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Znakz BR. 0002.2.XXII.201 6

Pľotokól Nr XXII /2016

z Sesjĺ Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
któľa odbyla się w dnĺu 14 paźdzĺernika 201.6 ľoku

w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroiu

posiedzeniu udział wzĺęli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skarbnik Powiatu - Aľtuľ Polniak
Sekľetarz Powiatu - Jerzy Służalski
Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zapľoszone osoby:

1. Paweł Zagaja- Wójt GminyNowy Koľczyn
2. Gtzegorz Majsak - Pierwszy ZastępcaKomendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju
3. Maľek Lis - Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Stľaży Pożarnej

w Busku - Zdroju
4. Czesław Sztuk - Prezes Uzdrowiska Solec - Zdrőj
5. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalęnia Nauczycieli

w Busku - Zdroju
6. Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
]. Maľta Dľobek - Główna Księgowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
8. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bľoninie
9. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektoľ Powiatowego Międzyszkolnego ośrodka Spoľtowego

w Busku - Zdroju
10. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyrektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
11. Maľian Szostak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Z&oju
12. Stanisław Kozioł - Dyrektoľ Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
13. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy DPS w Gnojnie
14. Janusz Malaľa - Z-caDyľektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
7ĺ.Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządll Dróg w Busku - Zdľoju
16. Grzegoľz Wojciechowski - Kierownik oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE w Busku -

Zdroju
l7. Piotr Ze|jaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach
18. Grzegorzlasak - Dyrektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju



oÍaz

- Paweł Foľtuna - Prezes ochotniczej StraŻy Pożarnej Piestrzec wraz z delegacją jednostki oSP
Piestľzec
- Maľiusz Badocha - Prezes ochotniczej Strazy Pożarnej Świniary wraz z delegacją jednostki oSP
Świniary

- Marek Rachuna - Prezes ochotniczej Straży Pożamej Wójcza wraz z delegacją jednostki oSP
Wójcza

- Mieszkancy Powiatu Buskiego

- Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Pľoponowany porządek obľad:

1. otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwieľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie poľządku obrad.
4.Przyjęcie pľotokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okľes pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zmianw budżecie Powiatu Buskiego w 20l6 ľoku.

b) przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 ľoku.

c) zmiany uchwały nľ XvlI32l20I6 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 29
stycznia 2016 ľoku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na
lata 2016-2030,

d) powierzenia Powiatowi Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dróg Powiatu Buskiego
zlokalizowany ch przy gľanicy z Powiatem Kaz imierskim.

e) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dtőg na paľkingu
stľzeżonym oľaz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu.

f) wyruŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

g) wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.

h) wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem.



i) wrďŻeniazgody na zbycie prawa uŻytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Busku - Zdtoju (obľęb 1 1).

j) wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. ,,Education And
Sustainability foľ the Young'' w ramach pľogľamu Erasmusł Akcja 2 Partneľstwa
strategiczne - współpľaca szkół.

k) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na teľenie Powiatu Buskiego.

l) uchwalenia Pľogramu ochrony Środowiska dla Powiatu Buskiego na lata 20|6-2020
z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na Śľodowisko ýw
Progľamu.

8. Infoľmacja w spľawie złożonych oświadczeń majątkowych za20l5 rokprzez osoby zobowiązane
do ich składania na podstawie aľt. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ľoku o
samor ządzie powiatowym.
9. odpowiedzi na inteľpelacje i zapytania radnych.
10. Spľawy tőŻne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. t
obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek
zebranych i o godz. 10'00 otworzył XXII

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

Ad.2
Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek oświadczył, Że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy l8 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego
19 osób stanowi quoľrrm pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał orazdecyzji - listy
obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczníki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Pľzewodniczący Zarządu Powiatu Jeľzy Kolaľz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku
obľad w pkt 7, po literze ,,l'' litery ,rm'' w brzmieniu:

pkt 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,m'' aniany uchwały Nľ XVIV15012016 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 1 kwietnia 20l6
roku w sprawie okľeślenia zadań oruz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych, ptzypadających wedfug algorytmu w 2016 roku na rea|izację zadaÍl
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.



