnych:

Interpelacje i zapýania Radnych:

Ad. 1. l.2.3.4.5.6. Do rczeznania i udzielenia szczegőłowej odpowiedzi w formie pisemnej na

inteľpelacje Radnego Jerzego Kordosa, Pľzewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz zobowiązał
Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kĺzysztofa Tułaka.

Ad. 2. 1. odpowiadając na zapýanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka
w sprawie rozwaŻenia moŻliwości przeznaczenia zaoszczędzonych w wyniku łagodnej zimy
środków finansowych na paľce związane z czyszczeniem rowów przy drogach powiatowych,
Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował,iŻnie ma takiej możliwości z uwagi nato, Że

ľok budzetowy został już zamknięty a zaoszczędzone środki finansowe zwrócone do budżetu
powiatu.

Ad. 2. 2. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż inteľpelacja
Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka w sprawie wystąpienia do TĘ celem
dokonania przeglądu słupów telekomunikacyjnych, pľzesłana zostanie zgodnie z wnioskieľl, Po
wcześniejszym spľecyzowaniu przez Radnego interpelacji poprzez wskazanie konkľetnych miejsc.

Ad.2.3. odpowiadającnazapýanie Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Lasaka,
czy planujesięutworzenie'WTZ-őw przy SOS-W w Bľoninie, PrzewodniczącyZarząduJerzy
Kolarz ponownie poinfoľmował, iz w kwestii ľozbudowy SOS-W w Broninie zostały przygotowane
stosowne dokumenty, jednak na dzień dzisiejszy szkoły specjalne nie posiadają priorytetów w
zakľesie ubiegania się o środki ťtnansowe. Powiat śledzi na bieżąco możliwości pozyskania
środków finansowych a także rozwaŻa możliwości zwiększenia konkurencyjności w/w placówki,
dostosowując do ľealnych potrzeb rynku. W zakľesie utworzenia WTZ-ów podjęte zostały
działania w kierunku utworzenia Filii WTZ-ów prowadzonych przez TPD w Busku - Zdroju
w m. Piasek.

Ad. 2.4,. odpowiadając na zapytanie interpelacje Wicepľzewodniczącego Rady Powiatu
Grzegorza Lasaka, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zapewnił, iz infoľmacja dotycząca
wykazu inwestycji i wysokości środków finansowych _ we wszystkich formach, które Powiat



Buski przekazałnaÍzecz Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju w okresie lat 2011-2015

zostanie przekazana wszystkim radnym do wiadomości. Do przygotowania informacji
w powyższym zakľesie zobowiązani zostali Nacz Wydz. SoZ oľaz Skarbnik Powiatu.

Ad 3. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację

Radnego Jaľoslawa Jawoľskiego, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał Dyľektoľa
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.

Ad 4. Do rozeznania i udzie|enia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelację

Radnego Romana Dudy, Przewodniczący Zarząđu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektoľa

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju Krzysztofa Tułaka.

Ad 5. 1.2.3 Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował,, iŻ interpelacje Radnego
Ludomira Leszcryńskiego oÍalz Radnego Kamila Kaspercryka, przekazane zostaną zgodnie

z właściwością do Geneľalnej Dyľekcji Dróg Kľajowych i Autostrad oddział w Kielcach oraz

Świętokrzyskiego Zarząđu Dľóg Wojewódzkich oddział w Kielcach.

Ad. 10

W spľawach rożnych i wolnych wnioskach:

l. Radny Robeľt Gwőźdź poinformowaŁ,iŻw PowiatowymZarządzie Dľóg w Busku - Zdľoju jest

sporządzony plan wycinki poboczy pľzy dľogach powiatolvych. Zaprasza poszczególnych radnych

do zapoznania się zwlw planem.

Radny Robert GwőŹdż złoŻył ľównieŻ zebľanym Życzenia Noworoczne, dziękując jednocześnie

portalowi www.bucko.com.pl za współpracę.

Ad. ll
Wobec zľealizowania
podziękował wszystkim
Nowego Roku o godz.

Protokól sporządziła:
Barbara Banaś

poľządku obľad, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek
obecnym za udział i po złoŻeniu Życzen z okazji nadchodzącego

1l.l5 zamknął XIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
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