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Znakz BR. 0002.2.XVII.20 I 6

PľotokĺÓl Nr xvII /20t6

z Sesji Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju
któľa odbyla się w dniu 1 kwietni^ 2016 ľoku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - Artuľ Polniak
Sekľetaľz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zapľoszone osotly:

l. Maľzena Piórkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
2. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
3. Teresa Wójcik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych w Stopnicy
4. Lucyna Wojnowska - Dyľektor Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
5. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku -Zdroju
6. Maręk Lis - Kierownik Sekcji ds' org. - kadľowych w Komendzie Powiatowej Państwowej

Stľa:Ży PoŻamej w Busku - Zdroju
7. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - InÍbrmatycznych w Busku -

Zdroju
8. Andľzej Bilewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju
9. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
l0. Włodzimieľz Dryja - Z-ca Dyrektora I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
l l. Maľian Szostak - Dyrektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
12. Andrzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
Kľzysztof Tułak - Dyrektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
Krzysztof Socha _ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitaľny w Busku - Zdroju
Piotľ Zeljaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach

GrzegorzLasak - p'o. Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

13.

14.
15.

16.



Poľządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obľad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu.
5. Wľęczenie Stypendium Spoľtowego Starosty Buskiego.
6. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
7. Inteľpelacje i zapytania ľadnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 roku.
b) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w2016 ľoku.
c) zmiany uchwały ĺu XYlI3220l6 Rady Powiatu w Busku -Zdroju zdnia29stycznia

Ż016 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2016-2030.
okľeślenia zadan oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych' przypadających według algorytmu w 20l6 roku na realizację zadan z
zakľesu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
tozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. oľląt Lwowskich w Stopnicy.
likwidacji Liceum ogólnokształcącego w Stopnicy.
likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy.
udzielenia pomocy finansowej Województwu Swiętokľzyskiemu na realizację zadania
zzakresu kultuľy.

i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj narealizację zadan z zakresu kultuľy.
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrőj narea|izację zadania z zakresu kultury.
k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nonvy Korczyn na realizacj ę zadania z zakľesu

kultuľy.
l) wyruŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części nieľuchomości

w najem.
m) udzielenia dotacji celowych na dofrnansowanie pľac konseľwatoľskich, ľestauratoľskich lub

ľobót budowlanych pĺzy zabykach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestľu zabytków.

n) rozpatrzenia skargi na działalność Staľosty Buskiego (pracowników Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju).

9. Spľawozdanie z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego
Związku Wędkaľskiego oraz Spľawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Buskiego za 2015 rok.
10. Infoľmacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitaľnego Powiatu Buskiego za 2015 ľok.
11. Sprawozdanie z dzialalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdľojuza
2015 ľok wÍaz z wykazem potľzeb w zakľesię pomocy społecznej.
12. Informacja Dyrektora Powiatowego Uľzędu Pľacy w Busku - Zdroju na temat realizacji zada'Íĺ

w zakĺesie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego ľynku pľacy oraz o stanie bezrobocia
w 2015 ľoku na teľenie Powiatu Buskiego a także Spľawozdanie za 2015 ľok z rea|izacji
powiatowego progľamu promocji zatrudnienia oľaz aktywizacji lokalnego rynku pracy na |ata
2011 -2020.
13. Infoľmacja Dyrektoľa Powiatowego Zarząđu Dľóg w Busku - Zdroju na temat sytuacji na
drogach powiatowych w sezonie zimowym 201512016.

d)

e)

Đ
g)
h)



14.
15.
16.

Odpowi edzi na interpe I acj e i zapytania radnych.
Spľawy rőżne i wolne wnioski.
Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom pľzewodniczył Andľzej Gądek
zebranych i o godz. 10.00 otworzył XVII

- Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

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
19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego
pľotokołu.

