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Pľotokól Nr Xv lŻ016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
któľa odbyla się w dniu 29 stycznia 2016 roku
w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku _ Zdľoju

posiedzeniu udzĺał wzięli:

s Radni Powiatu w Busku - Zdľoju
s Skaľbnik Powiatu - Artuľ Polniak
s Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

Marek Szczepanik _ Członek Zarządu Województwa Swiętokľzyskiego
Grzegorz Gałuszka - Radny Sejmiku Województwa Świętokľzyskiego, Dyrektoľ Zespołu
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

3. Zbigniew Pietľaszewski - Z-ca Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Finansowych
w Busku - Zdroju
Kazimierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Stľazy Pożarnej w Busku - Zdľoju
Janusz Gręda - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Pľewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju
Helena Bebęl - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
Teresa Wójcik - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
Jolanta Maślicha - Dyrektoľ Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku - Zdroju
Justyna Kapusta - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących
w Busku - Zdroju

l0' Włodzimieru Dľyja - Z-ca Dyľektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
l l. Sylwester Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -

Zdroju
12. Andľzej Bilewski - Dyľektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychNľ l w Busku - Zdtoju
13. Grzegoľz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego

w Busku - Zdroju
l4. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
l5. Marian Szostak - Dyrektoľ Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdľoju
16. Andľzej Smulczyński - Dyľektoľ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku _

Zdroju
17.Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zaľządu Dľóg w Busku - Zdľoju
l8. Krzysztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitarny w Busku -Zdroju
l9. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

l.
2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



20. Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

otaz

s Mieszkańcy Powiatu Buskiego
s Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwięrdzenie quoľum.
3. Przyjęcie poľządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

uchwalenia budzetu Powiatu Buskiego na rok 2016,
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż0| 6-2030,
wyľażenia zgody narcď^izację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania inwestycyjnego pn.

,,Pľzebudowa mostu wraz Z dojazdami w m' Chałupki na ľzece Wschodniej w ciągu dľogi
powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobľów - Gľzybów w km |+260,5 do 1łŻ94,5"
oraz zabezpieczenia środków fi nansowych na j ego wykonanie,
zamiaru likwidacj i Liceum o gó lnokształcące go w Stopnicy,
zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy,
zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok,
zatwieľdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 20l6 ľok,
rozpatzenia skargi na działalność Dyľektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

8. Spľawozdanie z wysokości Średnich wynagľodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach pľowadzonych przęzjednostkę samoľządu terytorialnego za rok
201 5.

9. Odpowi edzi na interpe I acj e i zapytania radnych.
10. Spľawy roŻne i wolne wnioski.
Lt, Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom przewodniczył Andľzej Gądek _ Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz' 10.00 otworzył XV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.

Ad.2
Przewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu

wynoszącego l9 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz

decyz'1i - listy obecności ľadnych oraz zapÍoszonych osób stanowią załqczníkí nr 1 í 2 do

niniej szego pľotokołu.

a)
b)
c)

d)
e)

0
s)
h)



Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolaĺz, uzasadniając, zýosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 7 po literze ,rh'' liter ,rĺ'' oÍaz ,rj'' w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,ri'' wspólnego pľzygotowania i rea|izacji pľojektu partnerskiego pn. ,,ochľona bioróżnorodności
obszaľów cennych pľzyrodniczo poprzezutwoľzenie edukacyjnej ścieżki ľowerowej łączącej gminy

uzdrowiskowe Busko - Zdtć:j i Solec - Zdrój''.

,,j'' wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części

nieruchomości w dzierŻawę.

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególne wnioski
dotyczące zmiany w porządku obľad, w pĺzýoczonym wyŻej bľzmieniu.

Ww wnioski dotyczące zmiany w porządku obľad, zostały przyjęte ptzez Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za- 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obrad wraz
z ptzyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu

stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XIV l 2Ol5 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 30 grudnia 2015 roku
zostď przyjęty pÍzez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 16

Radnych obecnych na sali:

zą- ]6

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Iĺl lłótkiej przerwie obrad''

W związku ze złożoną pÍzez PanaGrzegorzaGałuszkę rezygnacjązpełnieniafunkcji Dyľektora
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz w imieniu władz samorządo}vych Powiatu
Buskiego zloŻyli podziękowania za dotychczasową pľacę,Życzącjednocześnie pomyślności oraz
realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Pan Grzegorz Gałuszka również dziękując za pięcioletnią współpľacę Radzie i Zarządowi Powiatu
w Busku - Zdľoju oraz wszystkim pracownikom Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
wyraziłnadzieję na dalszy rozwój szpitala dla dobra społeczności lokalnej.

