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Znak: BR. 0002.2.XXVI.20 I 7

Pľotokól Nľ xxVI /2017

z Scsji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dnĺu 3 marca 2017 roku
vy sali konfeľencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - ZĺJroju

w posiedzeniu udzial wzięli:

Radni Powiatu w Busku - Zdroju
Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
Sekľetarz Powiatu - Jerzy Słuzalski
Naczelnicy Wydziałów Staľostwa

Zapľoszone osoby:

l. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdľoju
2. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży PoŻaľnej w Busku - Zdľoju
3. Helena Bebel - Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie
4. Lucyna Wojnowska - Dyrektoľ Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących

w Busku - Zdroju
5. .Iustyna Kwiatkowska - Dyľektoľ Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju
6. Jolanta Czyrny - Dyľektoľ Poradni Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
7. Aneta Chwalik - Kieľownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oľaz

Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centľum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
8. Sylwester Pałka - Dyrektoľ Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku _

Zdroju
9' Andľzej Bilewski - Dyľektoľ Zespołu Szkół Ponadgirnnazja|nych Nr l w Busku - Zdroju
l0. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
11. Maľian Szostak - Dyľektoľ Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdľoju
lŻ. Krzysztoť Socha - Państwowy Powiatowy Inspektoľ Sanitaľny w Busku - Zdľoju
l3. Stanisław Kozioł _ Dyľektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
14. Tonrasz Łukawski - Kieľownik WTZ pľzy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
15. GrzegoľzLasak - Dyľektoľ Zespołuopieki Zdľowotnej w Busku - Zdrojl

oraz

Mieszkańcy Powiatu Buskiego
Pľzedstawiciele lokalnej pľasy i telewizji



Porządck obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwięľdzenie quorum.
3. Pľzyjęcie porządku obľad.
4,Przyięcle pľotokołu z XXV Sesji Rady Powiatu'
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
6. Inteľpelacje i zapýania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w spľawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 20l7 roku,
b) przeniesień w wydatkach budŻetu Powiatu Buskiego w 20l7 ľoku,
c) zmiany uchwały nľ XXV/23512017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia Ż7 stycznia
2017 roku w spľawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na |ata
2017-2030,
d) okľeślenia zadań oraz podziału śľodków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych' przypadających według algoľytmu w 20l7 ľoku narea|izację zadan z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,
e) wyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu pn. ,,Zagtanicznę pľaktyki
zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdľoju drogą do kariery''
w ľamach progľamu Eľasmus*,
Í) wyľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. ,,Zagľaniczne pľaktyki
zawodowe drogą do karieľy'' w ľamach programu Erasmusł.

8. Informacja Konrendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego w 2016 ľoku.
9. Infoľmacja Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pozamej w Busku - Zdroju
o stanie ochľony pľzeciwpożaľowej na terenie Powiatu Buskiego za Ż016 ľok.
10. Sprawozdanie Staľosty Buskiego z działa|ności Komisji Bezpieczenstwa i Poľządku
w Busku - Zdľoju Za 2016 ľok.
11. Informacja Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku - Zdroju na temat sýuacji na
drogach w okľesie zimowym.
12. Spľawozdanie z rea|izacji ,,Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim'' Za |ata
Ż015 - 2016.
13. Spľawozdanie z wysokości średnich wynagľodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansll zawodowego w szkołach pľowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
zarok20l6.
14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu za rok20l6'
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy rőŻne iwolne wnioski'
17. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. 1

obľadom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, któľy powitał

zebranych i o godz. 12.00 otworzył XXVI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.



Ad.2
Przewodniczący Rady Andľzei Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwa|ające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji - listy
obecności radnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczníki nr I i 2 do niniejszego
protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Zarządu Powiatu .Terzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wnioski o wprowadzenie do
porządku obrad w pkt 7 po liteľze ,,ľ' liteľ ,,g'' i ,,h'' w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

,,g" przyjmująca stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno
- Rehabilitacyjnego ,,Górka'' im. dľ' Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju do 

',sieci 
szpitali''.