Ad.3
Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poinformował, iŻ w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego Pana Grzegorza Lasaka, Komisarz Wyboľczy w Kielcach II w dniu
Żl marca 2016 ľoku wydał postanowienie o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu
w Busku - Zdroju. W miejsce wygasłego mandatu wstępuje Pan Jacek Wach. Ww
postanowienie Komisarza Wyboľczęgo stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący
porządku obrad

Rady
po pkt

Powiatu Andrzej Gądek zgłosił zatem wniosek o wprowadzenie do
3, pkt 3a w bľzmieniu:

3a.,,ZłoŻenie ślubowania przez radnego''

Przewodniczący Zaĺządu Powiatu Jerzy Kolarz zglosił wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad w pkt 8, po liteľze ,rn'' litery rro'' w brzmieniu:

pkt 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,,o'' dokonaniazmianw Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie w/w wnioski
dotyczące zmiany poľządku obrad, w przytoczonym .uqľŻej bľzmieniu.



Ww wnioski dotyczące zmiany poľządku obrad,
w odrębnych głosowaniach _ stosunkiem głosów

zostały przyjęte przez Radę Powiatu
na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z przyjętymi 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.3a
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował zebranych, iż Radny pľzed
objęciem mandatu składa ślubowanie'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczýał rotę ślubowaniaa następnie Radny Jacek
Wach stojąc potwierdził: ,,Ślubu.1ę. Tak mi dopomőż Bőg''.

Po złożeniu ślubowania Radny Jacek Wach złoŻył podpis na liście obecności.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie

w Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju uczestniczy 17 Radnych.

Ad.4
Pľotokół Nr XVI 12016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 lutego 2016 ľoku
został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkięm głosów - na 17

Radnych obecnych na sali:

za- 17

przeciw - 0

wstľzymał się - 0



Ad.5
Zaznaczące wyniki w skali krajowej i międzynarodowej w dziedzinie Lekkoątleĺylra, Stypendium

Spoľtowe Starosty Buskiego przyznane zostało zawodnikowi Klubu Spoľtowego SŁONECZKO
Panu Mateuszowi Wróbel.
Zuwagi na nieobecność na dzisiejszej Sesji w/w Stypendium wTęczone zostanie w innym terminie.

Ad.6
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 26 lutego 2016 ľoku

do l kwietnia 2016 ľoku, pľzedstawił Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz. W okľesie tym

Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Spľawozdanie z pÍac Zarządl Powiatu z działalności w okĺesie międzysesyjnym' stanowi

załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.7

Interpelacj e i zapýania Radnych :

l.Radny PiotľWąsowicz - zgłosił ďw interpelacje i zapýania:

1.l. Radny w nawiązaniu do interpelacji z popľzedniej Sesji ponownie zwrócił się z pľośbą

o pľzedstawianie ptzez p. o. Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

Radzie Powiatu bieżących infoľmacji w zakľesie rea|izacji kontľaktów z NFZ zkaŻdego oddziału

i za kaŻdy miesiąc.

1.2. Radny zwľócił się z prośbą o informację w zakľesie bieŻącego funkcjonowanialzby Przyjęi

d. po powołaniu Kieľownika lzby Przyjęć, odpowiedzialnego zaruch chorych na Izbie. Czy skľócił

się czas oczekiwania pacjentów na lzbie? Czy wzrosło obłożenie łóżek na poszczególnych

oddziałach?

1.3. Radny zwľócił się z pytaniem w zakľesie płatności wymagalnych - jakie są to kwoty i jak

udaje się p.o. Dyrektoľowi realizowai te płatności?

1.4. Radny zwľócił się z pytaniem czy w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju jest

możliwość kształcenia i praktykowania lekaľzy o specjalnościach deficytowych?



1.5. W imięniu mieszkańców Radny zwľócił się z pýaniem w zakĺesie dalszego funkcjonowania
oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego i Neonatologicznego w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju. Co zmieniło się i jakie decyzje zostały podjęte od czasu ostatniej Sesji Rady
Powiatu?