Ad.5
Sprawozdanie Zaľządu Powiatu za okľęs międzysesyjny
do 29 stycznia 2016 roku, przedstawił Przewodniczący
tym Zaĺząd odbył 4 posiedzenia.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności
załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

tj. od dnia 30 grudnia 2015 roku
Zarządu Jerzy Ko|arz. W okľesie

w okresie międzysesyjnym, stanowi

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za ptzedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Piotľ Wąsowĺcz - zgłosił ďw inteľpelacje i zapytania w formie pisemnej:

1.1. Radny w imieniu absolwentów, wychowanków oraz'ľodziców uczniów, zwľócił się
z zapytaniem dotyczącym projektu modemizacji i zagospodarowania terenu przy I Lo
w Busku - Zdroju w związku z rocznicą 100-lecia szkoły w 2018 ľoku. Jakie są zamierzenia
projektowe, jakie będą Źródła finansowania oraz jaki będzie okľes ľealizacji zadania?

l,2. Radny zwľócił się z zapýaniami dotyczącymi Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju
w zakľesię zmiany na stanowisku dyrektoľa. W jakim czasie zostanie pľzedstawiona wizja
funkcjonowania i zmian w szpitalu w wersji pisemnej? Jakie są priorytety? Co należy wpľowadzió
lub zmienić, w ZoZjak najszybciej? W/w pytania wynikają z zainteresowania i troski Radnego
o utľzymanie szpitala. Radny chce uczestniczyć, w rozwiązywaniu trudnych pľoblemów szpitala.



l.3 Radny mając na względzie bezpieczeŕlstwo użytkowników ruchu drogowego, ponownie

zwrócił się z wnioskiem o zainstalowanie barieľy przy drodze powiatowej w m. Łagiewniki
w śľodku wsi przy głębokim ľowie. W ľoku ubiegłym interpelacja ta vznana została za zasadną,
jednak jej realizację z uwagi na brak środków Íinansowych pľzesunięto na ľok następny.

Ww interpelacje i zapytania w formie pisemnej stanowią załqcznik nr 4 do niniejszego
protokołu.

2. Radny Tadeusz Grochowina - złoŻył ďw interpelacje i zapytania w formie pisemnej:

2.1. W tľosce obezpieczeństwo Radny wnioskuje o zamontowanie lustľa w m. Widuchowa - Ww
interpelacja w formie pisemnej _ stanowi załqczník nľ 5 do niniejszego pľotokołu.

2.2. W trosce o bezpieczeństwo na wniosek mieszkańców m. Widuchowa
o ustawienie znaku D-l5 - Ww inteľpelacja w formie pisemnej - stanowi

niniejszego pľotokołu.

2.3. W trosce o bezpieczeństwo Radny wnioskuje o wycięcie dzikiej gruszy

drogowym w m. Widuchowa _ Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej - stanowi

niniejszego pľotokołu.

Radny wnioskuje

załqcaúk nr 6

rosnącej w pasie

załqcznik nr 7

Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady
budzetu Powiatu Buskiego na

Przewodniczący Rady Powiatu w
projektem uchwały.

Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia
rok 2016.

Busku - Zdľoju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

Uchwała Nr 12612015 ilI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z ďnia

l0 grudnia 2015 ľoku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego

w projekcie uchwały budzetowej Powiatu Buskiego na20l6 ľok _ stanowi zalqcznik nr 8 do

niniejszego protokołu.

Uchwała Ň |27l20l5 ilI Składu oľzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia
l0 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o pľojekcie uchwały budzetowej Powiatu Buskiego na ľok
20|6 - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.



