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Protokół Nr XXv ĺŻ017

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoiu
któľa odbyla się w dniu 27 sĘcznia 2017 ľoku
w sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skaľbnik Powiatu - At1ttľ Polniak
Sekľetaľz Powiatu - Jerzy Słuzalski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

zaproszone osoby:

l. Piotr Żołądek - CzłonekZarządu Województwa Świętokľzyskiego
2. Walderrraľ Sikoľa - Buľmistrz Miasta i Gminy Busko - Z&ői
3' Artuľ Bľachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Stľaży Pozarnej w Busku - Zclľojtl
4. .Iakub Kosiń - Komendant Powiatowy I'olic.ji w Busku - Zdroju
5. F]lzbieta Śliwa - Kieľownik Kasy Rolniczego lJbezpieczenia SpołecZnego w Busku - Zdľo.iu

6. Helena Bebel - Dyrektor Donru Pomocy Społecznej w Zborowie
7. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół 'fechnicznych i ogólnokształcącycl'l

w Busku - Zdroju
8. Justyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
9. Włodzimierz Dryja - Z-ca Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju
l0' Sylwesteľ Pałka - Dyľektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Infoľmatycznych w Busku -

Zdľoju
1l. Grzegoĺz Wo.icieolrowski - Dyľektoľ Powiatowcgo Międzyszkolnego ośrodka Spor1owcgo

w Busku - Zdľoiu
12. Maľian Szostak _ Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdľoju
13. Andľzej Smulczyński - Dyľektor Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku -

Zdroju
|4. Kr'zysztoťTułak - Dyľektoľ Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdľoju
|5.Krzysztof Socha- Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku -Zdroiu
16. Stanisław Kozioł - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojrrie

17' Tomasz Łukawski - Kieľownik WTZ przy Domu Ponrocy Społecznej w Gnojnie

18. GľzegoľzLasak - Dyľektoľ Zespołuopieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

l9. Piotľ Ze|jaś - Dyľektoľ Placówki opiekuńczo - Wychowawczei w Winiaľach



oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Przedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji

Porządek obľad:

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

a) uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017,
b) Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-Ż030,
c) zatwierdzenia planu pľacy Rady Powiatu na 2017 rok,
d) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2017 rok,
e) zamiaru likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdrojt.

8. odpowiedzi na inteľpelacje i zapýania ľadnych.
9. Sprawy róŻne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

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

zebľanych i o godz. 9.00 otwoľzył XXV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad.2
Pľzewodni czący Rady Andľzej Gądek oświadczył, Że zgođnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu

wynoszącego 19 osób stanowi quoľum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwaŁ oruz

decyzji _ listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załqczníki nľ I í 2 do

niniej szego protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wpľowadzenie do
porządku obľad w pkt 7 po liteľze ,re'' liteľ ,r'P' ,rE" ,rh" oraz ,ri" w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:



,,,P' zmiany Uchwały Nr XXX/3 |ll20l3 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 września}}l3 r
w sprawie zaciągnięcia kľedytu długoterminowego w 20l3 roku.

,,g" projektu dostosowania sieci szkół ponadgimn azjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzanego ustawą - Pľawo oświatowe otaz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specj alnych.

,,h'' wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn. ,,Thinking
beyond boľdeľs'' w ramach programu Eľasmusł Akcja l Mobilność edukacyjna.

,ri" wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do rea|izacji projektu pn. ,,Nauczanie
bez granic'' w ramach pľogľamu Erasmusł Akcja l Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Innych pľopozycji zmiaĺ poľządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek poddał pod głosowanie poszczególnę wnioski
dotyczące zmiany w poľządku obľad, w przýoczonym wyżej brzmieniu.

Ww wnioski dotyczące zmiany w porządku obrad, zostały przyjęte pr:zez Radę Powiatu
w czteľech odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na

sali:

za- 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, porządek obrad wraz
z ptzyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 19 Radnych obecnych na sali:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Protokół Nr XXIV l 2016 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 grudnia 2016
roku został przyjęty pÍzez Radę Powiatu bez uwag' w głosowaniu stosunkiem głosów - na
19 Radnych obecnych na sali:

za- 19

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Ad.5
Spľawozdanĺe Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny
do 27 stycznia 2017 ľoku, przedstawił Pľzewodníczący
tym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności
załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

tj' od dnia 23 gľudnia 2016 roku
Zarządu Jerzy Ko|aľz. W okľesie

w okresie międzysesyjnym, stanowi

Radni nie wnosili uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie'

Ad.6

Inteľpelacje í zapytania Radnych:

1. Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek zgłosił n/w interpelacje i zapýania:

1.1. Przewodniczący Rady Powiatu zwľócił się do Dyľektoľa Zespołu opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdľoju Grzegorza Lasaka z zapytaniem kiedy zostanie uľuchomiony w ZoZ w Busku -

Zdľoju nowoczesny Sprzęt do badań mammogľaficznych?

Í.2. Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Kieľownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Busku - Zdľoju Pani Elżbiety Śliwy z zapytaniern o możliwośó zwiększenia obsady
kadľowei ptzy obsłudze świadczeń emeľytalnych i rentowych otaz ubezpieczeń w KRUS
w Busku - Zdľoju. Wniosek taki Pľzewodniczący Rady kieruje w imieniu własnym oraz
mieszkańców Powiatu Buskiego z uwagi na bardzo dużą ilość interesantów oraz baľdzo długi czas
oczekiwani a na załatwienie spľawy.