,,h'' wyrazenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

Innych propozycji zmian porządku obľad nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poddał pod głosowanie wnioski
dotyczące zmian w porządku obrad, w przyloczonym wyŻej brzmieniu.

W/w wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte pľZęz Radę Powiatu
w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andľzeja Gądka, poľządek obrad wraz
z przyjętymi powyzej zmianami, został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu
stosunkiem głosów - na 16 Radnych obecnych na sali:

za- Iő

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.4
Radny Piotľ Wąsowicz zgłosił popľawkę do Protokołu Nr XXV l 2017 z Sesji Rady Powiatu
w Busku -Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku, wnioskując o usunięcie wyrazu ,,lilałidacji''
w swojej wypowiedzi zgłoszonej w pkt 6, ppkt 4.2'



Po uwzględnieniu w/w poprawki, Protokół Nr XXv l 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku -

Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku został pľzyjęty pÍzez Radę Powiatu bez uwag'
w głosowaniu stosunkiem głosów _ na 16 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad.5
Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia Ż7 stycznia 2017 ľoku

do 3 marca 2017 ľoku, przedstawił Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz.'\M okľesie tym

Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Spľawozdarrie Z pÍac Zaľządu Powiatu z dział.a|ności w okľesie międzysesyjnym' stanowi
załqcznik nr -' do niniejszego pľotokołu.

Radni nie wnosili uwag do w/w spľawozdania.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione spľawozdanie.

Ad.6

Interpelacje i zapýania Radnych:

1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił ďw inteľpelacje i zapytania:

l.l. w spľawach dotyczących Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zđroju, Radny zgłosił ďw
zapýanĺa:

- Radny zwrőcił się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza być, ,,szpitalem w sieci". Jakie są
uwarunkowania' by zostać zakwalifikowanym do sieci szpitali?

- Radny zwľócił się z pytaniem w zakľesie organizowanych w Zespole opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju ľóżnego typu przetaľgów na leki, śľodki opatrunkowe, itp. Jakie są aktualne
wyniki tych pľzetaľgów? Radny zwrőclł się z pľośbą o porównanie wyników w stosunku do lat
ubiegłych.

- Radny zwrócił się z pýaniem jakie są jeszcze wynikające z decyzji Sanepidu prioľýetowe
zadania remontowe w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju?

- Radny zwrőcił się z pytaniem jak na dzień dzisiejszy pľzedstawia się sýuacja oddziału
Ginekologiczno - Położniczego w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju po likwidacji
oddziału Ginekologiczno - PołoŻniczego w Zespole opieki Zdrowotnej w Pińczowie?

- Na ostatniej Sesji Rady Powiatu, Dyľektor Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju,
informował o moŻliwości przywrócenia Funduszu Socjalnego. Radny zwľócił się z pytaniem
w jaki sposób i z jakich Żrődeł będą gromadzone śľodki ťtnansowe na to zadanie?

- Radny zwľócił się do Dyľektora Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka
z pľośbą o pľzedstawienie kondycji finansowej ZoZ po roku zarządzania przez Jego osobę'



W/w inteľpelacje i zapytania w formie pisemnej stanowią załqcznik nr 4 do niniejszego
protokołu.

l.Ż, Radny Piotr Wąsowicz zgłosił inteľpelację dotyczącą rea|izacji drogi powiatowej
przebiegającej pÍzez m. olganów. Został wykonany remont drogi Hołudza gm. Wiślica
w kierunku sołectwa olganów, do pewnego miejsca. W jakiejś pľzyszłości będzie realizowany
remont do drogi wojewódzkiej' Na nie wyľemontowanej części drogi dojazd do pól jest możliwy
ponieważ zjazd z dľogi jest łagodny z lekkim zagłębieniem, nie sprawiającym utrudnienia dla
zjeŻdŻającego. Nie było potľzeby usýuowania tam przepustów (mostków). Natomiast w części
wyremontowanej drogi, nowo powstały ľów uniemoŻliwił wjazd i zjazd z pőI, ciągnie się on
kilkaset metrów i jest tam niewiele przepustów. Radny zna arÍ.29 ustawy o drogach publicznych.
Radny zwrócił się z pytaniem czy przed planowaną inwestycją nie ma możliwości spoľządzenia
protokołu konieczności dodatkowych ľobót uwzględniających potľzeby właścicieli gruntów?