Uchwała Nr 128/20l5 III Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia
l0 grudnia 2015 roku w spľawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju
w spľawie wieloletniej pľognozy finansowej na lata 2016 - Ż030 - stanowi załqczník nr I0
do niniejszego pľotokołu.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz szczegołowo omówił projekt budzetu Powiatu
Buskiego na ľok 2016 opisując jego główne załoŻenía. Pľojekt budzetu był przedmiotem
wnikliwej analizy na poszczególnych Komisiach Rady Powiatu i został ptzęz Komisje
pozytywnie zaopiniowany. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż jest to
budżet ostľożnościowy ze względu na Zespőł opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju a\e teŻ

zawierający rea|izację wie|u ważnych inwestycji. W imieniu Zarządu Powiatu, który staľał się
przygotowaó projekt budżetu na ľok 2016 w sposób jak najbaľdziej rzetelny i przejrzysty,
Przewodniczący Zaruądu Jeľzy KoIaru zawnioskował do Rady Powiatu o jego przyjęcie.

Wiceprzcwodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak w imieniu Klubu Radnych Polskiego
Stronnicĺwa Ludowego, poinfoľmował, iŻ przypadł mu zaszczý rekomendowania projektu budzetu
Powiatu Buskiego na rok Ż0|6. Jak okľeślił, jest to dobľy budzet na trudny czas. W zakĺesię
inwestycji infľastruktury drogowej Powiat aplikuje o wszystkie mozliwe środki finansowe.
Podobnie jest w zakľesie inwestycji oświatowych. Radny złoŻył jednocześnie podziękowanie
wszystkim dyrektoľom, pracownikom jednostek organizacyjnych oľaz pľacownikom Staľostwa za
pľawidłową rea|izację popľzedniego budzetu Powiatu Buskiego. Kończąc wypowiedŹ,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Lasak zawnioskował o jednogłośne przyjęcie
budżetu i poinformował, iŻ Klub Radnych Polskiego Sĺronnictwa Ludowego będzie jednogłośnie
głosował zaprzyjęcíem budzetu Powiatu Buskiego na 2016 ľok w przedstawionej wersji.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz złoŻył podziękowanie Radzie Powiatu za jednogłośne
przyjęcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016. Jak co ľoku' w imieniu Zarządu Powiatu
zobowiązał się do jak najlepszej rcalizacji załoŻeń budŻetowych.



Uchwała Nľ xv/ 131 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia}Olí
ľoku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2016 - stanowi załqczník
nľ 11 do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ĺľieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na ląta 20]6 - 2030'

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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xv l 132 12016 Rady Powiatu w Busku - Żdľoju z dnia 29 stycznia}Olí
ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030 -
stanowi zalqcaúk nr 12 do niniejszego pľotokołu.

c) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - ZdĘu w sprawie wyrażenia zgody na
realizację w 2016 rolał przez Powiat Buski zadanią inwesýcyjnego pn. ,,Przebudowa mostu
wraz z dojazdami w m' Chałupki na rzece ĺľschodniej w ciqgu drogi powiatowej Nr 0860T
Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów w lcĺn I+260,5 do ]+294,5" orąz zabezpieczenia
środlrow finansowych na jego wykonanie.

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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń' Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ xV/ l33 ĺ20|6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 stycznia2}lí
roku w sprawie wytaŻenia zgody na realizację w 2016 roku przez Powiat Buski zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa mostu wÍaz z dojazdami w m. Chałupki na ľzece Wschodniej w
ciągu drogi powiatowej Nľ 0860T Kaľgów - Tuczępy _ Dobľów - Grzybów w km l+260,5 do
|+294,5" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie - stanowi załqcznik nr
/-í do niniejszego protokołu.

d) Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju ýu spľawie zamiaru lilcwidacji
Liceum ogólnolrształcqcego w Stopnicy.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Z&oju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad
projektem uchwały.

Dyľektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Teresa Wójcik zabierając głos
poinfoľmowała, iŻ ZSP w Stopnicy rozpoczął funkcjonowanie l września 1993 ľoku jako
odpowiedŹ na potrzeby śľodowiska Stopnicy i ościennych gmin.\W tym czasie czyli przez 23 |ata
wspólnym wysiłkiem władz lokalnych i oświatowych, bezinteľesowną pracą społeczną
i entuzjazmem dokonano wiele wspaniałych działan dydaktycznych, wychowawczych
i organizacyjnych. Szkołę ukończyło wielu stypendystów, laureatów konkursów a setkom uczniów
szkoła otwoľzyła drzwi do dalszej edukacji i drogi zyciowej. Dyľektoľ pľzypominała ľównież
popľzednich Dyľektorów kierujących ZSP w Stopnicy tj. Pana Częsława Zycha i Pana Artura
Pałysa' Mimo wielu wysiłków i staľań ZSP w Stopnicy napotykał od kilku lat na pľoblemy
z naboľem, borykał się z niżem demograficznym i utľzymaniem dotychczasowej liczby uczniów.
około 40 nauczycieli pľacowało z pľawdziwym powołaniem i pasją oddając swój czas wolny
rozwojowi szkoły. Również pracownicy księgowości, kadr i obsługi z zaangaŻowaniem i wielką
troską o wspólne mienie przez wiele lat tworzyło sukcesy szkoły. Dzisiejsze uchwały o zamiarzę
likwidacji szkół Lo i ZsZ zamykają ten 23-letni okľes funkcjonowania Zespołu Szkół
Ponad gimn azjalny ch w Stopnicy.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz potwieľdził, iż mimo podejmowania wielu starań,
konsultacji społecznych, spotkań z rođzicami uczniów, z Wójtem a następnie Burmistrzem
Miasta i Gminy Stopnica oľaz Radnymi zaľówno Gminy jak i Powiatu, od 2013 roku nie było
naboru do klas ZsZ i Lo w Stopnicy. W 2013 roku do ZSZ w Stopnicy zgłosiło się 8

kandydatów, w Ż0|4 roku - 8 kandydatóq a w 2015 roku zgłosiło się tylko 3 kandydatów.

W Lo w Stopnicy obecnie uczy się ostatnia klasa maturalna \ícząca 24 uczniów, ktőrzy
w kwietniu br. ukończą naukę. W 2015 ľoku do Lo w Stopnicy zgłosiło się tylko 2
kandydatów

Pľzewodniczący Zarządu .Ierzy Kolaľz poinformował, iż ok. 80 uczniów Gimnazjum w Stopnicy
co ľoku kończy naukę. Jednak, co wielokĺotnie podkľeślano na spotkaniach' młodzieŻ ta niestety
chcąc się poczuć bardziej dorosła, samodzielna, chcąc zmienić środowisko wybieľa inne szkoły.



W celu ratowania Szkoły zaproponowano równieŻ jej przejecie przez Miasto i Gminę Stopnica,
która miałaby większe możliwości racjonalizacji kosztów funkcjonowania, niestety propozycja ta
nie spotkała się z zainteresowaniem. W tej sytuacji najbardziej racjonalnym rozvłiązaniem jest
podjecie decyzji o likwidacji.

Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

zą - 14

przeciw - 2

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xv / l34 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 29 stycznia20|6
roku w spľawie zamiaru likwidacji Liceum ogólnokształcącego w Stopnicy _ stanowi załqcznik
nr 14 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ząmiaľu lilłwidacji
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

W zwipku ztym,ze Radni nie zabierali głosu, Przewodni czący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 13

przeciw - 3

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xv / 135 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
roku w sprawie zamiaľu likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej
załqczník nr ĺ5 do niniejszego protokołu.

Í) PĄekt Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w
planu pracy Rady Powiatu na 20]6 ľok,

z dnia 29 stycznia20l6
w Stopnicy - stanowi

sprawie zatwierdzenią



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdtoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xv / 136 12016 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 29 styczĺia20l6
roku w sprawie zatwierdzenia planu pľacy Rady Powiatu na 2016 rok _ stanowi załqcznik
nr 16 do niniejszego protokołu

g) Projeh Uchwaý Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenią
planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok.

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

projektem uchwały.

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

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xv l l37 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 29 stycznia20l6
roku w spľawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 ľok _ stanowi
załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Dyrehora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku -

pľojektem uchwały.
Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

l0



W zwipku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiafu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xv / 138 12016 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż9 stycznia20l6
ľoku w sprawie rozpatrzenia skaľgi na działa|nośó Dyrektoľa Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie - stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego protokďu.

i) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprałie wspólnego pľzygotowania
i realizacji projehu partnerskiego pn. ,,ochrona bioróżnorodności obszarów cennych
przyrodniczo poprzez utworzenie edulracyjnej ścieżki rowerowej łqczqcej gminy
uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdľój".