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krrysztof Eliasz zgłosił ďw interpelacje zapytania:

2.1. Wiceprzewodniczący Rady również popaľł powyŻszy wniosek w sprawie zwiększenia
obsady kadrowej przy obsłudze świadczeń emerytalnych i ľentowych oraz ubezpieczeń w KRUS
w Busku - Zdroju. Radny jest w posiadaniu listy z podpisami mieszkańców w przedmiotowej
sprawie, ktőrą złoŻy na ręce Pani Kierownik KRUS'

2.2. w trosce o bezpieczeństwo, Wicepľzewodniczący Rady w imieniu mieszkańców m. oblekoń
zwrőcił się z wnioskiem o zamontowanie barierki ochľonnej przy skľzyżowaniu w m. oblekoń
w ciągu drogi powiatowej ľelacji oblekoń - Podwale - Biechów.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 1.2. i Ad. 2.1. odpowiadając na wnioski Pľzewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka
oľaz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza, Kieľownik Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Busku - Zdroju Pani Elzbieta Śliwa poinfoľmowała, iŻ zwiększenie
obsady kadrowej na wnioskowanym stanowisku, a tym Samym uspľawnienie obsługi inteľesantĺów
jest dla Niej spľawą priorýetową' Problem ten ciągnie się już od dłuższego czasu' od chwili
objęcia stanowiska Kieľownika KRUS prowadzi rozmowy z Dyľektoľem oddziału Regionalnego



o Zwiększenie choć o jeden etat obsady w KRUS w Busku - Zdroju. Po otľzymaniu pozytywnej
decyzji obsadzone zostanie 4 stanowisko uspľawniające obsługę interesantów.

Ponadto Pani Kierownik korzystając zpľzekazu medialnego poinfoľmowała obieŻącej działalności
Kasy Rolniczego lJbezpieczenia Społecznego w Buku - Zdroju zwracając się jednocześnie do

Radych z pľoŚbą o ľozpowszechnianie i informowanie o powyższym w swoich gminach.

3. Radny Grzegorz Jankowski w imieniu Komitetu Pľoteslacyjnego obwodnicy Nowego
Koľczyna v, wari'ancie u,schodnim złożył na ľęce Przewodniczącego Zarządu Powiatu.Ieľzego
Kolarua pismo infoľmujące o niezgodnych Z pľawem i normami współżycia społecznego

działanĺami Rady Gminy i Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Wiw wniosek w ťoľmie pisemnej stanowi załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił ďw interpelacje i zapytania:

4.1. w spľawach dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Radny zgłosił n/w

zapytania'.

- W nawiązaniu do kontľoli przepľowadzonych pruez służby Sanepidu w Zespole opieki

Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Radny zvĺrőcił się z pýaniem co udało się Dyľektorowi

Gľzegoľzowi Lasakowi na pľzestľzeni l0 miesięcy - okres pełnienia funkcji - zrealizować,

w zakresie nałoŻonych decyzji. Czy udało się wywiązai z teľminów ľealizacji i czy nałożono na

Szpital jakieś kary finansowe Z tytułu niewykonanych decyzji?

- W odniesieniu do infoľmacji w zakľesie likwidacji oddziału Ginekologiczno - Położniczego

w Zespole opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Radny zwľócił się z pytaniem czy Szpital w Busku -

Zdľoju jest pľzygotowany w pľzypadku zapľzestania działalności w/w oddziału w Pińczowie?

- Radny zwľócił się z pytaniem dotyczącym oddziału Kardiologicznego w Zespole opieki

Zdľowotnej w Busku - Zdroju prowadzonego przez Firmę Inteľcard Pińczów. Czym Firma ta

uzasadnia brak funkcjonowania ilw oddziału już od kilku miesięcy?

- Radny zwrócíł się z pytaniem o termin zakonczenia prac ľemontowych na oddziale GľuŹlicy

i Choľób Płuc w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

_ Nawiązując do spotkania Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju

z przedstawicielami Związkőw Zawodowych działających w ZoZ w Busku - Zdroju, Radny

zvłrőcił się z pytaniem o ustalenia z wlw spotkania w zakľesie utwoľzenia Funduszu Socjalnego

oraz regulacji płac dla osób najmniej zarabiających?



4.2. W tľosce o bezpieczeństwo uzytkowników ľuchu dľogowego, Radny zgłosił wniosek

w zakresie likwidacji - czy ÍeŻ zna|ezienia innego rozwiązania - studni usytuowanej na zakľęcie

pľzy wąskiej dľodze powiatowej w m. Łagiewniki' Ponadto Radny wnioskuje o utwaľdzenie

poboczy przy w/w dľodze, któľe nadal nie spełniają określonych wymogów.

4.3. Radny nawiązał do informacji dotyczącej połączenia kompleksu Górka i Szpitala

Uzdrowiskowego Kľystyna w Busku - Zdroju' Radny poinformował, iŻ nie jest tajemnicą, że

obecnie większość wykonywanych zabiegów oľtopedycznych na Góľce to zabiegi dla doľosłych.

Czy są podejmowane jakieś działania by odwľócić tę sýuację tak aby priorytetem były choľe

dzieci?

4.4. Radny podniósł sprawę Smogu w miastach uzdrowiskowych. Czy wŁadze SamoľZądowe

rożnych szczebli widzą ten pľoblem? Czy zostaną podjęte jakieś działania by poprawii stan

powietľza w Busktr - Zdroju? Z informacji podawanych w mediach jasno wynika, ze w pľzypadku

ptzekroczenia noľm łatwo stracić status miasta uzdľowiskowego.