1.ó. Radny zwrócił się z pýaniem w zakresie postępu prac przy I Liceum ogólnokształcącym
w Busku - Zdroju w związku z Jubileuszem 10O-lecia szkoły.

2. Radny Jaľoslaw Jawoľski _ zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

2.1. Radny zwľócił się z proŚbą o interwencję w Świętokĺzyskim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Kielcach w spľawie wykonania pÍzęz zarządcę drogi wojewódzkiej Nr 776

naprawy i wyrównania powstałych w kilku miejscach wybľzuszeń stanowiących

niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

2.2. Radny zwľócił się z prośbą o interwencję w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

w Kielcach w spľawie dot skĺzyżowania dľogi wojewódzkiej Nľ 77| z drogą gminną

w miejscowości Wiślica. Interpelacja w tej spľawie zgłaszanabyła juŻ w ľoku ubiegłym i w dniu

2l płŹdziernika 2015 roku wpłynęła od Śzow w Kielcach odpowiedź, tymczasem do dnia

dzisiejszego nie podjęte zostały Żadne czynności.

2.3. Radny nawiązując do interpelacji zgłoszonej na popľzedniej Sesji złożył podziękowanie za

szybką inteľwencję w Świętokľzyskim Zarządzie Melioľacji i |Jrządzeń Wodnych w Kielcach
w spľawie dotyczącej kontynuacji konserwacji głównego ľowu melioracyjnego ,,Ciek od Skorocic''
w m. Kobylniki oznaczonego nÍ ew. 1Ż02,któty spełnia ľównież funkcje pľzeciwpowodziowe.

Z otrzymanego pisma wynika, że pľzedstawiciele Rejonowego oddziału Śzuiuw w Busku _

Zdroju dokonali wizytacji ýw Cieku. Stwierdzono występowanie znaczĺej cofki w Cieku od

Skorocic spowodowanej wysokim stanem wody w Nidzie oľaz lokalne rozlewiska wody na

gľuntach użytkowanych jako łąki położonych w widłach w/w rzeki. Podwyższone stany wód

występujące w dniu lustľacji uniemożliwiły dokonanie szczegółowych pomiarów kontľolnych

w korycie cieku w opaľciu o któľe możliwe było by okĺeślenie ewentualnego zakľesu koniecznych

do wykonania robót. W związku z powyŻszym w okľesie wiosenno - letnim przeprowadzona

zostanie niwelacja kontrolna wnioskowanego odcinka cieku od miejsca ujścia do Nidy.

Radny Jaľosław Jawoľski |iczył na możliwośó omówienia na dzisiejszej Sesji w/w zagadnienia,

dlatego teŻwyraził zavłőd z powodu nieobecności przedstawiciela Rejonowego oddziału Śzuiuw
mimo wystosowanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka zaproszenia.



3. Radny Grzegorz Jankowski zwľócił się z pýaniem czy odbył się i jakie są wyniki
przeprowadzonego audytu na oddziale Płucnym w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku -

Zdroju w związku z pismem Pani ordynator tego oddziału.

4. Radny Roman Duda zwľócił się z prośbą o pľzedstawięnie informacji w zakresie powstania

oddziału Kaľdiologicznego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku 'Zdroju.

5. Radny Stanisław Moskal zgłosił interpelację w spľawie dotyczącej uszkodzenia i co zatym
idzie konieczności przeprowadzenia ľemontu brodu ptzez ciek Czarna Rzeka w miejscowości

Kotki. Ww interpelacja w formie pisemnej - stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego

protokołu.

6. Radny Kamil Kaspeľczyk oľaz Radny Ludomir Leszcryński w trosce o bezpieczeństwo

zgłosili interpelację w spľawie uzupełnienia wyľwy powstałej w okľesie zimowym na dľodze

powiatowej nľ 0096T w miejscowości Wolica. Ww interpelacja w foľmie pisemnej - stanowi

załqcznik nľ 6 do niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczy1ał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2016 roku.