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

W zwipku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xv / 139 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdrojl z dnia 29 stycznia20l6
roku w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu paľtnerskiego pn. ,,ochĺona
bioróżnorodności obszaľów cennych przyľodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki
rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrőj" - stanowi załqcznik
nľ 19 do niniejszego niniejszego pľotokołu'

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla
powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.
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Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały'

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod
głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xV / 140 l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż9 stycznia20l6
ľoku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieľuchomości w dzierżawę _ stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego niniejszego protokołu'

Ad.8
Spľawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przezjednostkę samorządu terytorialnego za rok Ż0l5 -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 21 do niniejszego pľotokołu - zostało przyjęte przez Radę
Powiatu do wiadomości.

Ad.9
odpowi edzi na interpel acj e i zapýania Radnych :

Ad 1. odpowiedzi na interpelacje i zapýania Radnego Pĺotra Wąsowĺcza

Ad. 1.1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz pľzedstawił informację dotyczącą projektu modernizacji i zagospodarowania teręnu
ptzy I Lo w Busku - Zdroju w związku zrocznicą l0O-lecia szkoły w 2018 ľoku. Projekt nosi
nazwę ,,Pľzebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum ogólnokształcącym w Busku-Zdroju
wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i pľzebudową ciągów pieszych''. W miejscu zamierzenia
inwestycyjnego zlokalizowanę są 2 boiska o nawieľzchni asfaltowej oraz bieŻnia okólna
z rozbieżnią asfaltową. obiekty wykazują znaczy stopień zuŻycia technicznego nawieľzchni
i osprzętu. W ľamach projektu pľzewiduje się następujące obiekty pľZeznaczone do celów
rehab i l itacj i, kultury ťĺzy cznej i ľekreacj i :

- boisko spoľtowe wielofunkcyjne z nawierzchniąsztuczną do piłki ręcznej i nożnej oľaz boisko
wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego znawięrzchnią sztuczną,

- bieżnia okólna wokół boiska oľaz skocznia do skoku w dal z rozbieŻnią, nawierzchnia
syntetyczna,
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- remont miejsc siedzących przy boisku wielofunkcyjnym' demontaż ławek betonowych,

- ogrodzenie obiektu oľaz wykonanie piłkochwytów wokół boisk wielofunkcyjnych,

- wykonanie dojść do obiektu oľaz szkoły dla osĺib niepełnospľawnych (wykonanie pochylni na

schodach w ciągu pieszym od stľony północnej), remont nawieľzchni asfaltowej - wykonanie nowej
nawierzchni z kostki,

- odwodnienie boiska oraz wykonanego utwardzenia terenu zwłączeniem do istniejącej kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie siłowni zewnętrznej wrazZe ściezką ľehabilitacyjną, nawierzchnia syntetyczna.

Pľowadzone są ľównież ľozmowy z Marszałkiem Województwa Świętokľzyskiego w zakľesię
remontu nawierzchni obok budynku biblioteki pedagogicznej.

Spoľządzony kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 1 615 056,48 zł.

Żtodła finansowania to - PFRON oľaz śľodki z|Jrzędu Marszałkowskiego. W sumie Powiat
|iczy na ok. 70-750Á dofinansowania zwlw Źrődęł.

Zakłada się rozpoczęcie rea|izacji inwestycji od m-ca czerwQabr. ZakoÍrczenie zaś uzależnione
jest od posiadanych środków finansowych oraz warunków po.godowych'

Ze szczegőłami dot. projektu moŻna zapoznaé się Wydziale IPI Staľostwa Powiatowego
w Busku - Zdľoju.

Ad. 1.2. odpowiadając na zapytaníe Radnego Piotra Wąsowicza' Przewodniczący Zarządu
.Ierzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ p. o. Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
w pieľwszych tygodniach lutego bľ. przedstawi wstępną koncepcję dzíałan ale o ostatecznej wizji
i kierunku ľozwoju ZoZ decydować będzie osoba, która ostatecznie wygra konkuľs na

Dyrektora.