4.5. Radny poinformował, iŻ w ciągu ostatnich 3-ch tygodni w m. Łagiewniki

zagryzionych przez psy Saren. Radny zvłrócił się z apelem o ľeakcję i
odpowiednie służby działan w celu wyeliminowania wlw zagroŻenia.

W/w interpelacje i zapyĺarua w formie pisemnej stanowią załqcznik nr ő

pľotokołu.

5. Radny Jaľosław Jaworski - zgłosił n/w inteľpelacje i zapýania

5.1. Radny zwrócił się z pľośbą o rozważenię moŻliwości budowy sali gimnastycznej w Specjalnym

ośľodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną

i możliwośi wystąpięnia o dofinansowanie z istniejących dostępnych Środków pomocowych.

Zdaniem Radnego rozbudowa taka jest konieczna ze względu na możliwości pozyskania uczniów
jak ľówniez popľawy ich warunków nauczania.

W/w inteľpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego protokołu.

znalezíono 7 szÍ
podjęcie przez

do niniejszego

5.2. Radny zwľócił się z wnioskiem o przyznanie nagrody dla

,,Miłek'' z Wiślicy, który zajął I miejsce w X Jubileuszowym

w bilardzie spoľtowym. Zarówno Młodzieżowy Klub Sportowy

godnie ľepľezentują Gminę Wiślica.

W/w inteľpelacja w foľmie pisemnej stanowi załqczník nr

Młodzieżowego Klubu Spoľtowego

Turnieju Wojewódzkim w Kielcach

,,Miłek'' jaki i Treneľ Klubu od lat

8 do niniejszego protokołu'



Ad.7
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytal

poddając je pod głosowanie:

projekty Uchwał Rady Powiatu'

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie uchwąlenia
budżetu Powiatu Buskiego na rok 20]7.

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

projektem uchwały'

Uchwała Nr 11412016 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obľachunkowej w Kielcach

z dnia 12 gľudrria 2016 roku w spľawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na ľok

2017 - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr ll5lŻ016 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach

z dnia |2 grudnia 2016 ľoku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Pľognozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata Ż017 -2030 - stanowi załqcznik nľ 10 do niniejszego

pľotokołu.

Uchwała Nr ||612016 VI Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach

z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie możliwoŚci sfinansowania deficytu budżettr

planowanego w pľojekcie uchwały budzetowej Powiatu Buskiego na 2017 rok - stanowi

załqcznik nr 1I do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz omówił projekt budżetu Powiatu Buskiego na rok

2Ol7 opisując jego główne zał'oŻenia. Pľojekt budzetu był pľzedmiotem wnikliwej ana|izy na

posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Powiatu i został przez Komisje pozytywnie

zaopiniowany. Opinia Komisji Finansowo - Budzetowej Rady Powiatu w Busku - Zdroju

dotycząca pľojektu Uchwały w spľawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2017

stanowi załqczník nľ 12 do niniejszego protokołu. Pľzewodniczący Zarząđu Jerzy Kolaľz

poinf-oľmował, iż jest to budżet zawierający ľealizację wielu ważnych inwestycji. W imieniu

Zarządu Powiatu, który staľał się przygotować projekt budzetu na rok 2017 w sposób jak

najbaľdziej rzetelny i ptzejrzysty, Przewodniczący Zarządu Jerzy Ko|arz zawnioskował do

Rady Powiatu o jego pľzyjęcie.

Po zamknięciu dyskusji, Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał projekt uchwały

pod głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - l



Pľzewodniczący Zarządu Jerry Kolarz złoŻył podziękowanie Radzie Powiatu za ptzyjęcie

budżetu Powiatu Buskiego na ľok 2017. w imieniu Zarządu Powiatu zobowiązaŁ się do jak

najlepszej rea|izacji załoŻeń budzetowych.

Uchwała Nr XXV ĺ234 l20l7 Rady Powiatu w Busku -

roku w spľawie uchwalenia budzętu Powiatu Buskiego
nr 1J do niniejszego protokołu.

Zdľoju
na ľok

z đnia Ż7 styczniaŻ}I7
2017 - stanowi załqcznik

b) Projekt UchwaĘ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ĺľieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za- 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXV t 235 t20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dĺia 27 styczniaŻ}l7
roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 -

stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

c) Projeh tJchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia
planu pľący Rady Powiatu na 20]7 rok

Przewodniczący 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 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr XXV t236 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
ľoku w spľawie zatwíerdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok -
nr 15 do niniejszego pľotokołu.

Ż7 stycznia 2017
stanowi załqcznik

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zątwierdzenia
planów pracy Komisii Rady Powiatu na 20]7 rok.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Z&oju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 19 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta pÍZez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Rady Powiatu w Busku -

planów pľacy Komisji Rady
pľotokołu.

Uchwała Nľ XXV 1237 l20t7
ľoku w sprawie zatwiqdzenia
załqcznik nr 16 do niniejszego

Z&oju z dnia 27 stycznia}}lT
Powiatu na 2017 rok - stanowi

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zamiaru lihłidacji
Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych nr ] im. Mikołaja Kopernika w Btłsku -
Zdroiu.

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

pľojektem uchwały.

Radny Piotľ Wąsowícz zabierając głos w dyskusji zwľócił się z pýaniem na ile uzasadnienie do

w/w pľojektu uchwały jest rzetelne i mówi o słuszności i tľansparentności' Zapisy ilw
uzasadnienia budzą wątpliwości Radnego, bowiem brak jest w nim pełnej rzetelnej informacji.