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqczník nr 5 do niniejszego protokołu.

1.3. Radny Piotľ Wąsowicz odnosząc się do realizowanej na szeľoką skalę wycinki dľzew
w Lesie Wełeckim, zwrócił się z pytaniem co moŻna zrobić,, aby tę wycinkę powstrzymaó, bioľąc
pod uwagę obowiązujący okres ochľonny.

2. Radny Roman Duda zwrőcił się z pýaniem o kondycję ftnansową Zespołu opieki Zdľowotnej
w Busku - Zdľoju. Czy zaciągnięta przez ZoZ pożyczka pomogła rozwiązaó problem zobowiązan
wymagalnych?

3. Radny Tadeusz Gľochowina odnosząc się do złożonego wcześniej wniosku w sprawie budowy
350 m chodnika w m. Widuchowa, ponownie w imieniu własnym jako Sołtysa wsi oraz w imieniu
mieszkańców miejscowości Widuchowa zwrócił się z pľośbą o jego pilną ľealizację. Radny
zaznaczył, iz brak chodnika na w/w odcinku stwarza niebezpieczeństwo dla uczęszczających do
szkół dzieci i ich opiekunów..

4. Radny Kamil Kasperczyk zgłosił interpelację w sprawie dľogi wojewódzkiej nr 756 - na
odcinku Stopnica - Szydłów. Radny zwraca się z prośbą o interwencję w Swiętokrzyskim Zaľządzie
Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zabezpieczenie w planie rzeczowo - finansowym śľodków na
remont w/w odcinka dľogi. Stan tęchniczny tej dľogi w wielu miejscach stanowi zagroŻenie d|a
bezpieczenstwa pieszych i kieľowców. Gľuntowny remont w znacznym stopniu poprawi jakość oraz
bezpieczenstwo jazdy.

Wiw interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nr 6 do niniejszego pľotokołu'

5. Radny Kamil Kasperczyk zgłosił interpelację w spľawie dľogi wojewódzkiej nr 757 - na
odcinku Stopnica - Staszów. Radny zwÍaca się z prośbą o interwencję w Świętokrzyskim Zaľządzie
Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zabezpieczenię w planie tzeczowo - finansowym śľodków na
remont w/w odcinka dľogi' Dľoga jest w baľdzo złym stanie technicznym i od wielu lat nie była
gľuntownie ľemontowana. Interpelacja Radnego jest wynikiem licznych wniosków Radnych Rady
Miasta i Gminy Stopnica, sołtysów oľaz mieszkańców.

W/w interpelacja w formię pisemnej stanowi załqczník nr 7 do niniejszego pľotokołu.



6. Radny Kamĺl Kaspe rczyk zgłosił interpelację w spľawie usunięcia drzęwa ľosnącego wzdłuŻ
dľogi krajowej nľ 73 w miejscowości Mietel. Radny zwľaca się z prośbą o interwencję w tej
spľawie w Geneľalnej Dyrekcji Dľóg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Na wysokości działki
nr 689 ľośnie starabrzoza mieľząca ok. l 5 m. Drzewo to zagraŻabezpieczenstwu zarówno pieszych
jak i kieľowców w związku ze spadającymi spróchniałymi gałęziamí. W celu uniknięcia tragedii
Radny zgłasza pľośbę o pilne załatwienie w/w sprawy.

W/w inteľpelacia w fonnie pisemnej stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

7. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kľrysztof Bliasz zgłosił inteľpelację w sprawie
odkrzaczenia poboczy dľogi powiatowej w miejscowości Biskupice gm. Pacanów w kierunku
miejscowości Beszowa gm. Łubnice.