Innych propozycji zmian poľządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący
dotyczący zmiarry

Rady Powiatu
porządku obrad,

Andrzej Gądek poddał pod głosowanie ýw wniosek
w przýoczonym wyŻej brzmieniu'

ochotniczych Stľazy Pożamych

Sesję Rady Powiatu zaproszeni

wraz z delegacją jednostki oSP

Ww wniosęk dotyczący zmiany porządku obľad, został przyjęty przez Radę Powiatu
w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obrad wÍaz
z przyjętą powyżej zmianą, zostú' przyjęty pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem
głosów - na 18 Radnych obecnych na sali:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nľ XXI/2016 z SesjiRadyPowiatuwBusku -Zđroju z dnia 13 wľześnia 2016 roku
został przyjęty przez Radę Powiatu bęz uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na 18

Radnych obecnych na sali:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

ĺĺr bóftiej przerwie obrad:

W zrviązku z podsumowaniem Finału Powiatowego Zawodów

Pacanów 2016 - na wniosek Radnego Robeľta Gwoździa - na

zostali:

_ Prezes ochotniczej Straży Pożamej Piestrzec Paweł Foľtuna

Piestrzec - zdobywcy I miejsca



- Prezes ochotniczej Strazy Pożarnej Świniaľy Mariusz Badocha wÍaz z delegacją jednostki oSP

Świniary - zdobywcy II miejsca

- Pľezes ochotniczej Strazy Pożamej Wójcza Maľek Rachuna wraz z delegacją jednostki oSP

Wójcza - zdobywcy III miejsca

W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdrojll - Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Gądek, Staľosta Buski Jerzy Kolarz oÍaz Z-ca Dowódcy JRG w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zďroju Maľek Lis - złoŻyli wAil podziękowania i gľatulacje.

Zwycięskie jednostki oSP otrzymały pamiątkowe upominki.

Ponadto Radny Robeľt Gwőżdź poinfoľmował i zachęcił do udziału w dniu 1l listopada 2016 ľoku
w uroczystości obchodów 100_lecia oSP Pacanów.

Ad.5
Sprawozdaníe Zarządu Powiafu za okľes międzysesyjny tj. od dnia 13 wľześnia 2016 roku
do 14 płtdzienika20I6 roku, przedstawił Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz. W okresie
tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie międzysesyjnym, stanowi

załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Z okazji Dnia Edukacji Naľodowej - Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek oľaz Starosta

Buski Jeľzy Kolarz w imieniu Rađy i Zarządu Powiatu złożyli wszystkim Nauczycielom,
Pľacownikom oświaty, Rodzicom i Uczniom najserdeczniejsze Życzeĺia.

Ad.6

Inteľpelacje i zapytania Radnych:

l. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ponownie zachęcił do udziału w Sesjach

Rady Powiatu w Busku - Zdroju Buľmistrzów i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Buskiego. Częstą

tematyką obľad Sesji są wspólne spľawy dotyczące całego Powiatu Buskiego.



2. Radny Pĺotr Wąsowicz - zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

2.t, Z okazji Dnia Edukacji Naľodowej Radny złoŻyŁ najserdeczniejsze życzenia wszystkim

Nauczycielom' oraz Pracownikom oświaty.

2.2. W sprawach dotyczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdtojl,l, Radny zgłosił ďw
zapfiania:

- Nawiązując do sytuacji z ubiegłego tygodnia dotyczącej najpierw infoľmacji o zaktŻeniu wody,

potem jej bľaku a takľże zupełnej dezinfoľmacji wtym zakręsie, Radny zwľócił się zpytaniem
jak Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju poradził sobie w tej sytuacji? Czy

pacjenci Szpitala odczuli niedogodnoŚci z tym związane?

- Czy aktualne jest zapewnienie Dyľektoru ZoZ z ostatniej Sesji Rady Powiatu, iŻ z dniem

l.xl.Ż0l6 roku parkingi ptzy ZoZw Busku - Zdroju będą bezpłatne?

- Czy jeszczew roku 2016 zostanie uruchomiona w ZoZw Busku - Zdroju Pľacownia Rezonansu

Magnetycznego?

- Jak układa się współpraca ośľodków Podstawowej opieki Zdrowotnej z teľenu Powiatu

Buskiego zZespołem opieki Zdrowotnej w Busku 'Zdroju?

- Czyjest możliwośó poprawy sytuacji Íinansowej popÍzez podwyżki ýac dla osób najmniej

z.arabiających w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

_ Jak funkcjonuje nowo otwaľta Poľadnia onkologiczna w Zespole opieki Zdrowotnej

w Busku - Zďroju?

2. 2. Ponawiając interpelację z poprzedniej Sesji, Radny ponownie zawnioskował o regulację

wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz jednostek

podległych, podkľeślając, iż regulacjapłac winna odbywaó się sukcesywnie kazdego roku. Radny

zawnioskował o uwzględnienie powyższego wniosku przy konstrukcji budżetu Powiatu Buskiego

na20l7 rok.

2. 3. Radny poinformował, iż ottzymał obszemy anonim dotyczący zarzutőw na działalność

DyrekÍoľa Placówki opiekuńczo _ Wychowawczej w Winiaľach. Radny Piotr Wąsowicz zwtőcił

się z pytaniem czy Starosta Buski również otrzymał takie pisqro i czy zostďy podjęte już

jakieś działania wyjaśniające w tej sprawie?

