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Protokól Nr xVI / 2016

z Sesii Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
która odbyla się w dnĺu 26 lutego 2016 ľoku
w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroiu

w posiedzeniu udzial wzięli:

s Radni Powiatu w Busku - Zdĺoju
s Skarbnik Powiatu - Artuľ Polniak
s Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l ' Marzena Pióľkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
2. Gtzegorz Kaľwat - Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Stľaży

Pozarnej w Busku - Zdroju
3. Helena Bebel - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
4. Teresa wójcik - Dyrektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy
5. Lucyna Wojnowska _ Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
6. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
7 . .Iolanta Czyrny - Dyľektor Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
8. Tomasz Galant - Dyľektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
9 ' Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkoł Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju
l0. Andrzej Bilewski _ Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych Nr l w Busku - Zdroju
l l. Grzegorz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego

w Busku - Zdľoju
12. Wiesław Waga - Dyrektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
13.Marian Szostak- Dyľektor Powiatowego Urzędu Pľacy w Busku -Zdroju
14. Andľzej Smulczyński - Dyrektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
15'Krzysztof Tułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
16.Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Busku - Zdľoju
17. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

18.Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

19. Piotr Zeljaś - Dyľektor Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach

2O'GrzegorzLasak - p.o. Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku 'Zdroju
Żl. Zbigniew Pietraszewski - Z-ca Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej ds. Finansowych

w Busku - Zdroju



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Poľządek obľad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działa|ności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku,
b) w sprawie zmiany uchwały nr XYll32l201'6 Rady Powiatu w Busku-Zdroju zdnia

29 stycznia 2016 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego
na lata 2016-Ż030,

c) wyrazenia zgody na przystąpienie ptzez Powiat Buski do ľealizacji pľojektu partnerskiego

,,Dobry Zawőd - Lepsze Życie" w ramach 9 osi Pľioľytetowej - Włączenie i wa|ka z
ubóstwem, Działanie 9.l - Aktywna integľacja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20|4 -

2020,
d) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
e) o zmianie uchwały Nr Yl42l2015 Rady Powiatu z dnia Ż7 lutego Ż0l5 r. w sprawie

powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju oraz
ustalenia jej pierwszego posiedzenia,

Đ powołania Komisji do pľzeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju mieszczącego się przy ul. Bohateľów Waľszawy 67, 28-100
Busko - Zdrőj,

8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdľoju o stanie bezpieczeństwa
i poľządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego w 2015 ľoku.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
o stanie ochĺony pľzeciwpożarowej na terenie Powiatu Buskiego za Ż0l5 ľok.
10. Spľawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Busku -Zdroju za 2015 rok.
11. Sprawozdaniazdziałalności Komisji Rady Powiatuza rok 20l5.
12. odpowiedzi na interpelacje i zapytania ľadnych.
13. Sprawy rőŻne i wolne wnioski.
14. Zamkĺlięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom przewodniczył Andrzej Gądek
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XVI

_ Pľzewodniczący Rady Powiatu, który powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

s
s



Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy |5 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczniki nr I i 2 do niniejszego

protokołu.

Ad.3
Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty
przęz Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 15 Radnych obecnych na sali:

za- 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XV l2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia Ż9 stycznia 2016 roku
został przyjęty pľzez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 15

Radnych obecnych na sali:

za- 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdanie Zarządu Powiafu za okľes międzysesyjny tj. od dnia Ż9 stycznia 2016 roku

do 26 lutego 2016 roku, pľzedstawił Przewodniczący Zarządll Jeľzy Kolarz.'V/ okĺesie tym

Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie Z pÍac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.
Radni nie wnosili uwag do ilw sprawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękowaŁ za przedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapýania Radnych:

1. Radny Jaľosław Jawoľski - zgłosił ďw interpelacje i zapýania:

1.1. Radny zwracasię zprośbą o interwencję w ŚwiętokľzyskimZarządzie Melioracji i Urządzen

Wodnych w Kielcach w sprawie dotyczącej kontynuacji konserwacji głównego rowu

melioracyjnego ,,Ciek od Skorocic'' w m. Kobylniki oznaczonego nr ew. lŻ0Ż, ktory spełnia

ľównieŻ funkcje przeciwpowodziowe. Prace konseľwacyjne jakie zostały wykonane w 2015 ľ
poprawiły zdecydowanie drożnośi cieku, ale tylko na pewnym odcinku a ponieważ wykonane



Zostały w górnym jego biegu to paradoksalnie powoduje to większe zagroŻenie powodziowe niż
przed ľozpoczęciem konserwacji, poniewaŻ przyjmuje on znacznię więcej wody niz dotychczas.

Woda ta rozlewa się na łąki i częściowo w m. Kobylniki. Mieszkańcy zwracają się zatem z prośbą

o w marę pilną kontynuację konseľwacji cieku tak aby ciek odprowadzał wodę do rzeki Nidy.