W/w interpelacja w formie pisemnej stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego protokołu.

8. Radny .Ierzy Kordos w związku z licznymi inteľwencjami mieszkańców zgłosił interpelację
w spľawie budowy chodnika w miejscowości Pacanów.

W/winterpelacjaw f-ormie pisemnej stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego pľotokołu.

9. Radny Jacek Wach zgłosił interpelację dotyczącą dróg powiatowych w miejscowości Szaniec
gm. Busko - Zdrőj. Na dľodze powiatowej Nr 00l9T w m' Szaniec jest umiejscowiony znak:
ograniczenia prędkości do 40 km. W odległości ok' l00 m od znaku znajduje się skľzyżowanie
dľóg odwołujące wlw znak. Radny wnioskuję o ponowne umieszczenię znaku ograniczenia
prędkości ľówniez za skrzyżowaniem, gdyŻ w dalszej odległości znajduje się skľzyżowanie dľogi
Nľ 0019T z dľogą Nľ 0060T.

10. Radny Jacek Wach zgłosił interpelację dotyczącą drogi Nr 0060T. Na odcinku od
miejscowości Szaniec do miejscowości Młyny w niewielkiej odległości od m. Szaniec znajduje się
łuk drogi na wzniesieniu. Radny zwraca się z pytaniem o możliwośó usunięcia skarpy znajdującej
się po prawej stľonie w/w drogi a tym samym poprawy widoczności i bezpieczeństwa.

W/w inteľpelacje w formie pisemnej stanowią załqcznÍk nr ll do niniejszego pľotokołu.

Ad.7
Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczýał pľojekty Uchwał Rady Powiatu,
poddając je pod głosowanie:

a) Pro.jekĺ Uchwały Rady Povliatu u, Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego w 2017 roku.

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

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



W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabięrali głosu, Przewodniczący Rady poddał
autopoprawkę a następnie pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie pľojekt uchwały zostały
przyjęte przęZ Radę Powiatu w odľębnych głosowaniach:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxVI 1243 l20l7 Rady
ľoku w sprawie zmian w budŻecie
nľ 12 do niniejszego pľotokołu.

Powiafu w Busku _ Zdľoju z dnia 3 marca 2017
Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załqcznik

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 rolą.ł.

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

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz 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 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie pľojekt uchwały zostały
pľzyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxVI 1244 l 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017
roku w spľawie przeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku - stanowi
załqczník nľ 1J do niniejszego protokołu.

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmiany uchwaĘ
nľ XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 sĘcznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego ną lata 20]7-2030,



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

pľojektem uchwały.

Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopopľawkę wpľowadzoną do Ww pľojektu
uchwały.

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

autopoprawkę a następnie projekt uchwały pod głosowanie.

Na l6 Radnych obecnych na sali posiedzeń, autopoprawka a następnie pľojekt uchwały zostały
przyięte przęz Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ xxvl 1245 12017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca Ż077
ľoku w spľawie zmiany uchwały w XXY|Ż35/20|7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia
Ż7 stycznia2017 ľoku w sprawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata
Ż017-2030 - stanowi załqcznik nr 14 do niniejszego protokołu.

d) Projekt UchwaĘ Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie olcreślenia zadan
oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
przypadajqcych według algorytmu w 20]7 roku na realizację zadari z zalcresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnospľawnych w Powiecie Buskim.

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez. Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ XXVI 1246 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017
ľoku w spľawie okľeślenia zridań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnospľawnych, przypadających według algoľytmu w 20l7 roku na realizację zadan
z zakresu ľehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim -

stanowi załĺpcznik nr /5 do niniejszego pľotokołu.



e) Pľojekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli
przystqpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji projektu pn. ,,Zagraniczne prahyki
ząwodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ] w Busku - Zdroju drogq do
kariery" w ramach programu Erasmusł'

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

pľojektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr xxvl 1247 l 2017 Rady Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 3 marca 2017
ľoku w spľawie .uqľraŻenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn.