Radny wskazał tu na dodatkowe dochody ztýułu dzierŻavĺy, najmu czy teŻ prowadzonych akcji

letnich itp. Radny zgłosił zatem wniosek, aby Komisja Finansowo - Budzetowa Rady Powiatu

zbadała słuszność tego uzasadnienia. Radny Piotľ Wąsowicz zvĺrőcił się równieŻ z pytaniem czy

został rzetelnie pľzeprowadzony szacunek i kalkulacj a w za\<ĺesie funkcjonowania i miejsc

w inteľnatach w przyszłości, bioľąc pod uwagę planowaną ľozbudowę ZSTio oľaz większą liczbę

uczniów - podwójne ľoczniki - w związkuze zmianami w szkolnictwie.



Radny Piotľ Wąsowicz zwrocił się z pytaniem jak odbywa się nabór uczniów do internatow. Czy
jest pľzynależność danej szkoły do danego inteľnatu czy teŻjest to swobodny wybór ucznia?

Radny przypomniał ľównież, íŻ jako nauczyciel I Lo w Busku - ZdľojuwrazZ uczniami szkoły brał

udział w tzw. czynach społecznych, podczas których wykonywano ľóżne prace rozbióľkowo-
porządkowe twoľzące wówczas bazę I Lo w Busku _ Zdroju, w tym również budynku, który

obecnie w wyniku reformy ustrojowej państwa jest we władaniu Marszałka Województwa. Dziś
ten budynek ma stanowić zamianę za budynek po zlikwidowaniu Inteľnatu ZSP Nr l w Busku -

Zdľoju' Radny chciałby, aby o tym fakcie pamiętai.

Radny Roman Duda zwľőcił się z pytaniem na jakie cele zostanie przeznaczony budynek po

likwiclacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ l w Busku - Zdroju. Czy będą to celę

oświatowe czy teŻ innę?

Radny Jaľosław Jaworski zabierając głos w dyskusji stwierdził, iŻ spľawa ta nie do końca jest dla

Niego czýe|na. W uzasadnieniu do uchwały bľak pewnej symulacji z peľspektywą, bo jak

infoľmował Starosta Buski w najbliższych latach na|eŻy spodziewaó się kumulacji uczniów
w związku z likwidacj ą gimnazjów. Docelowo przewiduje się, Że zwiększy się okľes nauczania.

W związku z ľefotmą szkolnictwa moŻę byi pľoblem z zabezpieczeniem miejsc w internacie dla

uczniów.

Radny GtzegorzJankowski zabierając głos poparł wątpliwości zgłoszone pľZeZ Pľzedmówców..Iak

stwieľdził budynek będący pľzedmiotem zamiany znajdujący się pľzy I Lo w Busku - Zdroju od lat

stoi i niszczeje. Dziwi Radnego pośpiech w zakľesie procedowania ýw uchwały. Jego zdaniem

na|eŻy przygotowaó najpierw stosowne kalkulacje i wyceny obu budynków i to powinno być

podstawą do podejmowania dalszych decyzji. Bardzo łatwo bowiem jest pozbyć się majątku.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek stwierdził, iŻ przedmiotowy projekt uchwały został

przyjęty przez Radnych w porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu do pľocedowania. Dodał
jednocześnie, iż uchwała w sprawie zamiaĺu likwidacji Inteľnatu ZSP nr l nie jest uchwałą

wiĘącą lecz stanowi pierwszy krok do dyskusji.

Członek Zarządu Powiatu Robert Gwőźdź potwieľdził wypowiedŹ Przewodniczącego Rady

Powiatu. Podjęcie w/w uchwały otwieľa dopieľo drogę do dyskusji. Daje możliwość publicznej

debaty, analizy, konsultacj i , z|ecenia wyceny. Wnioski zgłaszane przez Radnych są j ak naj baľdziej

zasadne i słuszne. Podejmując przedmiotową uchwałę otwieľamy drogę do szczegółowej analizy

pľojektu pľzygotowanego pÍzez Zarząd Powiatu'

Przewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz odnosząc się do powyŻszych wypowiedzi stwierd ził, iŻ tak
jak wskazał Radny Robert Gwőżdź jest to początek dyskusji. Podjęcie pľzedmiotowej uchwały daje

możliwośó podjęcia ľozmów i zasięgnięcia opinii w tym m.in. Kuratoľa oświaty, Rady Rodziców.

Tľanspaľentność o któľej mówił Radny Piotr Wąsowicz jest zachowana. Stąd właśnie otwarta

dyskusja w tym zakľesie. Przewodniczący Zarządu zapewnił, íŻ przekazana zostanie Radnym

inÍbľmacja W zakĺesie dodatkowych dochodów uzyskiwanych z Internatu

ZSP nľlwBusku-Zdroju.
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Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iŻ łączna ilośó miejsc w 4 internatach

tj. ILo' ZSTio, ZST-I i ZSPNrl wynosi 26l.Na dzieńdzisiejszyzajętychjest 157 miejsc

więc l04 miejsca w internatach są wolne. Przy załoŻeniu, że Internat ZSP nr l ma 50 miejsc,

pozostają jeszcze 54 miejsca wolne. Zakładając, Że dojdzie do zamiany budynków, o któľych

mowa - oczywiście po dokonaniu wyceny - wówczas pľzeniesienie Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej z Intematu ZST-I do budynkv przy I LO zwolni w internacie ok. 25 miejsc. Po

zatwierđzeniu zmian w zakľesie funkcjonowania PINB zwolni się w Inteľnacie Í Lo kolejne 15

miejsc, co daje 94 miejsca wolne. Należy również wspomnieó,iŻzdniem 30 czerwca 20l7 roku

kończy się umowa ARiMR na wynajem pomieszczeń w Internacie ZST-I. Można tej umowy nie

ptzedłuŻać,, co pľzyniesie dodatkowo kolejne l00 miejsc. Taka ilość miejsc z pewnością

zagwarantuj e optymalnie zakwaterowanie uczniów w intęrnatach.