Ww interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu

l.2. Radny Zwraca się z pľośbą o inteľwencję w Świętokľzy skimZarządzie Dróg Wojewódzkich
w Kielcach w spľawie wykonania przez zaľządcę drogi wojewódzkiej Nľ 776 w m. Łatanice baľier

stalowych ochľonnych na odcinku do skľzyżowania z drogą powiatową w kieľunku m. Hołudza.
W pľzedmiotowej spľawie zgłoszonazostała interpelacja już w kwietniu 20l5 roku i została ona

wykonana tylko w zakľesie postawienia baľier w obrębie mostu na ľz. Maskalis. PoniewaŻ Zarządca
drogi zobowiązał się ľównież do wykonania barieľ na wyŻej wymienionym odcinku, zatem

mieszkańcy zwracają się z prośbą o monit w przedmiotowej spľawie. W/w interpelacja w formie
pisemnej stanowi załqcznik nr 5 do niniejszegoprotokołu

2. Radny Piotľ Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapýania

2.1. Radny Zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji doÍyczącej twoľzenia oddziału
Ginekologi czno - PołoŻniczego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdrojl. Czy prawdą jest

Że p' o. Dyľektoľa ZoZ Grzegorz Lasak ma wątpliwości i nie chce zawrzęc umowy z wybraną
firmą w powyższym zakresie?

2.2. Radny zwracasię z pľośbą o przedstawienie informacji na jakim poziomie został zľealizowany
kontľakt z NFZ Za m-c styczeń 2016 ľoku na poszczególnych oddziałach Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Radny proponuje również aby p. o. DyľektoraZoZ Grzegorz Lasak
informował Radę Powiatu o realizacji kontľaktu na keľzdym oddziale za każdy miesiąc.

2.3.' Radny zwrócił się z pytaniem czy oddział Geľiatrii w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju będzie istniał? Jakie są podejmowane działania i próby rozwíązan
w powyższym zakĺesie?

2.4.. Radny zwrócił się z pýaniem w sprawie pľzesunięó - pľzeniesień peľsonelu pielęgniarskiego

na poszczególnych oddziałach w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Ww inteľpelacje i zapytania w formie pisemnej stanowią załqcznik nr 6 do niniejszego

pľotokołu.

3. Radny Kamil Kaspeľczyk oľaz Radny Ludomiľ Leszcryňski
i zapýania

zgłosili ďw interpelacje



3.1. W trosce o bezpieczeństwo Radni zwracają się z pľośbą w sprawie pľzebudowy pľzejścia

dla pieszych znajdującego się na drodze krajowej nľ 73 w miejscowości Wolica.
Interpelacja ta jest wynikiem licznych uwag i wniosków mieszkańców Wolicy orv' innych
uczestników ruchu dľogowego.

Wiw interpelacja w formie pisemnej - stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

4. Radny Krrysztof Eliasz - zgłosił ďw inteľpelacje i zapytania: w formie pisemnej

4.l, Radny zwrócił się z pľośbą * spľawie posadowienia baľierek ochronnych przy dľodze
powiatowej w m. Komoľów oraz w miejscowości oblekoń.

4.2. Radny zwľócił się z prośbą w sprawie odÝłzaczenia poboczy w miejscowości Wójcza
w kierunku m. Biechów oľaz w miejscowości Kółko - Żabieckie - Grabowica i Zborówek od

mostu w kierunku wsi.

4.3. Radny zwľócił się z pľośbą o postawienie znaku na końcu wsi oblekoń w kierunku

Rataj - ,,uwaga zwierzęta leśne'' oraz oznakowanie skĺzyżowania w m. oblekoń - dróg Gľotniki
Rataje _ Podwale - Kępa Lubawska znakami ,,słupek lławędziowy U-2''

W/w inteľpelacje w formie pisemnej - stanowią załqcznik nr 8 niniejszego protokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczýał přojekty Uchwał Rady Powiafu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w spľałie przeniesień
w wydatlrnch buđżetu Powiatu Buskiego w 2016 rohl.

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

pľojektem uchwały.

Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarz omówił autopoprawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz zautopoprawką pod głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:



za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvl / l4l l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 |utego 2016
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku - stanowĺ
załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

b) Projeh UchwaĘ Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ
nr W132/20I6 Rady Powiatu w Buslru - Zdroju z dnia 29 sýcznia 2016 rokuw sprawie
Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.

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

projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz zautopoprawką pod głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xvl / l42 l 20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 26 |utego 2016
roku w spľawie zmiany uchwały nr XYA3220L6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
29 stycznia20l6 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2016-2030 - stanowi załqcznihnr I0 do niniejszego pľotokołu.

c) ProjeW Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
pľrystqpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu paľtnerskiego ,,Dobry Zawód -

Lepsze Życie" w ľamach 9 osi Priorytetowej - Wqczenie i walka z ubóstwem, Działanie 9.l
- Aktywna integracja nvięl<szajqca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Swiętolłzyskiego na lata 20I4 _ 2020.