,,Zagraniczne pľaktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku -

Zdroju dľogą do kariery'' w ramach pľogľamu Erasmus* - stanowi załqczník nľ 16 do
niniejszego pľotokołu.

fl Pľojekt Uchwały Rady Powiatu w Buslcu - Zdroju w sprawie wyrażenia woli
przystqpienia Powiatu Euskiego do realizacji projektu pn. ,,Zagraniczne prahyki zawodowe
d*gq do kariery'' w ramach programu Erasmusł.

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

projektem uchwały.

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

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za- 16

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0



Uchwała Nr XXVI /248 l20l7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017
ľoku w sprawie vĺyrażenia woli pľzystąpienia Powiatu Buskiego do ľealizacji pľojektu pn.

,,Zagľaniczne pľaktyki zawodowe drogą do kariery'' w ľamach programu Erasmus* - stanowi
załqcznik nľ I7 do niniejszego pľotokołu.

g) Projekt Uchu,ały Rady Pou,iatu w Busku - Zdroju przyjmu.iqcy stanowisko
w sprav,ie zakwalifikowania Spec.jalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego

,, Górka " im. dr. Szymona Starkiewiczą w Busku - Zdroju do ,, sieci szpitali '' .

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

pľojektem uchwały'

Radny Piotr Wąsowicz zabierając głos w dyskusji podkĺeślił, iz uzasadnienie do w/w projektu

uchwały jest dla Niego mało przekonywujące i nie zawieľa wszystkich istotnych elementów, aby

móc wywalczyć dla Specjalistycznego Szpitala ortopedyczno - Rehabilitacyjnego ,,Góľka''
im. dľ. Szymona Staľkiewicza w Busku - Zdroju miejsce ,,w sieci''. Na dzień dzisiejszy nie jest

spełnione kľyteľium posiadania przez Szpital Izby Przyjęć,. Brak w uzasadnieniu zapisu, iż jest to
jeden z nielicznych szpitali o zasięgu ogólnopolskim wykonujący specjalistyczne zabiegi. Zdaniem
Radnego, uzasadnienie jest nieczytelne i powinno być uzupełnione mocniejszymi aľgumentami

z wyrażnym zaznaczeniem, Że Szpital, który został utworzony dla dzieci' powinien |eczyć, przede

wszystkim dzteci.I to powinno być ujęte jako pľioľýet.

Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz stwieľdził,iŻwlw projekt uchwały wľazZ uzasadnieniem jest

kompletny. Uzasadnienie jest wyczerpujące. Dziś nie możemy sugerować jaki ten szpital ma byi.
Nikt dotąd nie pľotestował, gdy wprowadzano zabiegi dla dorosłych. Dziś trzeba zawalczyi
i zadbai, o to, aby Specjalistyczny Szpital ortopedyczno - Rehabilitacyjny ,,Góľka'' zna|azł się
w sieci. Kolejnym zadaniem będzie wywieľanie pľesji na Zarządzie Województwa

Świętokrzyskiego jako organu prowadzącego' aby priorytetem było leczenie pľzede wszystkim
małych pacjentów.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Romana Dudy, Pľzewodniczący Zarządu lerzy Ko|arz
poinfoľmował, iŻ podobne uchwały podjęte zostały ľównież ptzez Sejmik Województwa

Świętokľzyskiego oraz Radę Miejską w Busku - Zdroju.

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została ptzyjęta ptzez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0
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Uchwała Nľ XXVI /249 /2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z. dnia 3 marca 2017
ľoku pľzyjmująca stanowisko w spľawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala
oľtopedyczno - Rehabilitacyjnego ,,Górka'' im. dr. Szymona Staľkiewicza w Busku - Zdroju do

,,sieci szpitali'' - stanowi załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

g) PrĘekt Uchwały Rady Powiatu u, Busku - Zdroiu w sprawie wyrażenia zgody
dla powiatov,ej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

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

pľojektem uchwały.