Pľzewodni czący Zarządu Jeľzy Kolaľz odpowiad ając na zapýanie Radnego Piotľa Wąsowicza

poinÍbrmował, iŻ nabóľ uczniów do internatów odbywa się na podstawie złoŻonych wniosków.

Kwestie te regulują odpowiednie pľzepisy.

W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Grzegorza Jankowskiego, Przewodniczący Zarządu Jerzy

Kolaľz podkľeślił, izniejest pľawdą, że budynek mieszczący się ptzy I Lo od lat stoi i niszczeje.

Po pľZeprowadzeniu remontu w budynku tym od lat mieści się Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka - Filia w Busku - Zdroju, którą ewentualnie planuje się połączyć z Miejsko-Gminną

Biblioteką, aby stwoľzyć jeden kompleks.

W odpowiedzi na zapýanie Radnego Romana Dudy na jakie cele zostanie przeznaczony budynek

po likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ 1 w Busku - Zdroju, Pľzewodniczący

Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iŻ będą to cele związane z ľozwojem uzdľowiska

i ľozbudową bazy hotelowo-uzdľowiskowej. Stwoľzonych zostanie ok. 20 nowych miejsc pracy.

Przewodni czący Zarządll zaznaczyłjednocześnie, iŻ w wyniku likwidacji Inteľnatu Zespołu Szkół

Ponadgimnazja\nych nľ l w Busku _ Zdľoju żaden pracownik nie straci pľacy.

Radny Piotr Wąsowicz ponownie zabierając głos podziękował za dyskusję w tym temacie

i możliwoŚó wypowiedzenia się. Dyskusja ta byłabardzo potľzebna. Zapo#ednictwem ptzekazu

medialnego chciałby aby również mieszkańcy Powiatu Buskiego mieli możliwość zapoznania się

i uczestniczenia w dyskusji.. Na takiej właśnie tľansparentności Radnemu za|eŻy.

Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zabierając głos poinformował,
iŻ w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jaľubasa oľaz swoim, na tym
etapie dyskusji zgłasza gotowośó w zakresie chęci przejęcía obiektu po likwidacji Internatu

ZSP nr l w Busku - Zdroju, oczywiście zzachowaniem wszelkich wymaganych proceduľ i w tľybie
ściśle okľeślonym. obiekt ten przeznaczony zostanie na działalność związaną z ľozwojem
Uzdľowiska. Na etapie przygotowywania Strategii Rozwoju Województwa Świętokľzyskiego jako

znaczącą i kluczową specjalizację określono politykę uzdľowiskową. Jest to đuŻy obszaľ

inwestycyjny' Rozwój i ekspansja w tym zakľesie musi być zdecydowana. Ta sfęľa nie znosi prőŻni,
tu cały czas na|eŻy podnosić standaľdy i rozvłijać, usługi wielopłaszczyznowo. Jest to waŻny

i strategiczny obszar dla Powiatu Buskiego i dla Miasta i Gminy Busko - Zdrőj' Dodatkowa
przestrzen i dodatkowy obiekt przyczyni się nie tylko do poprawy konkurencyjności Uzdrowiska
ale teŻ stworzy dodatkowe miejsca pľacy.



Po zamknięciu dyskusji, Pľzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 18 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu

w głosowaniu:

zą - ]3

::::;:,:,,,,
Radny Krzysztof Wojtaś nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania

Uchwała Nľ XXV l 238 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 stycznia 2017
roku w spľawie zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l im.
Mikołaja Kopeľnika w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 17 do niniejszego protokołu.

fl Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany Uchwały
Nr XXX/311/2013 Rady Pou,iatu w Busku - Zdroju z dnia 26 u,rześnia 20l3 r w sprawie
zaciqgnięcia ĺcredyttl długoterminowego w 20I3 ľoku.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztym, że 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- 16

przeciw - 0

wstľzymał się - 2

Radny Krzysztof Wojtaś nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania

Uchwała Nr XXV /239 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 styczniaŻ)l7
ľoku w spľawie zmiany Uchwały Nr XXX/3lll2013 Rady Powiatu w Busku - Züoju z dnia Ż6
wľześnia 2013 r w sprawie zacíągnięcia kľedytu długoterminowego w 2013 roku - stanowi
załqcznik nr 18 do niniejszego pľotokołu'

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustľoju szkolnego,
wprowadzanego ustawq - Pľawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad

pľojektem uchwały.

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

uchwały.

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

autopoprawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopopľawka a następnie projekt uchwały zostały
pľzyjęte przez Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Krzysztof Wojtaś nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania

Uchwała Nr XXV 1240 lŻ0l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia2}|7
roku w sprawie pľojektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustľoju szkolnego, wprowadzanego ustawą - Pľawo oświatowe otaz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych - stanowi załqczník nr 19 do niniejszego protokołu.

h) Projekt (Jchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia u,oli
przystqpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn. ,,Thinking beyond boľders''
w ramach programu Erasmusł Akcja l Mobilność edukacyjna.