3. Radny Stanisław Moskal zgłosił ďw inteľpelacje:

3. 1. Radny zgłosił inteľpelację w spľawie napra\ľy Bľodu na,,Cieku od Szańca". Wydziď RLo
Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdtoju otrzymał dnia 9.05.2016 ľoku pismo Świętokľzyskiego

Zarząúl Melioľacji i lJľządzeń Wodnych w Kielcach, informujące, że remont przedmiotowego

Brodu został ujęty do planu utľzymaniowego na2016 rok, jednak do dnia dzisiejszego ľemontu nie

wykonano. Radny nĺnócił się zatem z pytaniem kiedy i w jakiej foľmie pľzedmiotowy ľemont



zostanie pľzeprowadzony? Radny dodał, iŻ wskazane jest, aby po remoncie możliwe było
przechodzenie a nie tylko przejazdna drugą stronę cieku. W tym celu konieczne jest wykonanie
kładki lub mostu.

Ww inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqczník nr 4 do niniejszego protokołu.

3. 2. Radny zgłosił interpelację w sprawie zamontowania znaku dľogowego z o7naczeniem nazwy
miejscowości Kotki w pľzysiółku Budy, gdzie również znajdują się zabudowania mieszkańców
Kotki.

Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqcznik nľ 5 do niniejszego protokołu.

3. 3. Radny Stanisław Moskal zŁoŻył podziękowanie Dyľektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Busku - Zdroju za wzorowę wykonanie chodnika w m. Podgaje, wyraŻając nadzieję na
podobne wykonanie chodnika w m. Kotki.

4. Radny Jaroslaw Jaworski zgłosił ďw inteľpelacje i zapytania:

4.1. Radny zwrócił się z prośbą o interwencję w ŚwiętokrzyskĺmZarządzie Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach dotyczącą ujęcia w planie wydatków na rok 2017 środków na wykonanie nowej

nawieľzchni na drodze wojewódzkiej tlt 77I, na odcinku Wiślica - Stľożyska. Stan techniczny dľogi
(szczególnie na odcinku Wiślica - Górki) wymaga pilnej naprawy a występujące koleiny
i nierówności stwaľzają zagroŻenie dla bezpieczeństwa użytkowników tej dľogi.

Ww interpelacja w formie pisemnej stanowi 7ałqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu.

4.2, Radny zvłrőcíł się z pytaniem dotyczącym budowy chodników na teľenie Gminy Wiślica
w m. Koniecmosty i w m. Juľków. Radny vłyraził obawę w tym zakĺesie, bowiem na placu budowy
niewiele się dzieje a termin zakohczenia w/w inwestycji planowany jest na koniec paŹdzieľnika br.

4.3. Radny zwľócił się z pýaniem do Dyľektoľa Zespofu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
gdzie i na jakich zasadach został zaciągnięty pÍzez ZoZ l<redý w wysokości 8,5 m|nzł?

5. Radny Roman Duda zwrőcił się z pytaniem o możliwość wykonania oświetlenia parkingu

znajdującego się przy Staľostwie Powiatowym w Busku - Zdroju..

6. Radny 'Wĺeslaw Maľzec nawiązując do infoľmacji Radnego Piotra Wąsowicza o otrzymaniu

anonimu ĺadziałalnośó Dyrektora Placówki opiekunczo _ Wychowawczej w Winiaľach, zwľócił się
z pytaniem, czy pozostali radni również otrzymali ilw pismo, bowiem on jako Członek Zuządu
dowiedział się o anonimie dopieľo na posiedzeniu Zuządu Powiatu.



7. Radny Kamil Kaspeľczyk zŁoŻył ďw interpelację w formie pisemnej:

7.1. Radny avľócił się z wnioskiem w spľawie wymiany spalonych żaľówek w latarniachwzdłuŻ

dĺogi kľajowej nľ 73 w m. Mietel.

Ww interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 7'do niniejszego pľotokołu'

8. Radny Kamil Kaspeľczyk oľaz Radny Jerzy Kordos zgłosili ďw interpelację:

8.1. Radni vĺnioskują o wykonanie ľowu wzdhlz dľogi powiatowej nĺ 0101T od miejscowości

Maľiampol do m. Wójeczka - ptzez las (ok. 500_600m) Pľzy ujęciu wody w miejscowości

Wójeczka zĺlajdują ,ię dwa kĺęgi i zasadnym byłoby połączenie nowo powstałego ľowt)

zistniejącymikľęgami.Bľakrowupowodujezamuleniedrogi.

Ww inteľpelacja w foľmie pisemnej - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu

9. Radny Jacek Wach zgłosił ďw interpelacje i zapýania"

9.1. w związku z informacją o uruchomieniu PoZ przy ZoZ w Busku - Zdrojv, Radny zwrócił się

z pytaniem w zakľesie terminu zapisów oraz o możliwośó korzystania ztych świadczeń również

przezdzieci i młodzież.

