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Protokół Nľ xXI i 2016

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyla się w dniu 13 wľześnia 2016 ľoku

w sali konfeľencyjnej Staľostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w posiedzeniu udzĺał wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - Aľtur Polniak

Sekľetarz Powiatu - Jerzy Służalski

Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

1. Dorota Śliwa - Magdziarz - Kierownik oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Kielcach _ oddział w Busku - Zdroju

2. Maľek Lis - Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Stľazy Pożarnej
w Busku - Zdroju

3. Helena Bebel _ Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
4. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdľoju
5. Justyna Kwiatkowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
6. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli

w Busku - Zdroju
7. Jolanta Czyrny - Dyľektor Poľadni PsychologiQzno - Pedagogicznej w Busku - Zdľoju
8. GraŻyna Grochowska - Dyľektoľ Specjalnego ośľodka Szkolono - Wychowawczego dla

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
9. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdroju
10. Andrzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgimnazja|nychNľ 1 w Busku - Zdroju
l l. Grzegoľz Wojciechowski - Dyľektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośľodka Sportowego

w Busku - Zdroju
12. Wiesław Waga - Dyľektoľ Specjalnego ośrodka Szkolno _ Wychowawczego w Broninie
13. Tomasz Galant - Dyrektoľ I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju



14. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku
Zdľoju

15' Marian Szostak - Dyľektor Powiatowego Uľzędu Pracy w Busku - Zdroju
16.TomaszŁukawski_ Kierownik wTZ przy DPS w Gnojnie
17 .Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
18. Kľzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Busku -Zdroju
19. Piotľ Zeljaś - Dyrektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach
20. Grzegoľz Lasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju

oÍ'Äz

- Pani Dagmara Bieniek Sołtys Sołectwa Kaľgów wraz z delegacją

- Reprezentanci szkół, którym wTęczone zostaną Nagľody w Turnieju Szkół
Ponadgimnazja|nych Powiatu Buskiego o tytuł ''Najlepsi w spoľcie'' w roku szkolnym
2015lŻ0l6

- Mieszkancy Powiatu Buskiego

- Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Proponowany porządek obrad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku obrad.
4,Przyjęcie pľotokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
5. Wręczenie pucharów w Tumieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o týuł ,,Najlepsi
w sporcie'' w ľoku szkolnym 201512016.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z dziaŁalności za okľes pomiędzy sesjami'
7. Interpelacje i zapytania ľadnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

b) pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

c) zmiarry uchwały nĺ Xvll32l20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z ďnia 29
stycznia 2016 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata 2016-2030,

d) wyľażenia zgody na realizację pÍzez Powiat Buski w 2017 ľ pľojektu pn. ,,Pľzebudowa
dróg powiatowych w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdľój - owczaľy -Pęczelice na odc.
od km 0+060 do km l+l30 ul. Wyszyńskiego i od km l+l30 do km 2+390 długości 2330
m, Nľ 0860T Kargów - Tuczępy - Gľzybów od km 5+020 do km 7+826, długości 2806 m,



Nľ 0027T Gnojno _ Gorzakiew _ Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m.'',
upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach progľamu wieloletniego pn. ,,Progľam rozwoju gminnej i powiatowej
infľastruktuľy dľogowej na lata 2016-Ż019" oraz zabezpieczenia środków finansowych na
jego realizację.

e) wyrażenia zgody narea|izację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn. ,, Pľzebudowa
dľóg powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0044T Falęcin Stary -Białoborze _Klępie Dolne od
km 2+850 do km 5+350 długości 2500 m wÍaz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T
Stopnica _ Solec _Zdrőj _Zielonki- Błotnowola związana z budową ścieżki roweľowej od
km 9+644 do km ll+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdľój _Zielonki, Nr 0l15T Kępa
Lubawska -Pacanów_ oleśnica -Stľzelce na odcinku Pacanów -gľanica Powiatu Buskiego
od km l0+ Ż95 do km l3+850 długości 3555 m.'', upoważnieniaZarządu Powiatu w Busku
_ Zdroju do złożęnia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego
pn. ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na \ata 2016-2019"
or az zabezpieczeni a środków fi nan s owych na j e go r ea|izacj ę.

f) wyľażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2017 ľ pľojektu pn. ,' Pľzebudowa
drogi powiatowej Nľ 0860T Kaľgów _Tuczępy _Dobľów -Gľzybów od km 8+390 do km
9+456, długości l066 mb'', upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdĺoju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu wieloletniego pn. ,,Progľam
ľozwoju gminnej i powiatowej infrastľuktury drogowej na \ata 2016-2019" oÍaz
zabezpieczenia śľodków finansowych na jego rea|izację.