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

pľojektem uchwały.

Przęwodniczący Zarządu Jeľzy Ko\arz omówił w/w pľojekt uchwały.

W związku z tym, Że pozostali 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

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Kľzysztof Wojtaś nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania

Uchwała Nľ xxv l24I 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 27 stycznia2)|7
roku w spľawie wyľażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji pľojektu pn.

,,Thinking beyond bordeľs'' w ramach pľogramu Erasmusł Akcja l Mobilność edukacyjna -

stanowi załqcznik nr 20 ďo niniejszego pľotokołu'



Đ Proiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie wyľażenia woli
przystqpienia Powiąĺu Buskiego do realizacji projektu pn' ,,Nąuczanie bez granic'' w
ramach programu Erasmusł Akcja ] Mobilność kadry edukacji szkolnej.

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

pľojektern uclrwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

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

głosowanie.

Na l8 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała zostaŁa przyjęta pÍzez Radę Powiatu

w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Radny Krzysztof Wojtaś nie był obecny na sali posiedzeń podczas głosowania

Uchwała Nľ xxv /242 ĺ2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 styczniaŻ}|7
ľoku w spľawie wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.

,,Nauczanie bez granic'' w ľamach pľogramu Erasmus* Akcja 1 Mobilnośó kadry edukacji szkolnej
_ stanowi załqcznik nr 2I đo niniejszego niniejszego pľotokołu.

Ad.8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. odpowiadając na zapýanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor
Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinfomował, iŻ uľządzenie
diagnostycznę o nazwie mammograf znajduje się już w szpitalu. Dyrektoľ chciał o tym fakcie
poinfoľmowaó Radę Powiatu po uruchomieniu spľzętu, ale jak widać dobre wiadomości szybko się
rozchodzą. Spľzęt, o którym mowa zostanie uruchomiony niezwłocznie po zakończeniu pľocedur.
Badania mammograťlczne są to baľdzo ważne badania, bioľąc pod uwagę, Że zachorowalnoŚć na

ľaka piersi jak wynika Ze statystyk ciągle wzľasta i dotyczy niestety cotaz młodszych kobiet.
I)rządzenie to zapewni pewną kompleksowośi działalności szpitala w zakresie onkologicznynr'
Poľadnia onkologiczna, która cieszy się ogromnym powodzeniem, wzbogaci się właśnie o to

uľządzenie a roz|iczane będzie poprzez procedury z Poľađni Ginekologicznej. Dyrektor ZoZ
zwrőcił się jednocześnie z apelem do obecnego na dzisiejszej Sesji Członka Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Pana Piotľa ŻoŁądka o wspieľanie inicjatyw i postawienie dużego
nacisku na pľoťllaktykę zwalczania chorób nowotwoľowych w różnych projektach w tym ľównież
w Regionalnym Pro granrie opeľacyj nym Woj ewództwa Swiętokľzyskiego'
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Ad. l.2. i Ad. 2.1. oclpowiedzi na wnioski Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka
oÍaz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krrysztofa Eliasza udzielone zostały ptzez
Kieľownik Kasy Rolniczego ĺJbezpieczenia Społecznego w Busku - Zdroju Panią Elzbietę Sliwa
w pkt 6.

Ad.2.2. Do ľozeznania i udzielenia szczegołowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kľrysztofa Eliasza w spľawie Zamontowania barieľki
ochľonnej przy skrzyżowaniu w m. oblekoń, Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz zobowiązał
Dyrektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -Zdĺoju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 3. Pľzewodni czący ZaruąduPowiatu lerzy Kolarz poinformował, iŻ złoŻ,one przez Radnego
Grzegorza Jankowskiego w imieniu Komiteĺu Protestacyjnego obwodnicy Nowego Korczyncl
u, waľiancie wschodnim pismo informuje o niezgodnych z pľawem i normami współżycia
społecznego działaniami Rady Gminy i Wójta Gminy Nourry Korczyn, skieľowane zostanie do
rozpatrzenia na posiedzeniu Zaruądu Powiatu.

Ad. 4.l. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Piotra Wąsowicza w spľawach

dotyczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju udzielił Dyľektor ZoZ Grzegorz

Lasak.

_ odpowiadając na zapýanie dotyczące kontroli i za|ęceń pľZepľowadzonych i nałożonych przez

służby Sanepidu w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak

poinformował' iŻ Szpital w Busku - Zdľoju podlega pod Sanepid Wojewódzki - WSSE Kielce.

Było wiele pľzedawnionych decyzji na wykonanie za\eceŕl Sanepidu, któľych teľminy były

przedłuŻane, ale dzień 31.12.2016 ľoku był terminem granicznym. Było to dużym obciążeniem dla

Szpitala, ale w większości udało się sprostai wyzwaniom. Pomieszczenia magazynu odpadów

medycznych, sali pľzechowywania zwłok, oddziału GruŹlicy i Chorób Płuc (ľemont dobiega

końca), Poľadni GľuŹlicy i Chorób Płuc, Apteki Szpitalnej poprzez przepľowadzenie modeľnizacji

i ľemontów udało się dostosować do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Przygotowana jest

również dokumentacja i pozwolenie na budowę w zakľesie Tľaktu Poľodowego - tu tęľminem

gľanicznym był ľównież ľok 2016. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, Dyrektor ZoZ
wyraził jednak nadzieję, Że uda się uniknąó kary finansowej z týułu nie wykonania zaleceń

Sanepidu. Jak podkľeślił wiele udało się osiągnąÓ, jednak jeszcze niektóľe zadania wymagają

pľzyspieszenia pľac.