9.2. Radny wnioskuje o umieszczenie pľzy drodze powiatowej'Skorzów - Słabkowice _ Wygoda

Borzykowska dwóch tablic z nazwąmi"is"o*ości Słabkowice _ od stľony m' Skorzów i od strony

m.WygodaBoľzykowska.PonadtoRadnywnosiousunięciekrzewówrosnącychpĺzywlwdrodze
szczególnie przy zakłętach i na łuku drogi'

Ww inteľpelacje w formie pisemnej - stanowią załqczník nĺ 9 do niniejszego protokołu

Ad.7
Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek odczýał projekty Uchwał Rady Powiafu'

pođdając je pod głosowanie:

a) Projekt (Jchwały Rady Powiatu w Buslal - Zdroju w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Buskiego w 20]6 ľoĺąl'

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andľzej Gąđek otworzył dyskusję nad

pľojekÍem uchwały.

Przewodniczący Zaruądu Jerzy Kolaľz

uchwĄ.

W związku z Wfr, Że pozostali Radni nie zabieruli głosu, Przewodniczący Rady poddał

autopopľawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie'

omówił autopopľawĘ wprowadzoną do w/w projektu



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

przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxtl 1203 t20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 14 paździemika

2016 roku w spľawie zmiaĺ w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku - stanowi

załqcznik nr 10 do niniejszego pľotokďu.

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bus'lu - Zdroju w sprawie przeniesień

w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 rohl.

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

projektem uchwały.

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

uchwały.

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

autopopľawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

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

przyjęte pruez Radę Powiafu w odrębnych głosowaniach:

zą- ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxII t204 t2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 paľtdziernika

2016 roku w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2016 roku -

stanowi załqczník nr I1 do niniejszego pľotokďu'

c) Proje{ UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ

nr XIĺ/132/2016 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 29 sýcznią20]6 roku

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



Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej

pľojektem uchwďy.

Pľzewodnic zący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił autopopĺawkę

uchwały.

W związku z tym, że pozostali

autopopľawkę a naĘpnie projekt

Gądek otwoľzył dyskusję nad

wprowadzoną do w/w projektu

Radni nie zabierdli głosu, Pľzewodniczący Rady poddał

uchwały pod głosowanie'

Busht - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi

dróg Powiatu Buskiego zlokąlizowanych przy

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

przyjęte pÍzez Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za- 18

Przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxII tŻ05 ĺ20t6 Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju z dĺia 14 pażdziemilka

2016 ľoku w spľawie zmiany uchwały nľ XV/132l20|6 Rady Powiatu w Busku 'Zdroju z

dnia 29 stycznia 2016 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego

na lata 2ot6-2[30_ stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu'

d) Projekt ĺJchwaĘ Rady Powiatu w

Kazimierskiemu zimowego utrzymania

granicY z Powiatem KazimiersWm'

Pľzewodni czący Rady Powiatu w Busku _ Zdľoju Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

W związku ztym,że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodni czący 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 Nľ xxII t206 120l6 Rady

20t6 roku w spľawie powierzenia

Powiatu Buskiego zlokalizowanych pľzy

nŕ /3 do niniejszego protokofu'

Powiatu w Busku ' Zdľoju z đnia 14 pal;Żdzíemika

Powiatowi Kazimieľskiemu zimowego utľzymania dľóg

gľanicy z Powiatem Kazimierskim _ stanowi załqcznÍk
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e) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za

usuwanie i przechowywanie pojazdów usunięých z dróg na parkingu strzeżonym oraz

kosztów powstaĘch w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstqpienia od

usunięcia pojazdu.

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

projektem uchwały.

W nľiązku ztym, że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pĺzyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxII t 207 t 20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziemika

2016 roku w spľawie ustalenia opłat za usuwanie i pľzechowywanie pojazdów usuniętych

z drőgna parkingu stľzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załqcznik nľ 14 do niniejszego protokołu

fl Projekt tJchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyľażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddąnie części nieruchomości w najem.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Rađnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr xxII t208 t20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 paŹdziernika

Ż016 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie

części nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nr /5 do niniejszego protokołu'

g) Projekt (JchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxn tŻ}g t20t6 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dĺia 1'4 puŻdziern\ka

2016 roku w sprawie wyraŻenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie

części nieľuchomości w najem - stanowi załqczník nr 16 do niniejszego pľotokołu

h) Projekt (.Ichwały Rady Powiatu w Bushl - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody

dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem'

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

W związku z Íym,że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodni czący Rady poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zsstała ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzyłnał się - 0
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Uchwała Nr xxlĺ t2|0 t20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dĺ\a 14 paĺŻdziernika

Ż016rokuwspľawiewyraŻeniazgoďydlapowiatowejjednostkiorganizacyjnejnaoddanie

częścinieruchomoŚciwnajem-,t*o*izałqczníknr17doniniejszegopľotokołu.