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakľesie pomocy społecznej
zptzeznaczeniem na rea|izację zadania związanego zdostarczaniem żywności dla ľodzin
i osób zagtoŻonych wykluczeniem społecznym.

h) upowaznienia do przeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego ľewidenta
do badania sprawozdania Íinansowego za2016 rok w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku -
Ztuoju.

i) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

j) wyrażeniazgody na dokonanie darowizny narzecz Gminy Solec - Zďroj nieruchomości
stanowiącej własnośó Powiatu Buskiego.

k) delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczenstwa i Porządku w Busku - Zdľoju.

9. Informacja Świętokĺzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na teľenie Powiatu Buskiego.
10. Informacja o pľzebiegu wykonania planu finansowego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2016 roku uwzględniające w szczególności
stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.
11. Infoľmacja o pľzebiegu wykonania budzetu Powiatu Buskiego za I pőŁrocze 2016 roku'
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej pľognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2016 ľoku.
13. Informacja na temat realizacji zadan z zakľesu modeľnizacji i remontów dľóg.
14. Informacja w spľawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 20l5 rok przez Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdroju.



15. odpowiedzi na interpelacje i zapýania radnych.
16. Spľawy rőŻne i wolne wnioski.
l7.Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. I
obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Pľzewodniczący Rady Powiatu,
zebľanych i o godz. 10.00 otwoľzył XXI Sesję Rady Powiatu w Busku -

powitał

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quorum pozwa|ające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych otaz zaproszonych osób stanowią załqczniki nr 1 í 2 do niniejszego
pľotokofu.

Ad.3
Przewodniczący Zaruądu Powiatu Jeľzy Kolarz zgŁosił wniosek
obľad w pkt 8, po literze ,,k'' litery ,rl'' w brzmieniu:

wprowadzenie do porządku

pkt 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

,rl" nriany Statutu Powiatu Buskiego

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie ilw wniosek
dotyczący zmiany porządku obrad, w przýoczonym wyŻęj brzmieniu.

Ww wniosek dotyczący zmiany porządku obrad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na l8 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

który
Zdroju.



Na wniosęk Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obľad wÍaz

z przyjęĄ powyżej zmianą, został przyjęty przęz Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem

głosów _ na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XX l 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż9 czerwca 2016 ľoku

został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18

Radnych obecnych na sali:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Radnego Roberta GwoŹdzia oľaz Radnego Kamila Kaspeľczyka, w kľótkiej przerwie

obrad na ľęce Pani Sołtys Sołectwa Kaľgów Dagmary Bieniek oraz delegacji twórców wieńca

dożynkowego, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oľaz Staľosta Buski Jerzy Ko|aru

w imieniu Rady i Zarząďu Powiatu w Busku - Zdľoju złoŻy|i podziękowanie za trud,

zaangaŻowanie i serce włożone w wykonanie ľepľezentacyjnego wieńca dożynkowego,

zdobiącego w roku bieżącym m.in. scenę podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych w Solcu -

Zďroju. Podziękowania złożone dla twórców w/w wieńca są wyľMem podziękowań dla wszystkich

delegacji i twórców wieńcy dożynkowych Gmin z terenu Powiatu Buskiego.

Ad. s
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oľaz Staľosta Buski Jerzy Kolaľz w imieniu Rady

i Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju wľęczyli Nagľody w Tumieju Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatu Buskiego o Ęrtuł ,,Najlepsi w spoľcie'' w ľoku szkolnym 2015120|6.

Lista szkół nagrodzonych _ stanowi załqczník nr 3 do niniejszego pľotokołu.

NastqpiĘ gratulacje.



Ad. ó
Spľawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj' od dnia 29 czerwca 2016 ľoku
do 13 wľześnia 2016 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okľesię
tym Zarząd odbył 9 posiedzeń.

Spľawozdanie z pÍac Zarządu Powiatu z działa|ności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nľ 4 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do ilw sprawozdania.

odpowiadając na zapytanie Radnego Jerzego Koľdosa, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz
poinfoľmował, iŻ obecne wynagrodzenie dla Pľzewodniczącego Składu orzekającego
w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności wynosi 25 zł za jedno otzeczenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad.7

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

ĺ. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwľócił się z zapýaniem do Dyľektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdrojl Kľzysztofa Tułaka, czy zakupiony dla potrzeb PZD

samochód ciężaľowy i koparka będą mogły byó wykorzystane w okľesie zimowym do odśnieżania

i piaskowania dľóg powiatowych?

2. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił ďw interpelacje i zapylaria:

2.1. W sprawach dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, Radny zgłosił ďw
zapýania

- co ma pokryć kľedyt i czy zmniejszy on ryzyko zwolnień pracowniczych?

- co z poľadnią onkologiczną i kiedy zacznie przyjmowaó pacjentów?

_ jakie są powody spowolnienia otwarcia oddziału Kardiologii?

- co z bezpłatnym paľkingiem dla pacjentów i ich rodzin przy ZoZ w Busku - Zdroju?

2. 2. Radny poinfoľmował, iŻ w dniu 2l.08.2016 ľ w wyniku nawalnych opadów deszczu asfalt
w m. Łagiewniki zalnienił się w kamienisý trakt. Wypłukany z'poboczy kamień wysypał się na

drogę, utrudniając przejazd. Radny dysponuje filmem dokumentującym w/w zdarzenie. Radny
zrľľócił się z pytaniem czy đroga w m. Łagiewniki zostanie uwzględniona w protokole zniszczeń



wskutek nawalnych deszczy? Spľawa ta toczy się już od dłuŻszego czasu' bowiem po kazdych

opadach deszczll bardziej czy mniej intensywnych, czy teŻ na skutek przejazdu samochodów

rozsypujący się kamień stwaľza niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego. Radny

poddał pod rozwagę wykonanie po obu stronach dľogi korytek betonowych, co z pewnością

pomogłoby rozwiązai problem. Ponadto po raz kolejny Radny nawiązał do zgłaszanego już

wcześniej wniosku w sprawie zamontowania bariery ochĺonnej na łuku drogi' w m. Łagiewniki

|icząc najego szybką ľealizację.

Ż,3. Radny zwľócił się z prośbą o udzielenie infoľmacji"w spľawie dotyczącej chodnika

między budynkiem Poczty a budynkiem I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju. Radny

zwľócił się ľównież z pytaniem dotyczącym działki na terenie I Liceum ogólnoksĺałcącego.
Radny nawiązał do infoľmacji podanej przęz Staľostę Buskiego w roku ubiegłym o możliwości

wydzielenia i sprzedaŻy części działki pod działalnośó handlową. Czy ta koncepcja jest nadal

aktualna i czy moŻliwe jest wykorzystanie tego teręnu w celu innym niz uzytkowanie przez szkolę

i młodzieŻ do ni ej uczęszczającą?

2.4. Radny zgłosił wniosek o zmianę usytuowania znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej

przy wjeżdzie do m. Budzyń. Znak przy przejściu dla pieszych całkowicie zasłania znak skľętu

do m. Budzyń.

2. 5. Biorąc pod uwagę okľes konstruowania budżetu Powiatu Buskiego na20l7 rok, Radny zgłosił

wniosek o regulację wynagrodzeń dla pľacowników Staľostwa orazjednostek podległych. Zdaniem

Radnego ľegulacja płac winna odbywać się sukcesywnie każdego roku.

2. 6. Radny zwľócił się z pytaniem o przebieg spľawy dotyczącej działki przy Waľsztatach

Szkolnych i PMOS w Busku-Zdroju.

Ww interpelacje w formie pisemnej - stanowią załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

3. Radny Wiesław Marzec zwľócił się z pytaniem czy Starosta Buski uczestniczy w Sesjach

Rad Gmin z teľenu Powiatu Buskiego, wyĺaŻając nadzieję' Że tak właśnie jest. Radny zwľócił

uwagę na brak _ nie tylko dziś - obecności Burmistrzów i Wójtów lub Ich przedstawicieli na

Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Częstą tematyką obrad Sesji są przecieŻ wspólne sprawy

dotyczące całego Powiatu Buskiego, w któľego skłađ wchodzi 8 gmin.

W odniesieniu do powyższego również Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zachęcił

do udziału w Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



4. Radny Jerzy Koľdos zwrócił się z pytaniem czy są wykonywane prace związane z pomiaľem

pasów drogowych dróg powiatowych. Radny zwrőcił uwagę na rosnące często na poboczach kľzaki
oraz zwisające na dľogę gałęzie drzew, któľe utrudniają przejazd. Jako przykład Radny Jerzy
Kordos podał drogę na odcinku Słupia - Komorów.

5. Radny Kľzysztof Wojtaś w związku z sugestiami radnych Rady Gminy Nowy Koľczyn zgłosił
następujące wnioski w spľawie:

- Wycięcia zal<ĺzaczenia pľzy drodze powiatowej od m. Góľnowola do m. Gľotniki Małe na

skľzyżowaniu z dľogą powiatową Rataje - Gľotniki Małe.