- odpowiadając na zapytarlie dotyczące likwidacji oddziału Ginekologiczno - Położniczego

w Zespole opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Dyrektor ZoZ Grzegoru Lasak poinformował, iŻ

istotnie Rada Powiatu Pińczowskiego podjęła taką uchwalę i z nieoficjalnych inťormacji wynika,

Że juŻ w miesiącu lutym 2017 ľoku oddział Ginekologiczno - PołoŻniczy w Pińczowie zawiesi

swoją działalność. Jak potwierdził Dyrektoľ Grzegorz Lasak Szpital w Busku - Zdľoju na taką

ewentualność pľzygotowany jest baľdzo dobľze. Łączna roczna analiza ilości poľodów oľaz

innych operacji ginekologicznych w Busku - Zdroju i w Pińczowie' zapewnia pľawidłowe

funkcjonowanie oddziału Ginekologiczno - Położniczego w ZoZ w Busku - Zdroju. Ponadto,
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Zapowiadane ryczałtowe Íjnansowanie szpitali od l lipca 20l7 roku daje nadzieję Zespołowi opieki
Zdrowotnej w Busku - Zdroju na lepszą wycenę świadczeń medycznych.

- odpowiadając na zapytanie dotyczące bľaku funkcjonowania oddziafu Kardiologicznego
w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdľoju pľowadzonęgo przęz Fiľmę Intercard Pińczóą
Dyrektoľ ZoZ Grzegorz Lasak poinfoľmował, iz powyŻsze związane jest z brakiem
zakontľaktowania usług' W mapie potrzeb zdľowotnych województwa świętokľzyskiego do

zakontľaktowania jest 5 oddziałów kardiologicznych a funkcjonuje 8 więc o 3 jest juŻ za dużo.
W najblizszy wtorek Dyrektoľ ZoZ umőwiony jest na spotkanie z Pľezesem Firmy Intercard, na

któľym to spotkaniu będą musiały paść konkretne deklaľacje ze stľony Partnera, bo brak
działalności w dłuższej perspektywie czasu nie jest do zaakceptowania' Ponadto, Dyrektor ZoZ
Grzegorz Lasak poinfoľmował, iż w rozmowie z Dyrektor NFZ złoŻył deklarację, iż jeśli uzyska
odpowiedni kontľakt to w ciągu miesiąca jest w stanie uruchomić i przygotować wszystkie
proceduľy do otwaľcia w pełnym zakresie oddziału Kaľdiologicznego w ramach struktur ZoZ
w Busku - Zdroju. Szpital posiada kadľę medyczną, wyremontowaną powieľzchnię i odpowiedni
Sprzęt, Dyrektor ZoZ pĺosi więc o wsparcie działań w powyższym zakľesie.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz zobowiązał się do podjęcia wspólnie z Dyľektoľem ZoZ
działan w powyższym zakľesie.

- W odpowiędzi na zapýanie dotyczące zakonczenia prac remontowych na oddziale Grużlicy
i Choľób Płuc w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyľektoľ ZoZ Gľzegoľz Lasak
poinfoľmował, iŻ planowany termin zakonczenia prac przewiduje się ok. l 5 lutego 2017 roku.

- Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojl Grzegoru Lasak poinfoľmowaŁ, íż z Jego
inicjatywy odbyło się spotkanię z pľzedstawicielami wszystkich pięciu działających w ZoZ
Związkőw Zawodowych. Tematem spotkania była bieżąca działalność a|e teŻ spľawy dotyczące
Funduszu Socjalnego, który przez okľes ostatnich trzech lat był zawieszony. Dyrektoľ
zapľoponował Związkom Zawodowym częściowe utworzenie Funduszu Socjalnego proponując

kwotę 400-500 tys. zł, jednak postulat Związkőw był jednoznaczny - utwoľzenie Funduszu
Socjalnego w pełnej wysokości a to stanowi kwotę ok. l mln zł. Nie pomogły aľgumenty, iż dzięki
kredytowi udało się ustabilizować sytuację zobowiązafi wymagalnych i ze nie szukano

oszczędności w ľedukcji zatrudnienia. Jeśli jednak postulat Związkőw Zawodowych będzie

utľzymany to zaistnieje potľzeba szukania oszczędności właśnie w redukcji zatľudnienia. odnosząc
się do zapytania w spľawie ľegulacji płac dla osób najmniej zarabiających, Dyľektor ZoZ
Grzegotz Lasak poinfoľmował, iŻ regulacją płac zostaną objęci ci pracownicy, którzy od lat nie

mieli regulacji a więc wszyscy pľacownicy obsługi.

Kończąc wypowiedź Dyrektor ZoZ Grzegorz Lasak zwrőcił się do zebranych z prośbą

o oddawanie głosów na lekarzy pľacujących w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju
w związku z organizowanym przez Echo Dnia Plebiscýem Leknrz Roku.
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^d. 
4.2. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w fbľmie pisemnej na interpelację

Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie likwidacji - czy teŻ znalezienia innego rczwiązania -

studni usytuowanej na zakľęcie przy wąskiej dľodze powiatowej w m' Łagiewniki oľaz utwardzenie
poboczy przy wlw dľodze, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz zobowiązał Dyrektoľa
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku -Zdľoju Kľzysztofa Tułaka.