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w projektu

uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały wrazzautopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została.pľzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nľ xvII l |47 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia 2016
roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w Ż016 roku - stanowi załqcznik nr 7
do niniejszego protokołu.

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesieŕl
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

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

projektem uchwały.

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

uchwały.

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

uchwały wtaz zautopopľawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvil l l48 ĺ2016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia 2016
roku w sprawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - stanowi
załqcznik nľ đ do niniejszego protokołu.

c) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ
nr XV/|32/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 ľoku
w sprawie ĺľieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2030.

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

uchwały wÍaz zautopopľawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:



zą - ]7

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVII ĺ 149 12016 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dnia l kwietnia 2016
roku w spľawie zmiany uchwały nĺ XV/l32l20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia
29 stycznia 20l6 ľoku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
2016-Ż030 - stanowi załqcznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zadąń
oraz podziału środków z Pańsĺwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
pľzypadajqcych według algorytmu w 20 ] 6 ľoku na realizację zadań z zalłesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

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

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

Na 17 Radnych obecnych na sali
w głosowaniu:

posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvII l l50 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia 20t6
ľoku w sprawie określenia zadan oľazpodziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorýmu w 2016 roku na realizację zadaŕl
z zakľesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim -
stanowi załqczník nľ I0 do niniejszego protokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ronłiqzania Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. orlqt Lwowskichw Stopnicy'

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju AndrŻej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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



Na 17 Radnych obecnych na sali
w głosowaniu:

posiedzeń, Uchwała została

za- 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 1

przyjęta ptzez Radę Powiatu

Uchwała Nr xvII l |5l lŻ016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia 2016
roku w spľawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nych im. orląt Lwowskich
w Stopnicy - stanowi załqcznik nr II do niniejszego protokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie lilcwidacji Liceum
ogólnoleształcqcego w Stopnicy.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - l

Uchwała Nľ XVII l l52 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia 2016
roku w spľawie likwidacji Liceum ogólnokształcącego w Stopnicy - stanowi załqcznik nr
12 do niniejszego pľotokołu.

g) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy.

Pľzewodniczący Rady Powiatu W Busku - Zdroju Andrzej Gądek
projektem uchwały.

w sprawie lilcwidacji

otworzył dyskusję nad

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:
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za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - I

Uchwała Nľ xvII ll53 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia20l6
roku w spľawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy - stanowi załqcznik
nľ 1-l do niniejszego protokołu'

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
.ftnansowej Województwu Świętolvzyskiemu na realizację zadania z zalcresu kuttury.

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

projektem uchwały.

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

uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz zautopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XVII l |54 120|6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l kwietnia 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokľzyskiemu na realizację
zadania z zakresu kultuľy - stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Buslcu - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Busko - Zdľój na realizację zadań z zalcresu kultury.

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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

11



za - 17

przeciw - 0

wstrzymął się - 0

Uchwała Nr xvII l l55 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia 2016
ľoku w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrőj narealizację zadanzza|łesu
kultuľy - stanowi załqcznik nr 15 do niniejszego pľotokołu

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zalcresu kultury.

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

projektem uchwały'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu

uchwały.

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

uchwały wrazz autopopľawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xvII l 156 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1 kwietnia 2016
ľoku w sprawie udzielenia pomocy Íinansowej Gminie Soľec - Zdrőj na rea|izację zadaÍl
z zakľesu kultury - stanowi załqcznik nľ 16 do niniejszego protokołu

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Nowy Koľczyn na realizację zadania z zalcresu hlltury.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu
w głosowaniu:
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za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII l|57 l20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwiętnia20l6
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na ľealizację zadania
z zakľesu kultury - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

l) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody
dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII l|58 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia20l6
roku w spľawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzieĺenia dotacji
celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do
rejestru zabytków'

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

projektem uchwały.