- Wycięcia zal<rzaczenia przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w m' Stľożyska w kierunku

Sępichów jak również na odcinku od m. Nowy Koľczyn do m. Sępichów.

W/w interpelacje w formie pisemnej - stanowią załqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

6. Radny Kamil Kaspeľczyk oľaz Radny Ludomĺr Leszczyński zgłosili ďw interpelacje:

6. 1. w sprawie dotyczącej zmiany lokalizacji znaku dľogowego D 4Ż w miejscowości Wolica na

dľodze krajowej Nr 73. obecna lokalizacja pľzedmiotowego znaku nie odzwieľciedla faktycznego

obszaru zabudowanego tej miejscowości. Mieszkańcy posesji znajúljących się obecnie poza

terenem zabudowanym mają trudności z włączeniem się do ľuchu ze względu na to, Że pojazdy

zmierzające w kierunku Tarnowa ľozwijaj ą duŻą prędkośó. Zmiana lokalizacji znaku poprawi

bezpieczeŕlstwo na tym odcinku drogi i spowoduje ułatwienie zwłączeniem się do ľuchu.

Ww interpelacja w formie pisemnej _ stanowi załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu

6.2. W spľawie dotyczącej kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Wolica gm. Stopnica

wzdłuz dľogi kĺajowej rr 73 na odcinku od końca juŻ istniejącego chodnika do ostatnich

zabudowań włącznie. Radni wnioskują o wystąpienie z wnioskiem do Geneľalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad w Kielcach o zabezpieczenie środków na ten cel.

Ww interpelacja w formie pisemnej - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu

6. 3. W spľawie dotyczącej likwidacji znaczącego zaniŻenia na chodniku w miejscowości Mietel
w okolicach świetlicy śľodowiskowej droga kľajowa nĺ 73. Radni wnioskują ľównież o objęcie
pľacami pielęgnacyjnymi rowów i chodnika wzdłuż przedmiotowej dľogi na całej dfugości wsi
Mietel.

Ww interpelacja w formie pisemnej - stanowi załqczník nr 9 đo niniejszego pľotokołu



Ad.8
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczyĺał projekty Uchwał Rady Powiatu,

poddając je pod głosowanie:

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

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do w/w pľojektu

uchwały.

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

autopoprawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie pľojekt uchwały zostały

przyjęte pÍzez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / l91' 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016

roku w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - stanowi załqczník

nr 10 do niniejszego pľotokołu.

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

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
projektem uchwały.

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

uchwały.

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

autopopľawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.



Na 18 Radnych
przyjęte ptzez

obecnych na sali
Radę Powiatu w

posiedzeń, autopoprawka

odrębnych głosowaniach:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

a następnie pľojekt uchwały zostały

z dnia 13 wľześnia20|6

w Ż016 roku _ stanowi

Gądek otwoľzył dyskusję nad

wprowadzoną do w/w pľojektu

Uchwała Nľ xxl / |92 lŻ016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju

roku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego

załqczník nľ 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju Andrzej
pľojektem uchwały'

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopoprawkę

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XV/132/20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju' z dnia 29 sýcznia 2016 roku

w sprawie Weloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.

uchwaĘ

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

autopoprawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały

przyjęte przez Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / 193 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z đnia 13 wľześnia 2016

roku w sprawie zmiany uchwały nÍ Xvá3Ż20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z drua Ż9 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu

Buskiego na lata 2016-2030 - stanowi zaĘcaúk nr 12 do niniejszego pľotokołu.

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na

realizację przez Powiat Buski w 20]7 r projektU Pfr. ,, Pľzebudowa dľóg powiatowych

w ilości 8329 m: Nr 0086T Busko-Zdrój _ owczary _Pęczelice na odc. od kľn 0+060 do kĺn
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1+I30 ul' lI/yszyriskiego i od km 1+130 do km 2+390 długości 2330 m, Nr 0860T Kaľgów _

Tuczępy _ Grzybów od km 5+020 do lon 7+826, długości 280ő m, Nr 0027T Gnojno _

Gorzakiew _ Slrndla od km 0+007 do ĺłn 3+200 dł. 3]93 m.", ltpoważnienia Zarzqdu

Powiatu w Buslał _ Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramąch

progľamu wieloletnie4o pn, ,,Program ronłoju gminnej i powiatowej infrastruWury

drogowej na lata 20I 6-20 ] 9" oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

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

projektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do ilw projektu

uchwaĘ w tym zmianę tytułu uchwały.