i) Projekt LlchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyraŻenia zgody

nazbycieprawaużytkowaniawieczystegonieruchomościpołożonejwBushl.Zdroju
@bręb 11)'

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

T"ľläľľ]* Radni nie zabierali głosu, Przewodni czącyRady poddał projekt uchwďy pod

ĺľä'ch obecnych na sa'i posiedzeń' Uchwďa została 'przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:
zą-17

przeciw - 0

wstzymał się - 1

Uchwała Nľ xxII tŻl| lŻ016 Rady Powiatu w Busku -

2016 roku w spľawie wyraŻenia zgoőy na zbycie

nieruchomości położonej w Busku - Zdroju (obĺęb 11)

niniejszego pľotokołu

Zdroju z drĺa |4 puŻďztemlka

prawa użýkowania wieczystego

stanowi załqcznik nľ 18 do

sprawie wyrażenia woli

Änd Sustainability foľ the

sftategiczne - współpraca
j) Projekt (JchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w

przystqlienią powraru Bísktego do projelďu pn' "Education

Young" w ramach programu Erasmusł Atrcja 2 Pąrtneľstwa

szkoł.

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoĺzył dyskusję nad

T"'*ä"]*ľżę Rađni nie zabierali głosu, Pľzewodni czącyRady poddał projekt uchwały pod

ĺľä:-ch obecnych na sa'i posiedzeń, Uchwała została pĺzyjęta przęz Radę Powiatu

w głosowaniu:
za- 18

przeciw - 0

wsffzymał się'0



Uchwała Nr xxII t2l2 t2016 Rady Powiatu w Busku _ 'Zdľoju z dnia 14 paŹdziernika

2016 ľoku w spľawie wyra:żenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do pľojektu pn'

,,Education And Sustainability for the Young'' w ramach programu Erasmusł Akcja 2 Partneľstwa

strategiczne - współpraca szkół - stanowi załqcznik nľ 19 do niniejszego protokołu

k) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku -

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

Zdroju w sprawie ustalenia rozWadu

Powiątu Buskiego.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zosta\a przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

Przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxII t2L3 t20:r6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziemika

2016 roku * spľa*ie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tęrenie

Powiatu Buskiego - stanowi załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu

aProjektUchwałyRadyPowiatuwBusku-Zdrojuwsprawieuchwalenia
Programu ochrony Środowiska dla Powiątu Buskiego nalata2016-2020z perspektywq

do rohl 2024 wraz z Prognozq oddziaĘwania na Środowisko w/w Programu'

Przewodni czący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwďa zostala ptzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nr xxil t2l4 t20l6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 pażdziemika

Ż016 roku w spľawie uchwalenia Pľogľamu ochľony Śľodorľiska dla Powiatu Buskiego na

lata2016-Ż020 zperspektywą do roku 2024 wraz zProgĺoząoddziaływania na Środowisko *7w

Programu - stanowi załqczník nľ 21 do niniejszego pľotokołu

m) Projeh UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwaĘ

Nr WII/]50/20t6 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia ] Iałietnia 20]6 rolru w sprawie

olcreślenią zadari oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób

Niepełnosprawnych, przypadajqcych według algorytmu w 2016 rolal ną ľealizację zadań

z zalcresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim'

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

pľojektem uchwały.

Przewodni czący Zaĺządu Jerzy Kolaľz omówił ilw 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 ptzez Rađę Powiatu

w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr xxII t215 t2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia t4 pażdziemika

20|6 ľoku w spľawie zmiany uchwďy Nľ XVIVlS 0t2OI6 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia

l kwietnia 2016 roku w sprawie okľeślenia zadań orazpodziału środków z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji osób Niepełnospľawnych, przypadających wedfug algorytmu w 2016 ľoku na

ľealizację zadaÍl z zakĺesu rehabilitacjí Áodo*"j i społecznej osób niepełnospľawnych

w Powięcie Buskim - stanowi załqcznik nľ 22 ďo niniejszego pľotokołu'

Ad.8
Informacja w sprawie z}oŻonych oświadczeń majątkowych zaŻ0l5

do ich składania na podstawie aľt. 25 c ust' 1, 3 i 5 ustawy z

samorządzie powiatowym _ w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr

- została przyjęta ptzez Radę Powiatu do wiadomości'

rck pĺzez osoby zobowiązane

dnia 5 czerwca 1998 ľoku o

23 do niniejszego pľotokołu

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek ogłosił 5 minutową pľzerwę' a po wznowieniu

poľządku obĺad przystąpiono do ľealizacji pkt 9'
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Ad.9
odpowiedzi na interpelacje i zapyÍania Radnych:

Ad.2. 2, odpowiedzi na zapytania Radnego Piotra Wąsowicza udzielił Dyľektoľ Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdtoju Gtzegotz Lasak:

- Wodniesieniudo zapytaniadotyczącego sýuacji zubiegłego tygodnia zwíązanejzzakaŻęniem

bakterią a następnie brakiem wody, Dyľektor ZoZ Gľzegorz Lasak poinformował, iż sytuacja ta

w żaden sposób nie ,dotknęła pacjentów' bowiem Szpital już od kilkunastu lat posiada dwa własne

ujęcia wody żródlanej,po pľZeprowadzonych niedawno gruntownych ľemontach. Ponadto Dyľektoľ

poinfoľmował,iŻ bardzo dużym wydatkiem dla Szpitala jest opłata za ścieki, która rocznie stanowi

koszt 300 tys zł. Należy więc wystąpii o obnizenie taryfy opłat lub rozwaŻyć budowę własnej

oczyszcza|ni ścieków

- odpowiadając na zapytanie dotyczące parkingów przy Zespole opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdroju, Dyrektoľ Grzegorz Lasak zapewnił, iż z dniern 1 listopada 2016 roku

korzystanie z wĺw paľkingów będzie bezpłatne.

- Dyľekto r ZoZ GrzegorzLasak wyraził nadzieję' iŻ jeszcze w roku 2016 zosÍanie uruchomiona

w ZoZ w Busku - Zdľoju Pľacownia Rezonansu Magnetýcznego. obecnie trwają mocno

Zaawansowane prace ľemontowe. Rozpocz ęcie đziałalności Pľacowni w szpitalu zabezpieczy

potľzeby diagnostyczne pacjentów szpitala, jak równiez pacjentów leczonych ambulatoľyjnie nie

tylko z teľenu Powiatu Buskiego ale też z powiatów ościennych. Badania Rezonansu

Magnetycznego wykoľzystywane będą w diagnostyce nowotwoľów i pľocesów zapalnych'

- odpowiadając na zapýanie w zakresie współpracy ośľodków Podstawowej opieki Zdrowotnej

z teľenu Powiatu Buskiego z Zespo\em opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju, Dyrektot ZoZ

Grzegorz Lasak poinfoľmow ał, iŻ nie doszło do zorganizowanego na dzień 7 pużdziernika br

wspólnego spotkania z kierownikami poz. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na ďzien 2|

puŹdziernika bľ na godz. 13.00 w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku ' Zdroju. Dyrektor ZoZ

Gtzegorz Lasak Zaprasza do udziału wszystkich zaintęresowanych, licząc na współpľacę

iw przyszłości na częste cykliczne spotkania na tej płaszczyżnie.

- odpowiadając na zapyÍanie o możliwość popľawy sýuacji finansowej poprzęZ podwyżki płac

dla osób najmniej zarabiających w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor Zo7'

Grzegorz Lasak poinformował, iŻ pľzy obecnej kondycji f,tnansowej ZoZ i obecnym poziomie

kontraktowania, uczciwie podcho dząc do sprawy' nie ma takiej mozliwości. 71% budŻetu szpitala

stanowią wynagrodzenia i jest to bardzo wysoki procent. Mimo pľzeľostu zatrudnienia, pľzyjęto

politykę powolnego wygaszania zatľudnienia, bez stosowania dľastycznej ľedukcji. 125 osób
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zatľudnionych w ZOZ otrzymuje dodatek wyrównujący do

wynagrodzenia ľekompensowanę są teŻ skromnymi premiami.

- odpowiadając na zapytanie dotyczące funkcjonowania nowo otwartej Poľadni onkologicznej,

Dyľektor ZoZ Gtzegorz Lasak poinformował, iż jest baľdzo duże zainteľesowanie działalnością tej

Poľadni jak ľównieŻ bardzo dobľy oddŹwięk społeczny. Wielu pacjentów korzysta zporad Poradni.

Dyrektor poinformowałtakŻe,iz do Poľadni onkologicznej nie jest potľzebne skieľowanie.

Ad. 2. 2. odpowiadając na interpelację Radnego Piotľa Wąsowicza w zakľesie regulacji w 2017

roku wynag rodzendla pracowników Staľostwa oraz jednostek podległych, Pľzewodniczący Zarządu

Jerzy Kolarz ponownie poinformował, iŻ będzię ona przedmiotem analizy przy konstruowaniu

budżetu Powiatu Buskiego na ŻOl] ľok po otrzymaniu wskaŹników do budżetu, które na dzień

dzisiejszy nie sąjeszcze znaĺe.