W związku ztyln, ze Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt uchwały pod

głosowanie.

Na 16 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 16

::::;:,:,,,,

Uchwała Nr xxVI 1250 ĺ20t7 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2077
roku w spľawie wyľażenia zgody dla powiatowej jednostki oľganizacyjnej na oddanie części
nieruchomości w najem - stanowi załqcznik nľ 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju o stanie
bezpieczenstwa i poľządku publicznego na teľenie Powiatu Buskiego W Ż016 roku -
w bľzmieniu stanowiącym załqczník nr 20 do niniejszego protokołu została przyjęta ptzez
Radę Powiatu do wiadomości.
W/w Informacja pľzedstawiona została w formie pľezentacji multimedialnej.

Ad. 9. Infoľmacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży PoŻamej w Busku -

Zdroju o stanie ochrony przeciwpoŻarowej na terenie Powiatu Buskiego za 2016 ľok -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu została przyjęta przez
Radę Powiatu do wiadomości'
W/w Informacja pľzedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej.

Ad. 10.
Spľawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Poľządku
w Busku - Zdroju za 2016 ľok - w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr 22 do niniejszego
protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.
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Ad. 11.

InÍbrn-racja Dyľektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat sytuacji na dľogach
w okresie zimowym - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 23 do niniejszego protokołu
została przyjęÍa pľzez Radę Powiatu do wiadomości.

^d. 
lŻ.

Spľawozdanle z realizacji ,,Pľogramu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim'' za lata 2015-
20|6 - w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 24 do niniejszego protokołu zostało przyjęte
pÍZęz Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 13.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagľodzeń nauczycieli naposzczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych ptzezjednostkę samorządu terýoľialnego za rok 2016 -

w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 25 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez
Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 14.
Poszczególne Sprawozdania z działa|ności Komisji Rady Powiatu w Busku -Zdrojuza rok 2016

- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Finansowo - Budżetowej,
- Komisji Edukacji, Kultuľy, Kultuľy Fizycznej i Promocji Powiatu,
- Komisji ochrony Zdtowia, opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
- Komisji Rolnictwa, LeŚnictwa i ochľony Śľodowiska,
- Komisji Do Spľaw Bezľobocia,Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

w brzmięniu stanowiącym odpowiednio załqczniki nr 26,27,28,29,30,3I do niniejszego
protokołu zostały pľzyjęte pÍzez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1.l. odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnego Piotľa Wąsowicza w spľawach
dotyczących Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku - Zđroju udzielił Dyrektoľ ZoZ Grzegorz
Lasak.

- odpowiadając na zapýaníe - co oznacza być ,,szpitalem w sieci " i jakie są uwaľunkowania, by
zostać zakwaliÍikowanym do sieci szpitali - Dyrektor ZOZ Grzegoľz Lasak poinformował, iŻ