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

projektem uchwały.



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

głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą- ]5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xVI / l43 t20t6 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 26 lutego 2016 ľoku
w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie pÍzez Powiat Buski do realizacji projektu
paľtnerskiego ,,Dobry Zawod - Lepsze Życie'' w ramach 9 osi Pľioľytetowej - Włączenie i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 _ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego
Programu operacyjnego WojewództwaŚwiętokľzyskiego na lata Ż0l4 - 2020 - stanowi załqcznik
nr 11 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mąndatu radnego'

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

pľojektem uchwały.

W zrviązku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍizez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 14

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nľ xvl / l44 ĺ Ż0l6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dĺia 26 lutego 2016
roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ľadnego - stanowi załqcznik nľ 12 do

niniejszego protokołu.

e) Projeh Uchwały Rady Powiątu w Bushl - Zdroju o zmianie uchwaĘ
Nr V/42/20I5 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 20I5 r w sprawie powołania Rady Społecznej
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia iei pierwszego
posiedzenia,



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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- I5

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xvl / l45 lŻ016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016
roku o zmianie uchwały Nr v l4Żlz0l5 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 20|5 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oruz
ustalenia jej pierwszego posiedzenia _ stanowi załqczník nľ /-l do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek na wniosek Pľzewodniczącego Zarządu Jerzego

Kolaľza - o godz. l l.00 ogłosił pľZerwę w obradach, celem odbycia posiedzenia Rady

Społecznej przy Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

o godz. 12.05 po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 7 ,,Í'.

fl Projekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia konlursu na stanowislm Dyrehora Zespołu opieki Zdrowotnej
w Bushl - Zdroju mieszczqcego się przy ul, Bohaterów Warszawy 67, 28-I00 Busko - Zdrój.

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz przedstawił pełny skład Komisji do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko Dyrektoľa Zespofu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju.

Przedstawicielem Rady Społecznej pĺzy Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju do w/w

Komisji wybrany został - Radny Jerzy Kordos.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Na 15 Radnych obecnych na sďi posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu

w głosowaniu:



za - 15

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xvl / 146 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016
ľoku W spľawie powołania Komisji do przepľowadzenia konkuľsu na stanowisko Dyrektora
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju mieszczącego się przy ul. Bohateľów Warszawy 67,
28_100 Busko -Zdrć| - stanowi załqczníknr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Buskiego w 2015 roku - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 15 do niniejszego protokołu - została przyjętaptzez Radę Powiatu do
wiadomości.

Ad.9
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Stľazy Pożaľnej w Busku - Zdroju
o stanie ochľony przeciwpożaľowej na teľenie Powiatu Buskiego za 20t5 rok
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu - zostałaprzyjęta pľzez Radę
Powiatu do wiadomości..

Ad. 10
Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Poľządku
w Busku _ Zdroju za 2015 rok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 17 do niniejszego
pľotokofu - zostało przyjęte pÍzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Poszczególne sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiaiu w Busku - Zdroju za rok 2015

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Finansowo - Budżetowej,
- Komisji Edukacji, Kultury, Kultuľy Fizycznej i Promocji Powiatu,
_ Komisji ochrony Zdrowia, opieki Społecznej i Polityki Pľoľodzinnej,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i ochľony Sľodowiska,
_ Komisji Do Spľaw Bezrobocia,Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

w bľzmieniu stanowiącym odpowiednio załqczniki nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 do niniejszego
pľotokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.



Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad 1. 1. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinÍbrmował, iŻ interpelacja Radnego Jaľosława

Jawoľskiego pľzekazana zostanie zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Melioľacji

i LJrządzen Wodnych w Kielcach do czego zobowiązany został Naczelnik Wydziału Rolnictwa,

Leśnictwa i ochrony Śľodowiska Andľzej Lasak.

Ad |. Ż. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, íŻ interpelacja Radnego

Jaľoslawa Jawoľskiego pĺzekazana zostanie zgodnie z właściwością do Świętokľzyskiego

Zarządu Dľóg Wojewódzkich oddział w Kielcach do czego zobowíązany został Dyrektoľ

PowiatowegoZarządu Dróg w Busku -Zdroju Kľzysztof Tułak.

Ad. 2. Do udzielenia odpowiedzi na interpelacje Radnego Piotra Wasowicza Przewodniczący

Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał p.o. Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

Grzegorza Lasaka.