W związku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Przęwodniczący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu
w głosowaniu:
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za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xvII l 159 l 2016 Rady Powiafu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia 20ló
ľoku w spľawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie pľac konserwatorskich,
restauratorskich lub ľobót budowlanych przy zabýkach położonych na terenie Powiatu Buskiego
wpisanych do rejestľu zabytków - stanowi załqczník nr 19 do niniejszego protokołu

n) Proiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Starosty Buskiego (pracowników Staľostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju).

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XVII 1160 120ĺ.6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia20l6
ľoku w spľawie rozpatrzenia skargi na działalnośi Staľosty Buskiego (pľacowników Staľostwa
Powiatowego w Busku - Zdľoju) - stanowi załqcznik nr 20 do. niniejszego pľotokołu

o) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie dokonania zmian
w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa pĺzyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:
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za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwala Nľ xvII l 16l l 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l kwietnia 2016
ľoku w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
stanowi załqcznik nľ 2I do niniejszego pľotokołu'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek _ o godz. 1l.10 ogłosił lO-minutową pľZerwę

a po wznowieniu obľad przystąpiono do ľealizacji pkt 9.

Ad.9
Sprawozdanie z działa|ności Społecznej Straży Rybackiej okľęgu Kieleckiego Polskiego Związku
Wędkarskiego oÍaz Sprawozdanię z działalności Społecznej Stľaży Rybackiej Powiatu Buskiego
za 2015 rok - w brzmieniu stanowiącym załqczníki nr 22 i 23 do niniejszego pľotokołu -
zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. r0
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeÍlstwa sanitarnego
Powiatu Buskiego za 2OI5 ľok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego
protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 11

Spľawozdanię z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za

2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakĺesie pomocy społecznej - wbrzmieniustanowiącym
załqczník nľ 25 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte ptzez Radę Powiatu do
wiadomości.

Ad. 12
Infoľmacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat reallizacji zadaÍl

w zakľesie pľomocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego ľynku pracy oraz o stanię bezľobocia
w 20|5 roku na terenie Powiatu Buskiego a także Spľawozdanie za 2015 rok z rea|izacji
powiatowego programu pľomocji zatľudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata

2O1l - 2020 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznÍkí nr 26 Í 27 do niniejszego protokołu
została ptzyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13
Informacja Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdľoju na temat sýuacji na drogach
powiatowych w sezonie zimowym 201512016 - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 28
do niniejszego pľotokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.
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Ad. 14
odpowiedzi na interpelacje i zapýania Radnych:

Ad. 1. 2, 3, 4, 5. W odpowiedzi na interpelację Radnego Piotľa Wąsowicza w spľawie
przekazywania bieŻących infoľmacji w zakresie rca|izacji kontraktów z NFZ z każdego
oddziału i za kaŻdy miesiąc, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz poinformował, iŻ infoľmacje
w powyższym zakresie będą przekazywane Radnym po pľzyjęciu ich przez Zarząd Powiatu.
Informacje te wpływają z ok. l,5 miesięcznym opóŹnieniem. Infoľmacjaza miesiąc styczeń2016
ľoku została juŻ przyjęta, natomiast informacja za miesiąc luty Ż016 przyjęta zostanie
przez Zarząd Powiatu w najbliższych dniach. Sukcesywnie infoľmacje te będą przekazywane
Radnym Rady Powiatu.

Do udzielenia odpowiedzi na interpelacje Radnego Piotľa Wasowicza Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kolaruzobowiązał p.o. Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _ Zdľoju Gruegorza
Lasaka.