Radny Grzegotz Lasak podziękował zebranym Za dotychczasową współpľacę, bowiem objęcie
funkcji p.o. Dyľektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku -ZdrojuwiĘe się ze zrzeczeníem
się mandatu radnego. Poinformował, iŻ w pieľwszych dniach lutego przystąpi do dopracowania

o kwestie finansowe przygotowanego juŻwcześniej przez siebie programu działaŕl Podkľeślił, iz
jako p. o' Dyľektoľa po pierwsze zwtőci uwagę na budowę wizeľunku i opinii o szpitalu w Busku -

Zdroju. Ten pierwszy kontakt z pacjentem odbywa się na |zbie Przyjęć' Należy zadbai więc
o rozdział dyżuľów, tak aby pacjent nie oczekiwał na Izbie na |ekarza dyżurującego jednocześnie

na oddziale. Nalezy podjąć działania dotyczące zwiększenia obsady w pobieralni kľwi aby
zmniejszyć kolejki. Należy zadbać, również o oddziały, które są w Szpitalu a które wymagają
nakładów remontowych - jak np. oddział GruŹlicy i Choľób Płuc. NaleŻy wzmocnić kadľę
medyczna' lekaľską i z takim apelem korzystając zprzekazu medialnego - zwraca się do |ekaruy,
Jako p. o. Dyľektoľa będzie wnioskował o zgodę na powołanie fundacji, na rzecz któľej będzie
można wpłacać daľowiznę, 1% podatku czy teŻ zabiegać, o śľodki zewnętrzne. Dementuje
wszelkie pogłoski, iŻ przygotowany przez Niego program za\<łada redukcję zatrudnienia
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju. Radny Grzegorz Lasak poinformował, iż nie wie
czy wygľa konkuľs na Dyrektoľa, natomiast wie, Że do tego konkursu na pewno przystąpi. Cieszy
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się, że jest akceptowany pľzez załogę Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Składa
deklarację współpracy, chce byó partnerem i |iczy na współpracę.

Ad. 1.3 odpowiadając na zapýanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakľesie zainstalowania
baľiery przy drodze powiatowej w m. Łagiewniki w śľodku wsi pÍzy głębokim rowie,
Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinfoľmował' iz wyliczony w roku ubiegłym koszt
powyższego zadania wyniósł ponad 30 tys zł. W ľoku bieŻącym wniosek zostanie ponownie
rozpatrzony i jeśli znajdą się śľodki finansowe to byó może w zmniejszonym zakresie - na kľótszym
odcinku - zadanie to zostanie zrealizowane.

^d 
2. |, 2, 3 Do ľozeznania i udzielenia szczegołowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na

interpelacje Radnego Tadeusza Grochowiny, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowíązał
Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju Kĺzysztofa Tułaka'

Ad. 10
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l. Maľek Szczepanik - Członek Zaruądu Województwa Świętokrzyskiego - były Radny
Rady Powiatu w Busku - Zdroju - dziękując Za zaproszenie na dzisiejszą Sesję, zapewnił
o współpľacy i wspieraniu ze stľony samorządu województwa świętokrzyskiego dzíałan
i pľzedsięwzięć podejmowanych pruęz samoľząd powiatowy'
Przęwodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek or az P rzewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy
Kolaľz złoŻy|i podziękowanie zapowyŻsządeklarację otwartości w zakľesie współpracy'

2. Radny Roman Duda - Przewodniczący Komisji ochľony Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Polityki Pľorodzinnej zawnioskował o jeszcze większe zaangaŻowanie Rady Społ ecznej
działającej ptzy ZoZ w Busku - Zdrojl, aby w tym okresie zmiany na stanowisku
Dyľektoľa wspomagać, wspólnie rozwiązywać, i podejmować działania na rzecz
ľozwoju Zespołu opieki Zdľowotnej.

Ad. 11

Wobec zrea|izowania poľządku
wszystkim obecnym zaudział o

Protokól sporządzila:
Barbara Bana.ś

obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując
godz. 12.00 zamkný XV Sesję Rady w Busku - Zdľoju.
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