,,Sieć'' to potoczne sfoľmułowanie obejmujące podstawowe szpitalne zabezpieczenia w świadczenia
opieki zdľowotnej. W tej sieci znalazły się szpitale, które co najmniej od 2 lat posiadały SoR bądŹ
Izbę Przyjęć,. ZoZ w Busku - Zdrojujest w I kategoľii szpitali określonych w sieci. Ustawa w tym
zakľęsie pľocedowana była kilkanaście dni temu i są juz wprowadzane zmiany do tej ustawy.
Zmiany dotyczą przede wszystkim redystrybucji środków publicznych na tzw. ľyczałtowe
finansowanie podmiotów leczniczych. Chodzi o to, że dotąd podpisywany był kontrakt zNFZ na
ľealizację konkretnych świadczeń w danym oddziale. Dziś proponowane są ryczaŁtowe
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finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach. Polegaó to będzie na tym, Że
z załoŻenia szpital dostanie pewną pulę śľodków, którą będzie musiał umiejętnie wykorzystać
w danym roku budzetowym na leczenie. Nie będzie już roz|iczał procedur, lecz dostanie z goty
określoną kwotę. w ZoZ Busko - Zdrój jest to o tyle sýuacja gorsza, Że brany jest pod uwagę rok
20|5 i obrót w szpitalu w zakresie uzyskiwanych pľocedur ifinansowania zarok20|5. Dyrektor
ZoZ Grzegorz Lasak wolałby, aby bľany był pod uwagę rok 2016, bo ten ľok był zdecydowanie
lepszy finansowo. Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak zpełną stanowczością poinformował, iz Szpital
w Busku _ Zdľoju, któľym ma Zaszczyt kierowai jest w dobľej sytuacji jeśli chodzi o nowe
regulacje pľawne. W goľszej sytuacji są małe podmioty \eczniczę,nawet publiczne, bo tutaj ich
funkcjonowanię moze trochę doznaÓ uszczerbku. W jeszcze gorszej sytuacji są te pomioty, które
nie posiadaj ąIzby Przyjęć. Takie, które pľowadzone są w formie spółek prawa handlowego, gdzie
wykonywane są wysokospecjalistyczne świadczenia ale ľównieŻ wysokopłatne. Przykładem
najbliższym jest Specjalistyczny Szpital ortopedyczno - Rehabilitacyjny ,,Górka" im. dľ. Szymona
Starkiewicza w Busku - Zdroju, Zdaniem Dyľektoľa ZoZ, jeże|i wprowadzana ľeforma będzie
pľzeprowadzona kompleksowo to wzmocni ona szpitale publiczne i wówczas można będzie sobie
odpowiedzieć na pýanie czy chcemy w Polsce publicznej dobrej ochrony i opieki zdľowotnej czy
chcemy komercji i biznesu. To jest podstawowe pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć.
Dyľektoľ ZoZ Grzegoľz Lasak dodał ľównież, iŻ nowelizacja ustawy zakłada zapłatę za tzw.
nadwykonania i to jest optymistyczne załoŻenie. Szpitale' które znajdą się poza siecią, teŻbędą
mogły uzyskać kontrakty na swoją działalnośó.

- odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza dotyczące organizowanych w Zespole
opieki Zdľowotnej w Busku - Zdľoju różnego typu przetaľgów na leki, śľodki opatrunkowe, itp.
Dyľektoľ ZoZ Grzegoľz Lasak poinformował, iż dzięki ciężkiej pracy całego zespołu w tym
zakresie udało się osiągnąć znaczące oszczędności.

- odnosząc się do zapytania w zakresie wynikających z decyzji Sanepidu priorytetowych zadan
ľemontowych w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyľektoľ ZOZ Grzegoľz Lasak
poinfoľmował, iŻ jest jeszcze kilka ważnych zadań do zrea|izowania. Głównym jest ľemont
oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z Traktem Poľodowym. W tym zakľesie
przygotowana jest dokumentacja i pozwolenie na budowę, celem dostosowania do wymogów
sanitarno-epidemiolo gicznych.

- W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sytuacji oddziału Ginekologiczno - Położniczego
w Zespole opieki Zdľowotnej w Busku - Zdroju po likwidacji oddziału Ginekologiczno -

Położniczego w Zespole opieki Zdľowotnej w Pińczowie, Dyrektor ZoZ Gľzegorz Lasak
poinformował, iż wystąpił z zapytaniem do ZoZ Pińczów i oczekuje na odpowiedż w spľawie
możl i wości pľzej ęci a sprzętu specj al istyc Znego z tamtejszego oddziału.

_ odnosząc się do zapytania w spľawie możliwości przywrócenia w pełnej wysokości Funduszu
Socjalnego w Zespole opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyľektor ZoZ Grzegorz Lasak
poinťoľmował, íŻ środki finanśowe na to zadanie gľomadzone będą m.in. właśnie z tej dobľej
ľacjonalnej polityki i oszczędności wypracowanych w zakľesie oľganizacji pľzetaľgów.