P.o' Dyrektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegotz Lasak omówił
przyb|iŻone % wykonanie kontraktów na poszczegőlnych oddziałach w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdroju. Szczegółowe informacje w tym zakľesie za miesiąc styczeń i luty 20l6 roku -

w brzmieniu stanowiącym zalqczníki nr 29 í 30 do niniejszego protokołu zostaną przekazane
Radnym. Dane te są zróŻnicowane' geneľalnie jednak zauvtuŻalna jest tendencja zwyżkowa. Jak
podkreślił p. o. Dyrektoľa są to dane optymistyczne. odnosząc się do zapytania w zakľesie
bieżącego funkcjonowaniaLzby Przyjęc tj. po powołaniu Kierownika lzby Przyjęó, p. o. Dyrektora
Gruegotz Lasak potwieľdził, iz była to trafna decyzja. Izba Przyjęć funkcjonuje znacznie lepiej,
skľócił się czas oczekiwania pacjentów na lzbie a stan wolnych łózek na poszczególnych
oddziałach zmniejsza się, co przełoŻy się wkrótce na pľzychody szpitala.

W odpowiedzi na pýanie w zakresie płatności wymagalnych - jakie są to kwoty i jak udaje się te
płatności ľęalizować, P' o. Dyľektoľa poinformował, iż zobowiązania wymagalne to jest kwota ok.
8-7 mln zł. Ta kwota się waha. P. o. Dyľektoľa poinformował, iŻ aby uniknąó kosztownych
kĺedytów bankowych , zaprasza wszystkich wieľzycieli szpitala na ľozmowy, bowiem najtańszym

kľedytem jest kredyt kupiecki. Takie rozmowy są pľowadzone. Dzięki nim zostało podpisanych
kilka poľozumień o rozłoŻeniu płatności na raty, kilka pozwów sądowych zostało wycofanych,
uniknięto też kosztów sądowych i odsetek bankowych. Jednak jak podkreślił p. o. Dyľektoľa skala
problemu zadłuŻenia szpitala jest ogľomna. Istnieje obawa utraty płynności finansowej.

odpowiadając na zapýanie w zakľesie możliwości kształcenia i praktykowania lekarzy
o specjalnościach deficytowych w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, p. o. Dyrektora
zapewnił, iz jest taka możliwośó na czterech oddziałach tj.: oddziale Chirurgii ogólnej, oddziale
Chiruľgii Uľazowo - oľtopedycznej, oddziale Wewnętľznym i oddziale Geriatrii i właśnie na tym
oddziale o specjalności deÍicýowej od 6 kwietnia 2016 roku l lekaľz podejmie szkolenię. P. o.

Dyľektoľa poinformował, iż poczynione zostały starania, aby można było kształcić, |ekarzy również
na oddziale Intensywnej opieki Medycznej jak równieŻna oddziale GruŹlicy i Choľób Płuc.

W odniesieniu do zapýania w spľawie wydzierżawienia oddziału Ginekologiczno - Położniczego
i Neonatologicznego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, p. o. Dyrektora Grzegotz
Lasak poinfoľmował, iz w tym względzie nadal tľwają rozmowy z Centľum Usług Medycznych
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w Tuchowie. Na bieżąco podejmowane są działania w celu ograniczenia strat finansowych na
oddziale' 'Ý,l pľzyszłym tygodniu rozmowy z Prezesem CUM w Tuchowie będą kontynuowane. Jak
podkľeślił p. o. Dyľektora, będą to ľozmowy trudne, bioľąc pod uwagę, iŻ Pan Prezes nie
przyjmuje do wiadomości, aby oddział pozostał w stľukturze szpitala.

Kończąc p. o. Dyrektora Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak wyraził
podziękowanie i zadowolenie z powodu zrozumienia trudnej sýuacji ze strony personelu szpitala.

Ad. 1.6. odpowiadaj ąc na zapýanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakĺesie postępu prac przy
I Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zdroju w związku z Jubileuszem l0O-lecia szkoły,
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż podjęte zostały już stosowne działania
w pľzedmiotowym zakľesie, o których infoľmował juŻ najednej z ostatnich Sesji Rady Powiatu.
Zostały ľównież złoŻone stosowne wnioski na dofrnansowanie ľealizacji inwestycji. Jeśli pod
koniec miesiąca maja bľ. znana będzie decyzja o wysokości przyznanych środków finansowych,
wówczas w miesiącu czeľwcu możliwe będzie ľozpoczęcie procedury przetargowej.