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

autopopľawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopopľawka a ńastępnie projekt uchwały zostały

przyjęte przez Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za-18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / 19412016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016

roku w sprawie wyraŻenia zgody na rcalizację przez Powiat Buski w 2017 r projektu pn.

,,Przebudowa dróg powiatowych w ilości 8253 m: Nľ 0086T Busko - Zdrć| - owczary - Pęczelice

na odc. od km 0+060 do km 1+130 ul. Wyszyńskiego i od km 1+130 do km Ż+390 dfugości 2330

m' Nr 0860T Kargów - Tuczępy _ Grzybów od km 5+020 do km 7+750, długości 2730 m, Nr 0027T

Gnojno - Gorzakiew - Skadla od km 0+007 do km 3+200 dł. 3193 m'', upowa'Żnienia Zarządu

Powiatu w Busku - Zdroju do złoŻenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach pľogľamu

wieloletniego pn. ,,Pľogram ľozwoju gminnej i powiatowej infľastruktury dľogowej na |ata 2016 -

2Ol9' oraz zabezpieczenia śľodków ťtnansowych na jego realizację - stanowi załqcznik nr 1-3 do

niniejszego pľotokołu.

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie wyrażenia zgody

na realizację przez Powiat Buski w 20]7 ľ projehu pn' ,,Przebudowa dróg powiatowych w

ilości 7464 m: Nr 0044T Faĺęcin Stary _Białoborze _Klępie Dolne od kľn 2+850 do km

5+ j50 długości 2500 m wraz z wykonaniem poszerzenia, Nr 0103T Stopnica _ Solec _Zdrój

_Zielonki- Błotnowolą nłiqzana z budowq ścieżki rowerowej od km 9+644 do kľn 1]+053

długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój _Zielonki, Nr 0I]5T Kępa Lubawslra _Pacanów_

oleśnica _Strzelce ną odcinku Pacanów _granica Powiątu Buskiego od lcĺn I0+ 295 do lcľn
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]3+850 długości 3555 m,", upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku _ Zdroju do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach prograinu wieloletniego pn. ,,Program
rozwoju gminnej i powiatowej infľastľuktury drogowej na lata 20]6-2019" oraz
zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację.

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

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

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

zą - ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / l95l20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016

ľoku w spľawie wyrażenia zgody na rcalizację pÍzez Powiat Buski w Ż017 ľ pľojektu pn.

,,Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m: Nľ 0044T Falęcin Staľy -Białoboľze _Klępie

Dolne od km 2+850 do km 5+350 dfugości 2500 m wrazz wykonaniem poszerzenia, Nr 0l03T

Stopnica - Solec -Zdrój _Zielonki_ Błotnowola związana z budową ściezki rowerowej od km

9+644 do km l l+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdľój _Zielonki, Nr 0l l5T Kępa Lubawska
_Pacanów_ oleśnica _Stľzelce na odcinku Pacanów _granica Powiatu Buskiego od km l0+ 295 do

km 13+850 długości 3555 m.'', upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju do złożenia

wniosku o dofinansowanie pľojektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Progľam ľozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktuľy drogowej na |ata 201.6-2019" oruz zabezpieczenia środków

Íinansowych najego ľealizację - stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu.

fl Projeh Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na
ľealizację przez Powiąt Buski w 20]7 r projektu pn' .,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0860T Kargów _Tuczępy -Dobrów _Grzybów od km 8+390 do lcľn 9+456, długości 1066
ffib'', upoważnienia Zarzqdu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenią wniosku
o do/inansowanie projektu w ramach proqramu wieloletniego pn. ,,Pľogram rozwoju
gminnej ipowiatowej infrastruhury drogowej ną lata 2016-2019" oraz zabezpieczenia
środków finansowych na jego realizację.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.
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W zrviązku ztym, że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący
głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została
w głosowaniu:

Rady poddał projekt uchwały pod

'pľzyjęta ptzez Radę Powiatu

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / 19612016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016
roku w sprawie wyruŻeniazgody narealizację przez Powiat Buski w 20117 ľ projektu pn.