Ad. 2. odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza oraz Radnego Romana Dudy
Dyľektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroiu Grzegorz Lasak poinfoľmował, iz kondycja
finansowa szpitala _ dzięki całej załodze - jest dobra. PoŻyczka ze stabilną ratą i dobrym
oprocentowaniem, któľa została zaciągnięta zamknęła temat zobowiązań wymagalnych a tym
samym ustabilizowała płynnośi szpitala w zakľesie dostaw. Powyższe pľzełoŻyło się na wynik
finansowy Zespołu opieki Zdľowotnej w Busku _ Zdľoju. Zarząd Powiatu został juŻ
poinformowany, iŻ Powiat nie musi dokładać _ jak co roku - do straty' Mimo tego, iŻ
nadwykonania nie zostały zapłacone w całości, udało się zanotować lekką nadwyŹkę' Dyrektoľ
ZoZ podziękował Radzie Powiatu za Życzliwe podejście i zapewnił o dalszym podejmowaniu
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staľań aby placówka, którą kieruje odzyskała renomę i pľestiz, któľym ciszyła się w przeszłości
orazby pacjenci czuli się bezpieczni i dobrze leczeni'

odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, Dyrektor ZoZ
Grzegorz Lasak poinformował, iż umowa na świadczenie usług w zakľesie wykonywania badań
mammograťlcznych jest już podpisana' W miesiącu kwietniu 2017 ľoku będzie mozliwość
wykonywania pieľwszych badań.

Ad. ĺ.2. Do rozęznania iudzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na inteľpelację
Radncgo Piotra Wąsowicza w sprawie ľealizacji drogi powiatowej przebiegającej przez
m. olganów, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolarzzobowiązał Dyľektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdľoju KrzysztofaTułaka'

Ad. l.3. odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowĺcza w spľawie wycinki drzew
w Lesie Wełeckim, Przewodniczący Zarządu .Ierzy Kolarz poinformował, iŻ w zakľesie wycinki
dľzew w lasach państwowych nie ma określonych terminów dotyczących okľesów ochľonnych.

Ad. 3. odpowiadając na zapýanie Radnego Tadeusza Gľochowiny W sprawie budowy 350 m
clrodnika w m. Widuchowa, Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz poinformował, iż wniosek ten
był już przedmiotem wnikliwej ana|izy. Budowa chodnika nie jest możliwa, bowiem w tym miejscu
powiat nie posiada własności gruntu. Argumenty, które podnosi Radny są zasadne, jednak
podstawowy waľunek jest taki, że inwestycję przeprowadza się na swoim gruncie i zgodnie
z wytycznymi. Ponadto, to nie Starosta \ecz cała Rada Powiatu podejmuje decyzję w zakresie
rcalizaďli inwestycj i dľogowych.

Ad. 4. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iŻ interpelacja Radnego Kamila
Kasperczyka w spľawie remontu dľogi wojewócĺ.zkiej nr 756 - na odcinku Stopnica _ Szydłów
zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Swiętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach.

Ad. 5. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iŻ interpelacja Radnego Kamila
Kaspercryka w spľawie ľemontu dľogi wojewódzkiej nr 757 - na odcinku Stopnica _ Staszów,
zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Świętokrzyskiego Zarządu Dľóg Wojewódzkich
w Kielcach.

Ad. 6. Przewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz poinfoľmował, iz interpelacja Radnego Kamila
Kaspeľczyka w spľawie usunięcia drzewa rosnącego wzdŁuŻ dľogi kľajowej nľ 73 w miejscowości
Mietel' zostanie przekazana zgodnie z właściwością do Geneľalnej Dyrekcji Dľóg Krajowych
i Autostľad w Kielcach.

Ad. 7. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kľrysztofa Eliasza w spľawie odktzaczęnia poboczy
drogi powiatowej w miejscowości Biskupice gm. Pacanów w kierunku miejscowości Beszowa
gm' Łubnice' Przewodniczący Zaruądu Jeľzy Kolarzzobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Busku - Zdroju Kľzysztofa Tułaka.
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