Ad. 2 - l. 2. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iz interpelacje Radnego
Jaľosława Jaworskiego w spľawie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach w sprawach dot. wykonania pÍzez zarządcę drogi wojewódzkiej Nr 776 naprawy

i wyľównania powstałych w kilku miejscach wybrzuszeń (w m. Łatanice) stanowiących
niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu dľogowego orźLz w sprawie dot skľzyżowania drogi
wojewódzkiej Nr 77| z drogą gminną w miejscowości Wiślica (wykonanie oznaczeń poziomych),

zostaną przekazane zgodnie z właściwością do Śzpw w Kielcach do czego zobowiązany został

Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

Ad. 3. odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iż aktualnie przepľowadzany jest audyt oddziału Płucnego
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju za 2015 ľok. Wyniki audytu będą znane

w miesiącu czerwcu 2016 ľoku.

Ad. 4. odpowiadając na zapyáanieRadnego Romana Dudy p. o. Dyľektora Zespołu opieki
Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfoľmował, iŻ pľace ľemontowe zostały

zakonczone a otwarcie oddziału Kardiologicznego planowane jest na przełomie miesięcy
kwiecielVmaj 2016 roku. Będzie to działalnośó na razie ľealizowana w ľamach kontľaktu
w Pińczowie, bowiem dopiero w miesiącu lipcu będzie możliwośó ogłoszenia nowego kontraktu na

vv/w świadczenia.

Ad 5. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Stanislawa
Moskala przekazana zostanie zgodnie z właściwością do Świętokľzyskiego Zarządu Melioracji
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i Urządzen Wodnych

Leśnictwa i ochľony
w Kielcach do czego zobowiązany został Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Środowiska Andľzej Lasak.

Ad 6. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na inteľpelacje
Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego oraz Radnego Kamila Kasperczyka Przewodniczący
Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju
Krzysztofa Tułaka.

Ad. 15
W spľawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

l ' Radny Jarosław Jaworski zwrocił się z pytaniem, czy p. o. Dyľektora Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju dokonał ľozeznania na jaką ilość deklaracji można |iczyć,
jeśli chodzi o poz?

W odpowiedzi na powyzsze p. o. Dyľektora złoŻył podziękowanie Radzie Powiatu za

przyjęcie uchwały w zakľesie rozszerzenia działalności ZoZ polegającej na utworzeniu
podstawowej opieki zdrowotnej. Do utworzenia nowej komóľki oľganizacyjnej p. o.

Dyrektora jest pľzygotowany zarówno lokalowo jak i personalnie. Na początek liczy na

ok. 2,5 - 3 tys deklaľacji.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w imieniu pacjenta oraz jego ľodziny złoŻył
podziękowanie lek' med. Marcinowi Podeskowi Zawzorową opiekę.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pismo Z-cy Dyľektoľa
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i |Jrządzen Wodnych w Kielcach informujące, iz
z uwagi na ważne spľawy służbowe przedstawiciel ŚzuiuW nie będzie mógł uczestníczyć
w Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu I kwietnia 2016 roku.

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek poinformował radnych' iż ponowi zaproszenie na

kolejną Sesję.

4' W odpowiedzi na zapytanie Radnego Romana Dudy, Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz
poinfoľmował, iŻ budynki w których funkcjonuje Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych
w Stopnicy są własnością Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. Powiat użýkuje je na

zasadzię uŻyczenia. Po zakończeniu działalności ZSŁ to Burmistrz MiG Stopnica będzie
decydował o ich dalszym przeznaczeniu.

Ż.

3.

Ad. 16
Wobec zrea|izowania poľządku
wszystkim obecnym zaudział o

Protokól sporządzila:
Barbaĺa Banaś

obľad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując
godz. 12.00 zamknął. XVII Sesję Rady w Busku - Zdroju.
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