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kaľgów _Tuczępy _Dobľów _Grzybów od km 8+390 do
km 9+456, długości 1066 mb'', upoważnienia Zatządu Powiatu w Busku _ Zdľoju do złoŻenia
wniosku o dofinansowanie pľojekfu w ľamach programu wieloletniego pn. ,,Pľogľam rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktuľy dľogowej na lata 2016-2019'' oraz zabezpieczenia środków
finansowychnajego realizację - stanowi załqcznik nr /5 do niniejszego protokołu

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Pacanów w zalcresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację
zadania nłiqzanego z dostarczaniem żywności dla ľodzin i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

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

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

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

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxl / l97 t20l6 Rady Powiafu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia Ż016
ľoku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakĺesie pomocy społecznej
zptzeznaczeniem na rea|izację zadania nĺłiązanego zdostarczaniem żywności dla rodzin i osób
z'agtoŻonych wykluczeniem społecznym - stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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h) Projeh Uchwały Rady Powiatu w Buslu - Zdroju w sprawie upoważnienia do
przeprowadzenia postępowania w zalcresie wyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdania finansowego za 2016 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

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

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

głosowanie.

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

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxl / 19812016 Rady Powiatu w Busku - Zdĺoju z dnia 13 wľześnia 2016

roku w sprawie upowaŻnienia do pľzeprowadzenia postępowania w zakľesie wyboru biegłego

rewidenta do badania sprawozdania ťlnansowęgo za 2016 rok w Zespole opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju - stanowi załqczník nľ 17 do niniejszego pľotokołu

,) Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu
s i e c i pub li c zrly c h s z kó ł p ona dg imnazj al ny c h o r az s z kó ł s p e cj a l ny c h.

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

projektem uchwały.

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

uchwały.

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

autopoprawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie projekt uchwały zostały

przyjęte przęz Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr xxl / 199 l20L6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016

ľoku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych

- stanowi załqcznik nľ 18 do niniejszego protokołu.

j) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku -

na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solec
własność Powiatu Buskiego.

sprawie wyrażenia zgody
nieruchomości stanowiqcej

Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 września 2016

na dokonanie daľowizny na rzecz Gminy Solec - Zdroj

Powiatu Buskiego _ stanowi załqcznik nr 19 do

Zdroju w

- Zdľój

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdrojl'l Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad
pľojektem uchwały.

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

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

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxl / 200 12016 Rady

roku w spľawie wyraŻenia zgody

nieruchomości stanowiącej własność

niniejszego pľotokołu.

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie delegowania
radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porzqdku w Bushl - Zdroju.

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

W związku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwaĘ pod
głosowanie.

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

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ xxl / 20l 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia 2016

roku w spľawie delegowania ľadnych powiatu do Komisji Bezpieczenstwa i Porządku w Busku _

Zdroju- stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu

a Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku
Powiatu Buskiego.

Zdroju w sprawie zmiany Statutu

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

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

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

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxl / 202 12016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 wľześnia Ż016

ľoku w spľawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załqcznik nľ 21 do niniejszego

pľotokołu.

Ad.9
Informacja Świętokľzyskiego Wojewódzkiego Inspektoľa ochľony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na teľenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym

załqcuík nr 22 do niniejszego pľotokofu - została przyjęta ptzez Radę Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10

Informacja o przebiegu wykonania planu Íinansowego Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku -Zdroju za I półľocze 2016 roku uwzględniające.w szczególności stan należności
i zobowiązań w tym wymagalnych _ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 23 do niniejszego
protokofu - została przyjęta ptzez Radę Powiatu do wiadomości.
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Ad. 11

Informacja o przebiegu wykonania budŻetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2016 ľoku -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu - została przyjęta przez
Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 12

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2016 ľoku - w brzmieniu stanowiącym załqcznik'nľ 25 do niniejszego protokołu
- została ptzyjęta pÍzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13

Informacja na temat rea|izacji zadan z zakľesu modemizacji i remontów dróg - w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 26 do niniejszego protokołu - została przyjęta ptzez Radę Powiatu
do wiadomości.

Ad. t4
Informacja w sprawie złoŻonych oświadczeń majątkowych za 2015 ľok pruez Radnych Rady
Powiatu w Busku - Zdroju - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 27 do niniejszego protokołu -
została ptzyjęta pÍzęZ Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 15

odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiadaj ąc na zapýanie Przewodniczącego Rady Powĺatu Andneja Gądka, Dyľektor

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak zapewníł, iż zakupiony dla potrzeb

PZD samochód ciężarowy i kopaľka zostaną wykorzystane w okresie zimowym do prac

związanych z odśnieżaniem i piaskowaniem dľóg powiatowych.