Ad 2. 1. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w sprawie oddziału

Ginekologiczno - Położniczego i Neonatologicznego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -

Zdroju, p' o. Dyrektora Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ w 2015 roku podpisana została

umowa z Centľum Usług Medycznych w Tuchowie na WdzierŻawienie w/w oddziału. W umowie

znajduje się zapis, Że przekazanie oddziału formalne i fizyczne nastąpi protokołem zdawczo -

odbiorczym w terminie do czerwca 2016 roku. Intencją zawarcia w/w umowy było ograniczenie

zadłuŻanía się tego oddziału. P. o. Dyľektora poinfoľmował o swojej wizycie w CUM w Tuchowie

i Dąbľowie Tarnowskiej, chcąc na miejscu zapoznać się z ofeftą. P. o. Dyľektora poinformował' iz

umowa' która została zawarta nie daje pełnego bezpieczenstwa. Znajduje się w niej zapis, żę ťlrma

moŻe zęrwaó umowę bez podania przyczyny. Według p.o' Dyrektoľa ZoZ na|eży zrezygnować

z usług Firmy CUM w Tuchowie. Jednocześnie zaznaczył, Że pľzeprowadził ľozmowę

z personelem oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Neoňatologicznego dzieląc się swoimi

uwagami i pľzekazując dobre rozwiązania podpatľzone w CUM w Tuchowie' Wspólnie Z

peľsonelem podjęto decyzję aby zrezygnowaó z usług Fiľmy zewnętrznej a skupić się i podjąć

działania w kierunku zorganizowania dobrej opieki na w/w oddziale poprzez wprowadzenie

koniecznych zmian, ľemontów i takie koncepcje zostały juŻ wypracowane. P. o. Dyrektoľa dodał,

iż jest pełen optymizmu W powyzszym zakresie.

Ad 2. 2. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w sprawie pľzedstawienia

infoľmacji na jakim poziomie został zrealizowany kontrakt z NFZ zam-c styczeń 2016 ľoku na

poszczególnych oddziałach Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju oÍaz w sprawie ľealizacji
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kontľaktu na kazdym oddziale za kaŻdy miesiąc, p. o. Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju Grzegotz l-asak poinfoľmował' iz informacje w powyższym zakľesie przekaŻe

w foľmie pisemnej.

Ad 2. 3. odpowiadając na zapýanie Radnego Piotľa Wąsowĺcza w spľawie oddziału Geriatrii
p' o. Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iŻ

podejmowane są działania w celu utrzymania funkcjonowania w/w oddziału. ordynatoľ tego

oddziału informująca w grudniu ubiegłego roku o chęci rezygnacji ZpÍacy, po przeprowadzonej

zNią ľozmowie na ľazle pľacuje dalej' Ponadto od 15 marca 2016 roku rozpocznie pracę

nowy |ekarz geriatľa.

Ad 2. 4. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotľa Wąsowicza w zakĺęsie przesunięć

personelu pomiędzy poszczególnymi oddziałami, p. o. Dyľektoľa Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju Gtzegorz Lasak poinformował, iŻ powyŻsze podyktowane jest efektywnym
wykorzystaniem personelu. Jeśli na jakimŚ oddziale nie ma pełnego obłozenia pacjentów a na

innym jest akurat więcej pracy to uzasadnione jest przesunięcie niewykoľzystanego peľsonelu.

Powołany został zespőł składający się z szerokiego gremium pľacowników, któľy w teľminie do

15 marca bľ' wypľacuje stanowisko w zakľesie noľm zatrudnienia. Są to działania konieczne

i uzasadnione w celu spľawiedliwego i efektywnego zarządzania personelem'

Zdaniem p. o. Dyľektoľa podstawowym problemem szpitala jest to, że występuje śľednio tylko ok'

50% wykorzystanie łózek szpitalnych. ŁőŻka w szpitalu są po to aby leczyc pacjentów i ci pacjenci

SQ, bo np.w styczniu Ż016 ľoku na lzbęPrzyjęć tľaťrło 1800 pacjentów Zczego 750 zostało

odesłanych do domu' Nie oznacza to, Że wszyscy ci pacjenci powinni być, przyjęci na oddział ale

na pewno większośó' Stąd p. o. Dyrektoľa podjął decyzję o powołaniu Kieľownika Izby Ptzyjęc,
który będzie odpowiadał za ruch choľych. Powyższe skróci również czas oczekiwania pacjentów na

|zbie Przyjęć, co niewątpliwie wpłynie na poprawę opinii i wizerunku o szpitalu.

Ad 3. 1. Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iz wspólna inteľpelacja Radnego

Ludomiľa Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kaspeľcryka, pľzekazana zostanie zgodnie

z właściwością do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajovvych i Autostrad oddział w Kielcach do

czego zobowiązany został Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof
Tułak'

Ad 4. l,, 2, 3 Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na

interpelacje Radnego Krzysztofa Eliasza, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał

Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku -Zdroju Kĺzysztofa Tułaka.