Ad. 4.3. odnosząc się do zapytania Radnego Piotľa Wąsowicza dotyczącego połączenia kompleksu
Górka i Szpitala Uzdľowiskowego Krystyna w Busku - Zdroju, Przewodniczący Zarządu Jerzy
Kolarz poinfoľmował, iŻ nie ma żadnej wiedzy na ten temat. Poinformował jednocześnie, iż miesiąc
temu odbyło się spotkanie z udziałęm Maľszałka Województwa Świętokľzyskiego, Radnych
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Pľezesa Uzdľowiska i Dyľektoľ Szpitala, poświęcone
dzieciom i Szkole ,,Górka''. Rzeczywiście prawdą jest, że obecnie większość wykonywanych
zabiegów ortopedycznych na Górce to zabiegi dla osób dorosłych' Jest deklaľacja aby tę tendencję
zmienić, jednak dużą ľolę odgrywa tu kontraktowanie świadczeń przezNFZ.

Ad. 4.4, W odniesieniu do poľuszonej sprawy dotyczącej Smogu w miastach uzdľowiskowych,
Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinťoľmował, íŻ w tej kwestii potľzebna jest współpraca
wszystkich szczebli samorządu poprzez wdrażanie odpowiednich kompleksolvych działan,
zbilansowanych pľogramów i ľekompensat. Jest to pľoblem ogólnokrajowy i dotyczy złej
jakości paliwa, nieodpowiednich systemów grzewczych - przestarzałych pieców a przede
wszystkim bľaku świadomości, iŻ paląc w piecach śmieci tľujemy siebie i innych. PowyŻsze
potwieľdził ľówniez Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrőj Waldemar Sikora infoľmując' iz
Gmina Busko - Zdrőj przyjęła stosowny progľam niskiej emisii. 'W miaľę posiadanych środków
Gmina będzie pľzystępować i wdraŻać, kompleksowe działania dotyczące dofinansowań
i rekonrpensat w zakĺesie wymiany systemów grzęwczych czy zakupu paliwa. Pľoblem smogu
jest to problem ogólnokrajolvy i samorządy w całym kľaju czekaj ą na rcZwiązania systemowe.

Pľzewodniczący Rady Andrzej Gądek zaznaczył, iz dawniej mniej było opakowań jednorazowych

a więcej opakowań zwľotnych. Dziś ubogie społeczeństwo wykoľzystuje odpady do palenia
w przydomowych piecach.

Ad. 4.5. odnosząc się do infoľmacji Radnego dotyczącej zagryzionych saren, Pľzewodniczący
Zarządu Jerzy Kolarz poinťoľmował, iz zdarzenia takie miały miejsce również w innych
miejscowościach na terenie Gminy Busko - Zdrőj. odnotowano już kilkanaście takich zdarzen,

Przed zmianą zapisów ustawy Pľawo łowieckie, myśliwi mieli możliwość wyeliminowania
wałęsających się Psów, tetaz ustawa tego zabrania. Właściciele psów winni mięć równięŻ
świadomość, co dzieje się z ich podopiecznymi po opuszczeniu podwóľka. Temat jest znany
słuzbom Policji i Stľaży Miejskiej.

Pľzewodniczący Rady Andľzej Gądek zwrócił uwagę na potľzebę rejestracji psów, wówczas chęć
posiadania psa byłaby baľdziej przemyślana.
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Ad. 5.1. I)o ĺĺ>zcznania i uclzielenia szczegółowej odpowiedzi w Í'oľmie pisemnej na interpelac.ję

l{aĺlnegĺl Jaľoslawa .Iawoľskiego w Spľawie rczsła'Ż'enie nrozliwości budowy sali gilnllastycznc.|

w Specjalnyrn Ośľoclku Szkolno - Wychowawczym w Bľoninic w opaľcil-t o istniejącą
dokunrentację teclrniczną,Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarzzobowiązał Kieľownika Wydziałrr
IP w Staľostwie PowiatowYm Tadeusza Senrpioła.

Ad. 5.2. f)o ľozeznania i uclzie\enla szcz.egółowcj oclpowieclzi w Íbľmie pisenrnej na interyelację
lładncgo .Iaľoslawa .Iawoľskiego w spľawie przyznania nagrody clla Tľeneľa oľaz Młodzicżowcgo
Klubu Spoľtowego ,.Miłek'' z Wiślicy, Pľzewodniczący Zal'ządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczclnik
Wydziałrr EK w Staľostwie Powiatowym Renatę Kľzernień.

Ad.9
W spľawaclr ľóżrlych i wolnyclr wnioskach:

l. Piotľ Żołądek - Członek Z'arządv Województwa Świętokľzyskiego - odniósł się pokľótce

do spľaw poľuszanycli podczas obľad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu. Dziękując Za

zapľoszenie zapewnił o współpľacy i wspieľaniu zę Stľony sanroľząclu województwa
świętokľzyskiego ĺlziałali i pľzcdsięwzięć pode.ilrrowanyclr prZęZ salłroľząd powiatowy.

Przcwoclniczący I{ady PowiatuAndľzej Gąciek orazPrzewodniczący Zarządu Powiatu Jet'z'y

Kolaľz złoŻyli podziękowanie za powyższą deklaľację otwar1ości w zakresie współpracy.

Ad. l0
Wobec zľezrlizowania poľządku obľacl, Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek dziękując
wszystkinrobecnym zaudział o goclz. 12.15 zalnknął XXV Ses.|ę Rady wBusku - Zclľo.iu.

I)rotokol spĺlrządziła:
Barbaľa ĺ]anaś
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