Ad. 2. 1. odpowiedzi na zapýana Radnego Piotra Wąsowicza udzielił Dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak:

- Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak w odniesieniu do zapylaĺia _ co ma pokľyó kľedý i czy
zmniejszy on ryzyko nvolnień pracowniczych _ poinformował, iż wystąpił do Zatządu Powiatu
z wnioskiem o zaciągnięcie ptzezZespoł opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju kredytu bankowego
w kwocie 10 000 000 zł w celu spłaty za|eg|ych, wymagalnych zôbowiązań finansowychZoZ oraz
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rea|izację pľogramu pod nazwą ,,Rozbudowa i doposażenie Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku _

Zdroju wlaz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego oddziału
Ratunkowego''. Zaciągnięcie kľedytu z pewnością pozwoli uniknąó drastycznych cięé w zakľesie
ľedukcji zatrudnienia.

- odpowiadając na zapýanie dotyczące funkcjonowania Poľadni onkologicznej, Dyrektor ZoZ
poinformował, iŻ od l wľześnia br rejestrowani są juz pieľwsi pacjenci. Poľadnia pľzyjmowaó
będzie na razie jeden dzień w tygodniu w piątki.

- odpowiadając na zapytanie dotyczące powodów spowolnienia otwarcia oddziału
Kaľdiologii, Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak wskazał dwie głównb przesłanki tj. znacząca redukcja
i obnizenie procedur w zakresie finansowania kardiologii oraz zmiany na stanowisku Dyrektoľ
Świętokĺzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowiaw Kielcach.

- odpowiadając na zapfiarlie dotyczące parkingv przy ZoZ w Busku - Zdroju, Dyrektot ZoZ
poinformował , iŻ z dniem 1 listopada 2016 roku paľkingi przy ZoZ będą bezpłatne.

Ponadto Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak poinformował, iŻ ruchunek zysków i stľat w czeľwcu
2016 roku w stosunku do tego samego okľesu roku ubiegłego pokazuje spowolnienie zadłuŻania
się szpitala. Również pozytywnym akcentem jest pozytywnie zakończony projekt monitoringu
w ZOZ w Busku - Zdroju.

^d. 
2.2. odpowiadając na interpelację Radnego Piotľa Wąsowĺcza, Przewodniczący Zarządu

Jeľzy Kolaľz oraz Dyľektor Powiatowe go Zarządu Dróg Kľzysztof Tułak poinfoľmowali, iŻ dľoga
w m. Łagiewniki nie może zostaó uwzględniona w pľotokole zniszczeń wskutek nawalnych
deszczy. Ulewa, która miała miejsce w dniu 2I.08.Ż016 r była szczegőlna i,,dotknęła'' drogi
w całym Powiecie Buskim. Dľoga w m. Łagiewniki nie jest zbyt szeľoka, a|e ustawione stosowne
znaki ograniczające tonaż powinny dyscyplinować kieľowców. W ľamach bieżącego utrzymania
dróg służby PZD uporządkowały i uprzątnęły kamień z drogi, czyniąc ją ptzejezdną. Wniosek
dotyczący zamontowania baľiery ochronnej na łuku drogi, w m. Łagiewniki winien zostać.

w niedługim czasie złea|izowany.

^đ.2.3. 
odnosząc się do zapýania Radnego Piotľa WąsowÍcza w spľawie dotyczącej chodnika

między budynkiem Poczty a budynkiem I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju,
Przewodnicząoy Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż podjęte zostały działania w tym zakľesie,
które mają być przedmiotem obrad najblizszej Sesji Rady Miejskiej w Busku - Zđroju.

odpowiadając na zapytanie dotyczące wydzielenia i sprzedaŻy części działki na teľenie I Liceum
ogólnokształcącego pod działalność handlową (pasaz), Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz
poinformował, iŻ rozwtŻano ľóżne koncepcje zagospodaľowania tego terenu, bioľąc pod uwagę nie
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sprzedaŻ a ewentualne wydzierŻawienie części działki jeśli plan zagospodaľowania terenu będzie
dopuszczał taką możliwość. Po opracowaniu planu zagospodarowania, to Rada Powiatu będzie
decydowaó o ewentualnym wydzierżawieniu części działki i jej przeznaczeniu. Na dzień dzisiejszy
nie są podejmowane żadne działania z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego.

^d. 
2. 4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Pĺotra

Wąsowicza w sprawie zmiany usytuowania znaków drogowych przy drodze wojewódzkiej pľzy
wjeździe do m. Budzyń zostanie przekazana zgođnie z właściwością do Śzpw w Kielcach do

czego zobowiązany został Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kĺzysztof
Tułak.