Ad.2.3. i Ad. 6. odpowi adĄąc na zapyĺanie Radnego Piotra Wąsowicza i Radnego Wiesława

Marca' Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko\aĺz poinformował, iŻ ottzymaŁ anonimową skargę na

działalnośó Dyrektoľa Placówki opiekuńczo - Wychowawczej w Winiaľach. Skala i chaľakter

zarzutőw zawaľtych w skardze nie pozwalały na pozostawienie jej bez rczpoznania. W związku

z powyŻszym zoľganizowane zostało spotkanie z pľacownikami Po-w w Winiaľach'

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podkľeślił, iz socjalizacyjna Placówka opiekuńczo -

Wychowaw cza w Winiaľach, winna wyróżniaÓ się tľanspaľentnością i przeýzystością w działaniu,

empatią w stosunku do dzieci oraz odpowiednimi relacjami inteľpersonalnymi zarówno wśród

pracowników jak i w stosunku do dzieci. Pľzewodniczący Zarządu poinformował, iż jest to juŻ

trzeci anonim, bowięm dwa wcześniejsze wpłynęły do Wydziału Polityki Społecznej i Zdľowia

Świętokrzyskiego Uľzędu Wojewódzkiego w Kielcach., któľy sprawę skierował do Pľokuratury.

w P o-W pľzeprowadzona została kontrola równiez pÍZez pracowników Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowía Śuw w Kielcach. Pľacownicy w/w Wydziału przepľowadzili wśľód

wychowanków Placówki anonimową ankietę. Równiez w dniu 12 paŹdziernika br. odbyło się

ponowne spotkanie z pľacownikami P o-W w Winiarach' podczas któľego Dyrektoľ PCPR w Busku

- Zdroju oraz Naczelnik Wydz SoZ Starostwa Powiatowego pľzepľowadzili anonimową ankietę

wśľód pracowników Placówki. Po zapoznaniu się z wynikami ilw ankiet podjęte zostaną dalsze

stosowne działania.

Ad. 3.1. W odpowie dzi nainterpelację Radnego Stanisława Moskala w sprawie napľawy Brodu

na ,,Cieku od Szańca'', Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iż zostanie ona

przekazana zgodnie z właściwością do Świętokľzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Kielcach, do czego zobowiązany został Naczelnik Wydziału RLo Andľzej Lasak.

Ad. 3.2. Do rozeznania i udzie|enía szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelacje

Radnego Stanislawa Moskala w sprawie zamontowania znaku drogowego z oznaczeniem nazwy
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miejscowości Kotki w przysiółku Budy, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał

DyrektoraPowiatowegoZarządu Dľóg w Busku 'Zdroju Kĺzysúofa Tułaka.

Ad. 4.1. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował, iż interpelacja Radnego Jarosława

Jawoľskiego w sprawie interwencji w Świętokrzyskim Zarządzie Dľóg Wojewódzkich w Kielcach

w spľawie ujęcia w planie wydatków na rok 20l7 środków na wykonanie nowej nawieľzchni na

dľodze wojewódzkiej nĺ 77l, na odcinku Wiślica - Stľożyska, zostanie przekazana zgodnie

z właściwością do Śzow w Kielcach do czego zobowiązany został Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak.

Ad. 4.2. odpowiadając na zapýanie Radnego Jaľosława jawoľskieBo, w spľawie budowy

chodników na terenie Gminy Wiślica w m. Koniecmosty i w m. Juľków, Dyrektoľ Powiatowego

ZarząduDľóg w Busku - Zdroju Kľzysztof Tułak poinformował, iz Wykonawca ýw inwestycji na

dzień dzisiejszy zapewnia, Że wywiąŻe się z zobowiązań w teľminie. JeŚli nie, po upływie

wymaganego teľminu w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie sądowe'

Ad. 4.3. odpowiadając na pytanie Radnego Jarosława Jaworskiego, gdzie i na jakich

zasadach został zaciągnięty przez ZoZ kľedyt w wysokości 8,5 mln zł, Dyrektoľ Zespołu

opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak poinformował, iż udało się zaciągnąi kľedyt

na dobrych waľunkach, tanszy niz kľedyt hipoteczny. Spośród 16 banków w większości

wymagających poręczenia kĺedytu pÍzez Radę Powiatu, wybrano Siemens Finanse Bank. Kredý

zaciągnięty został na okĺes 10 lat. Łączne oprocentowanie kredytu wynosi 4,34 yo w sali ľoku'

Rata miesięczna wynosi 102 tys. zł. Po l0 latach od kwoty 8'5 mln zł przy rzeczywistym

opľocentowaniu 4,34 do oddania będzie 10 mln 60 tys zł.

Ad. 5. odpowiadaj ąc na zapýanie Radnego Romana Dudy w spľawie dotyczącej możliwości

wykonania oświetlenia paľkingu znajdującego się przy Starostwie Powiatowym w Busku - Zdľoju'

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinformował' iż powyŻsze zapytanie skieľowane zostanie

do Buľmistľza Miasta i Gminy Busko - Zdrójjako właścicie|alzarządcy w/w paľkingu.