Ad. 2. 5. odpowiadając za wniosek Radnego Piotľa Wąsowicza w zakľesie regulacji w 2017 roku
wynagrodzeń dla pracowników Starostwa oÍaz jednostek podległych, Pľzewodniczący Zaĺządu
Jeruy Kolatz poinfoľmował, iŻ będzie on przedmiotem ana|izy przy konstruowaniu budzetu
Powiatu Buskiego na2017 rok po otrzymaniu wskaŹników do budzetu, które na dzień dzisiejszy nie

sąjeszcze znane.

^d. 
2.6. odpowiadając na zapýanie Radnego Piotra Wąsowicza' w sprawie dotyczącej działki

przy Warsztatach Szkolnych i PMOS w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz
poinformowaŁ, iŻ proces uwłaszczenia zostď zakonczony. Powiat Buski jest właścicielem gľuntu.

Podjęte zostały działania w celu załoŻenia ksiąg wieczystych. Jest zamiaľ pľzystąpienia do

ewentualnego opracowania projektu podziału działki. Zgodnie z pľojektem planu zagospodaľowania
przestľzennego teren ten jest pÍzeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Rada Powiatu będzie

decydowała o ewentualnej sprzedtŻy, po wcześniejszym uwzględnieniu obowiązku
poinformowania właścicieli lub spadkobierców gruntu.

Ad.3. odpowiadając na zapytanie Radnego Wiesława Maľca, Przewodniczący Zaruądu Jerzy
Kolarz poinformował, iŻ zawsze, jeśli tylko pozwala na to czas staľa się uczestniczyć, w obradach

Sesji Rad Miejskich i Gminnych. Również Przewodniczący Zarządu zachęcił do udziału
w Sesjach Rady Powiatu w Busku - Zdroju, przedstawicieli z Gmin Powiatu Buskiego.

Ad. 4. odpowiadając na zapýanie Radnego Jelzego Kordosa dotyczące pomiarów pasów

dľogowych dróg powiatowych, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oľaz Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg Kľzysztof Tułak poinfoľmowali, iz nie ma jednej linii pľostej wyznaczającej pas

drogowy. Dla każdej działki jest to odrębny pomiar. Właściciel danego gruntu zainteľesowany

wycinką drzęwa może wystąpić ze stosownym wnioskiem do Dyľektoľa PZD w Busku - Zdroju.
Wówczas po sprawdzeniu czy danę dľzewo znajduje się w pasie drogowym' po przepľowadzonym
przetargu następuje jego wycinka. Jeśli dľzewo jest poza pasem dľogowym wniosek kieruje się do

Buľmistľza lub Wójta danej Gminy.
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Ad 5. Do tozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje
Radnego Kľzysztofa Wojtasia Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektora
Powiatowęgo Zaruądu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad 6. l.Ż.3. Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Ko|arz poinformował, iż interpelacje Radnego
Ludomiľa Leszcryńskiego oľaz Radnego Kamila Kaspeľcryka, zostaną przekazane zgodnie
z właściwością do GDDKiA oddział w Kielcach do czego zobowíązany został Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -Zdroju Kľzysztof Tułak.

Ad. 16

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jeľzego
Zdrowotnej w Busku - Zdroju zapewnił, iŻ
w laboratoľium przy szpitalu są jak najbardziej
dementować wszelkie nieprawdziwe i kľzywdzące

Koľdosa, Dyrektoľ Zespołu opieki
wyniki badań kľwi wykonywanych
wiarygodne i powtarzalne. Należy
opinie wtym zakľesie'

2. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą do Członków Komisji
Bezpieczenstwa i Poľządku w Busku - Zdroju o rozwaŻęnie sprawy dotyczącej nie kaľania
mandatami kierowców dowożących towar do Íirm. Na większości dróg powiatowych
ustawione są znaki ogľaniczenia tonażu do l0 t. Stanowi to ogromne utľudnienie dla
samochodów o tonażu20 t dostarczających towar do ťtrm' twoľzących miejsca pracy. Są

to przewozy docelowe a nie przelotowe. Faktuľa lub list przewozowy powinien stanowić
przepustkę przejazdu.

W odniesieniu do powyższego Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iŻ
zgodnie z obowiązującymi pľzepisami pľawa dany przedsiębiorca winien zwróció się do
Powiatowego Zarządu Dróg o wydanie stosownego pozwolenia na przejazd. Innym
r ozwiązaniem j est wprowadzeni e po datku ponadnormatywne go.

Ad. 17

Wobec zrealizowania poľządku
wszystkim obecnym zaudział o

obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując
godz.l2.45 zamk,as' XXI Sesję Rady w Busku - Zdroju.
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