Ad. 7.1. odpowiadając na inteľpelację Radnego Kamila Kaspeľczyka w sprawie dotyczącej

wymiany spalonych żarówek w latamiach wzdłuż drogi kľajowej nr 73 w m. Mietel.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinfoľmował, iŻ powyzszy wniosek skierowany zostanie

zgodnie z kompetencją do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica' do czego zobowiązany został

Dyľektoľ Powiatowe go Zarządu Dróg w Busku 'ZdrojuKrzysztof Tułak.

Ad. 8.1. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na wspólną

interpelację Radnego Kamila Kasperczyka orarz Radnego Jerzego Koľdosa w spľawie

dotyczącej wykonania ľowu wzdłuż dľogi powiatowej od miejscowości Mariampol do m.
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Wójeczka - przęz las (ok. 500-600m), Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał Dyľektoľa

Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 9.1. odpowiadaj ąc nazapýanie Radnego Jacka Wacha, Dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej

w Busku - Zdľoju Grzegorz Lasak podziękował za pomoc w ľedystrybucji deklaracji

o przystąpieniu do Przychodni PoZ utworzonej przy ZoZ w Busku - Zdroju. od dnia l listopada

2016 ľoku tusza dzlałalność Podstawowe.i opieki Zdrowotnej jako dopełnienie kompleksowej

opieki dla pacjentów - od lękarza pieľwszego kontaktu, popÍzez poľadnie specjalistyczne,koncząc

na hospitalizacji stacjonarnej. Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak zachęcił wszystkich do koľzystania

zPrzychodni Podstawowej opieki Zdľowotnej w buskim Szpitalu. KaŻda złoŻona deklaľacja jest

to dodatkowy dochód dla szpitala.

Ad. 9.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w foľmie pisemnej na interpelację

Radnego Jacka Wacha w spľawie umieszczenia przy drodze powiatowej Skorzów - Słabkowice -

Wygoda Boľzykowska dwóch tablic znazwąmiejscowości Słabkowice - od stľony m. Skoľzów i od

stľony m' Wygoda Boľzykowska oruz usunięcia kľzewów ľosnących przy wlw dľodze szczegőlnie

przy zal<rętach i na łuku drogi, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolar'z zobowiązał Dyľektoľa

Powiatowego Zaĺządu Dľóg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 10

W sprawach ľóżnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię Uchwały Nr 80/20l6 III Składu oľzekającego

Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach z dnia22 wrześniaŻ06 ľoku w spľawie opinii

o infoľmacji o przebiegu wykonania budŹetu Powiatu Buskiego za I półľocze 2016 ľoku -

w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 24 do niniejszego protokołu.

Radny Stanisław Moskal w imieniu Nauczycieli i Pľacowników oświaty podziękował za

złoŻone Życzenia z okazji Dnia Edukacji Naľodowej.

Radny Jaľosław Jawoľski zgłosił wniosek w spľawie wzinoŻenia patroli policji na odcinku

drogi Koniecmosty - Kuchary w kierunku m. ostrów. Już od miesięcy letnich, od wczesnych

godzin porannych, mimo ustawionych znaków ograniczających tonaŹ do l0 ton, odbywa się

tam przejazd samochodów ciężaľowych, co powoduje utľudnienia dla mieszkańców oľaz

niszczy drogę.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał się do przekazania ýw wniosku

p.o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku - Zdroju Jakubowi Kosiń.

Radny Robert Gwőżdź zasygnalizował pľoblem nie przestrzegania znaków ogľaniczenia

prędkości ptzezsamochody ciężaľowe, tiľy na dľodze kľajowej nr 73, gdzie ostatnio właśnie

w wyniku nadmiernej pľędkości doszło do gľoŹnego wypadku.

Dyrektoľ Powiatowego Zatządu Dróg w Busku - Z&oju Krzysztof Tułak poinformował

o doczekaniu się wľeszcie reď^izacji inwestycji dotyczącej przebudowy skľzyżowań m.in.

2.

4.

5.
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w Mikułowicach' Ratajach, Słupii. Inwestycja ľealizowana będzie w okľesie 2-ch |at

i w zdecydowany sposób popľawi bezpieczenstwo i komfoľt jazdy.

6' Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek koľzystając z przekazu mediów, nawiązując

do nowo powstałej w Busku - Zdroju Poradni onkologicznej, zwrócił się z apelem do

Lekarza z Kielc aby nie ptzeszkadzał lekarzom z Krakowa, ktőrzy wyraŻają chęć pracy

w Busku - Zdroju. Nie należy pľzedkładać spraw politycznych nad Sprawy zdrowia i życia

ludzkiego.

Ad. 11

Wobec zrealizowania porządku

wszystkim obecnym zaudział o

Protokóĺ sporządziła;
l]arbara Banaś

obľad' Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując

godz.12.30 zamknął XXII Sesję Rady w Busku - Zdľoju.
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